
W miniony czwartek, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Pro-
myk” w Bystrej, odbyło się Spotkanie Samorządu z Przedsiębiorca-
mi z terenu Gminy Wilkowice. Celem spotkania była chęć pokazania 
dotychczasowych dokonań samorządu w zakresie  rozwoju przed-
siębiorczości na terenie naszej gminy, w kontekście powołania do 
życia Strefy Aktywności Gospodarczej Gminy Wilkowice. Spotkanie 
było również okazją do zaprezentowania zaproszonym firmom moż-
liwości pozyskania dotacji  z  funduszy europejskich w najbliższym 
okresie programowania.

Uroczyście spotkanie zainaugurował Wójt Gminy Wilkowice Pan 
Mieczysław Rączka, który w ramach swojego wystąpienia przedsta-
wił zebranym prezentację multimedialną obrazującą dokonania sa-
morządu na przestrzeni ostatnich kilku lat, nie tylko w zakresie po-
wołanej  strefy  przedsiębiorczości,  lecz  również w  sferze  oświato-
wej,  kulturalnej,  sportowej,  ochrony  zdrowia  i  życia mieszkańców 
oraz gospodarki ściekowej.
Zgodnie  z  zaplanowanym  programem  spotkania,  jako  kolejny, 

wystąpił  Przewodniczący  Rady Gminy Wilkowice  Pan  dr  Bartosz 
Olma, który w swoim wystąpieniu skupił się głównie na kwestiach 
związanych  z  funkcjonowaniem  Strefy  Aktywności  Gospodarczej 
Gminy Wilkowice, przede wszystkim w kontekście jej powołania do 
życia, planu zagospodarowania przestrzennego oraz podatków.
Następnie głos zabrał Rektor Akademii Techniczno-Humanistycz-

nej w Bielsku-Białej prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik, który przed-
stawił innowacyjny model współpracy nauki z biznesem.
W ramach kolejnego wystąpienia, możliwość uzyskania dotacji na 

rozwój działalności gospodarczej za pośrednictwem Śląskiego Cen-
trum Przedsiębiorczości, zaprezentowała Pani Adriana Witkowska-
Konieczny Kierownik Wydziału Informacji i Promocji ŚCP.

Kolejne wystąpienie, Pana Tomasza Donocika, kierownika Lokal-
nej Grupy Działania „Ziemia Bielska”, związane było również z moż-
liwością  uzyskania  dofinansowania  na  rozwój  działalności  gospo-
darczej. Prelegent  zaprezentował  zebranym możliwości  związane 
z pozyskaniem grantów na rozwój działalności gospodarczej za po-
średnictwem LGD „Ziemia Bielska”.
Na zakończenie części oficjalnej możliwość grupowego zakupu 

energii  elektrycznej  oraz  gazu  przez  firmy  zaprezentował  Prezes 
Firmy Energia Optimum Pan Leszek Rojczyk.
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Ostatnim punktem programu był występ wokalny półfinalistki pią-
tej edycji The Voice of Poland w drużynie Tomsona i Barona Pani 
Justyny  Janik,  która  zaprezentowała  na  scenie,  między  innymi, 
utwór Adele pt. „Hello”.

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie przez przedsiębiorców 
wierzymy, że  to pierwsze,  inauguracyjne spotkanie zainicjuje cykl 
spotkań samorządu z przedsiębiorcami w przyszłości, co niewątpli-
wie przyniesie wymierne korzyści dla obu stron.

MM

Pod koniec stycznia w Tomaszowie Lubelskim odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików w biegach nar-
ciarskich. Zawodnicy LKS „Klimczok-Bystra” zdobyli 4 medale. Dwukrotnym wicemistrzem kraju, w sty-
lu klasycznym i dowolnym, został Jakub Plinta, który na co dzień uczęszcza do Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego  w  Buczkowicach.  Kolejnym  medalistą  zo-
stał Artur Bożek, który w stylu dowolnym wywalczył 
3  miejsce.  Bardzo  dobrze  w  biegu  indywidualnym 
zaprezentowała się również Maria Jakubiec miesz-
kanka Wilkowic. W ostatnim dniu zmagań w biegach 
sztafetowych zawodnicy w składzie: Karol Kubańda, 
Jakub Plinta, Artur Bożek  i Piotr Kudzia wywalczyli 
Wicemistrzostwo Polski Młodzików. Warto dodać, że 
dorobek młodych biegaczy  z Bystrej  na  zawodach 
rangi krajowej  jest coraz większy. Gratulujemy me-
dali i wspaniałych wyników!         Beata Szymańczak

ZAWODNICY LKS KLIMCZOK BYSTRA Z MEDALAMI 
MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW

cd. ze str. 1
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W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rącz-
ka między innymi:
•  wziął udział w cyklu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wilkowice. Istot-
ne zmiany nastąpiły w OSP Meszna, gdzie ustępująca Pani Pre-
zes Jadwiga Giertler przekazała jednostkę Panu Jerzemu Ślusar-
czykowi;

•  wziął udział w spotkaniu z dyrektorami placówek światowych, któ-
re  dotyczyło  naboru  do  przedszkoli  i  organizacji  roku  szkolnego 
2016/2017;

•  wziął udział w spotkaniu samorządowców subregionu południowe-
go z marszałkiem województwa śląskiego Wojciechem Saługą;

•  zwołał pierwsze posiedzenie Rady Społecznej SGZOZ, które roz-
poczęło pracę rady w nowej kadencji;

•  wziął udział w walnym zebraniu spółek wodnych w Wilkowicach, 
w trakcie którego omówiono planowane zadania i remonty na rok 
2016;

•  przyjął delegację, na czele z wójtem, z gminy Galgaheviz na Wę-
grzech podczas jednodniowej wizyty w Wilkowicach;

•  wziął udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Region Beskidy.

W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone przetargi na następujące za-
dania:
•  zakup kruszywa do utrzymania dróg w roku 2016;
•  budowa odwodnienia północnej strony zbiornika retencyjnego na 
potoku Wilkówka w rejonie ulicy Harcerskiej w Wilkowicach;

•  pełnienie  funkcji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  dla  zadania 
pn.  „Budowa odwodnienia północnej strony zbiornika retencyjne-
go na potoku Wilkówka w rejonie ulicy Harcerskiej w Wilkowicach”;

•  remont cząstkowy dróg – nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy 
Wilkowice w sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice.

Podpisano umowy na realizację następujących zadań:
•  budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umoż-
liwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z budyn-
kami położonymi w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice – etap 
II;

•  pełnienie  funkcji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  dla  zada-
nia:  „Budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej 
umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami 
położonymi w  sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice  na  terenie 
Gminy Wilkowice w roku 2015 – etap II”.

XVII/143/2016 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wilkowice,
XVII/144/2016 wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2016,
XVII/145/2016 wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice, na lata 2016-2023,

XVII/146/2016
zmiany załącznika do uchwały nr XLVII/470/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie: trybu i spo-
sobu powoływania  i odwoływania członków Gminnego Zespołu  Interdyscyplinarnego w Wilkowicach oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania,

XVII/147/2016 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilkowice na lata 2016-2022,

XVII/148/2016
ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych  i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Wilkowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za 
poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,

XVII/149/2016

określenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Wilkowice możliwości ko-
rzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale Nr V/27/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 
31 marca 2011 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilkowice” 
oraz kryteria wyboru ofert,

XVII/150/2016
zmiany uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązują-
cych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice, przyznania tym 
kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,

XVII/151/2016 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach,

XVII/152/2016 współdziałania z Gminą Bielsko-Biała w zakresie realizacji zadań określonych w Programie opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilkowice,

XVII/153/2016 zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice,
XVII/154/2016 zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice,

XVII/155/2016 upoważnienia Wójta Gminy Wilkowice do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”,

XVII/156/2016 udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka 
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

WÓJT INFORMUJE

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 27 STYCZNIA 2016 R., W SPRAWIE:

DRUgIE POSIEDZENIE RADY PROgRAMOWEJ gMINNEgO OśRODkA kUlTURY „PROMYk” W BYSTREJ
W dniu 26  stycznia 2016  r.  odbyło  się drugie posiedzenie Rady 

Programowej Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”.
Podczas posiedzenia Rada Programowa m.in. przyjęła sprawoz-

danie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2015 i zaopi-
niowała pozytywnie plan działalności GOK na rok 2016.
W 2016 r. licznie już dziś prowadzone zajęcia dla dzieci i dorosłych 

(m.in. warsztaty teatralne, fotograficzne, plastyczne, taneczne, ręko-
dzieło) zostaną rozszerzone o nową tematykę (np. warsztaty fotogra-
fii analogowej, spotkania z psychodietetykiem, warsztaty wokalne dla 
dorosłych). Obok Dyskusyjnego Klubu Filmowego, rozpoczną swoją 
działalność Koło Podróżnika i Koło Miłośników Muzyki. Nie zabraknie 
koncertów, środowych projekcji filmów i imprez tematycznych. Wyda-
rzeniami zasługującymi na szczególną uwagę są: wiosenne otwarcie 
galerii sztuki regionalnej oraz wakacyjny festiwal filmowy.

W  kolejnych miesiącach  działalności GOK  ulegnie wzmocnieniu 
współpraca z organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi, pro-
wadzącymi działalność kulturalną na terenie naszej Gminy, na rzecz 
organizacji wspólnych imprez kulturalnych.
Liczymy,  iż w  kolejnym  roku  działalności  liczba  uczestników  im-

prez realizowanych przez GOK będzie co najmniej tak liczna, jak licz-
ba osób uczestniczących w imprezach w roku 2015 (w całym 2015 r. 
w  samych  zajęciach  stałych GOK udział  zadeklarowało  575 osób, 
a w imprezach, koncertach i seansach filmowych udział wzięło 3500 
osób).
Kolejne posiedzenie Rady Programowej zaplanowane zostało na 

dzień 26 kwietnia 2016 r.                 Alicja Raszka
Przewodniczący Rady Programowej Gminnego

Ośrodka Kultury „Promyk”
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IV kONkURS kOlĘD I PASTORAŁEk W BYSTREJ
„Gore gwiazda”, „Nie było miejsca w Betlejem” i wiele innych ko-

lęd oraz pastorałek można było posłuchać podczas IV Konkursu Ko-
lęd i Pastorałek, który odbył się 31 stycznia o godz.13.00 w Koście-
le p.w. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej Krakow-
skiej, dzięki gościnności Proboszcza tej Parafii – Ks. Tadeusza Krzy-
żak. Celem przeglądu jest kultywowanie tradycji świątecznych, pro-
mocje solistów i zespołów artystycznych, integrowanie społeczności 
lokalnej, a przede wszystkim zachęcenie dzieci, młodzieży oraz do-
rosłych do bożonarodzeniowego kolędowania. Mile widziane są tak-
że zapomniane, staropolskie utwory wyszukane w dawnych śpiewni-
kach i kantyczkach. W tegorocznej edycji wzięło udział 140 uczest-
ników z przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, zespoły mło-
dzieżowe,  a  także osoby dorosłe. Komisja, w  składzie: Pan  Jacek 
Kubik  –  przewodniczący,  Pani  Krystyna  Kubańda,  Pani Agnieszka 
Sech, Pani Alicja Raszka, oceniała wykonanie wokalne, wrażenie ar-
tystyczne, dobór utworu czy rekwizytów kolędniczych i… miała z tym 
niemały  kłopot.  Uczestnikom  przyznano  następujące miejsca  oraz 
wyróżnienia:

1. W kategorii soliści, duety i trio:
 – uczniowie szkół podstawowych klas I-III: I miejsce – Zofia Du-
nat  „Gore  Gwiazda”,  II  miejsce  –  Kamila  Szymanek  „Świeć 
gwiazdeczko”,

 – uczniowie  szkół  podstawowych  klas  IV-VI:  I  miejsce  –  duet: 
Oliwia Świerczek, Weronika Zątek „W Betlejem przy drodze”, 
II miejsce  –  Łucja  Zaczek  „Choinek  blask”,  III miejsce:  Julia 
Strąk „Kolęda dla nieobecnych”, Aleksandra Trela „Kolęda dla 
nieobecnych”, wyróżnienie – Anna Gębala „Kaczka Pstra”, Do-
minika Szymlak „Lulajże Jezuniu”,

 – uczniowie szkół gimnazjalnych: I miejsce – duet: Martyna Wy-
rwa, Paulina Gibas „Kolęda warszawska” oraz Magdalena Tórz 

„Pastorałka marzenie”,  II  miejsce  –  Nina  Kumorek  „Nie  było 
miejsca  w  Betlejem”,  duet:  Estera  Kowalcze,  Maria  Bieniek 
„Przed śmiertelnymi na sianku leżysz”, III miejsce: Aleksandra 
Wolińska  „Cicho, cicho pastuszkowie”, wyróżnienie – Renata 
Pajdzik „Cicha noc”.

2. W kategorii kolędujące zespoły:
 – dzieci  przedszkolne:  I  miejsce  –  Krasnoludki  „Z  nieba  bliżej 
Tatr”, Żabki „Kolędnicy-Wędrownicy”, Wiewióreczki „Nie miały 
aniołki” oraz najmłodsze Mróweczki „Świąteczna gwiazdeczka” 
otrzymały gromkie brawa za udział,

 – pozostałe grupy: uczniowie klasy III – „Jezusa narodzonego”, 
Zespół wokalny – uczennice klas IV-VI „O Gwiazdo betlejem-
ska”,  Zespół  Pieśni  i  Tańca  „ZIEMIA  BESKIDZKA”  –  „Słyse 
z nieba muzyke”, BYSTRZAŃSKIE GOSPOSIE z KGW w By-
strej oraz Zespół młodzieżowy EMAUS „Jaka światłość nad Be-
tlejem się rozchodzi”, za niepowtarzalność wykonania i wraże-
nie artystyczne otrzymały wyróżnienia i puchary.

Organizator Konkursu – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, dzia-
łający przy Kościele w Bystrej Krakowskiej, dziękuje za okazaną po-
moc i dobroduszność: Proboszczowi Ks. Tadeuszowi Krzyżak, Urzę-
dowi  Gminy  w Wilkowicach,  w/w  Członkom  Komisji,  Pani  Magda-
lenie  Chodkowskiej-Chmiel,  Pani Olimpii  Podwacietnik,  nauczycie-
lom, opiekunom przygotowującym dzieci i młodzież oraz wszystkim 
uczestnikom za udział i uświetnienie swymi występami niedzielnego 
popołudnia, życząc dalszych sukcesów.

S. Kwiatek
Prezes POAK
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Drodzy Mieszkańcy!
Właśnie  zakończyły  się  ferie  zimowe  w  naszym  wo-

jewództwie,  a my  zadbaliśmy  o  to,  aby  Państwa Dzie-
ci, w tym czasie, nie nudziły się i skorzystały z przygoto-
wanej dla nich ciekawej oferty: animacje  i bajki, warsz-
taty „Kreatywny Inżynier”, wyjazd do Studia Filmów Ry-
sunkowych,  „Spotkanie  z  Filharmonią  Śląską”  w  każ-
dym z trzech sołectw, teatrzyk „Bajkowe Skarbki Śląska”. 
Dzieci były bardzo zadowolone, a fotorelację można zo-
baczyć na naszym profilu facebookowym.
Po krótkim, tegorocznym karnawale, powoli przygoto-

wujemy się do Wielkanocy i w związku z tym zapraszamy na Kier-
masz Świąteczny w niedzielę 13 marca w godz. 10.00 – 17.00, 
a Dzieci na Warsztaty zdobienia pisanek, robienia kartek świą-
tecznych, itp. w tym samym dniu, w godz. 13.00 – 17.00, pod fa-
chowym  okiem  Pani  Bożeny  Kubicy.  Chętnych  Wystawców  pro-
simy  o  zapisy  od  1 marca w GOK  „Promyk”  osobiście,  telefonicz-
nie (338170773) lub mailowo gok@gok.wilkowice.pl. Pierwszeństwo 
mają Wystawcy z naszej gminy.
Wprowadzając w klimat Świąt Wielkiej Nocy zapraszamy w Wielką 

Środę 23 marca o godz. 18.00 na krótki koncert w wykonaniu Chó-
ru „Cantica”, a po koncercie wyświetlimy film „Cierń Boga” w re-
żyserii Óscar Parra de Carrizosa. Jest to najnowsza produkcja, któ-
ra swoją premierę, w Polsce i na świecie, miała 19 lutego br. „Cierń 
Boga” to pierwszy film, który relacjonuje ostatnie trzy lata życia Je-
zusa Chrystusa, widziane oczami apostołów. Na seansie będzie nam 
miło gościć Księdza Proboszcza z Parafii w Bystrej Krakowskiej Ta-
deusza Krzyżaka, który po filmie, chętnie udzieli odpowiedzi na nur-
tujące pytania. A we wtorek 22 marca o godz. 19.00 w ramach DKF 
„Promyk” wyświetlimy „Ostatnie kuszenie Chrystusa” w  reżyserii 
Martina  Scorsese,  ukazujący  Chrystusa,  jako  radosnego,  naucza-
jącego, ale  też czasami zlęknionego, zastanawiającego się, kuszo-
nego przez szatana,  z przepięknymi  zdjęciami Michaela Ballhausa 
i  świetną muzyką Petera Gabriela. W postać Piłata wcielił  się, nie-
dawno zmarły, David Bowie. Zapraszamy na oba filmy, aby zobaczyć 
podobieństwa i różnice w przedstawieniu postaci Chrystusa.
Jeśli mówimy o DKF, to zapraszamy 8 marca o godz. 19.00 na film 

„Moja Matka” w reżyserii Nanni Moretti. Film zdobył na-
grodę Jury Ekumenicznego w Cannes.
Co  jeszcze ciekawego przygotowaliśmy dla Państwa 

w najbliższym czasie:
– 15 marca (wtorek) Spotkanie z „Filharmonią Ślą-

ska” dla szkół podstawowych z naszej gminy.
– również 15 marca o godz. 19.00 chcemy zainicjo-

wać działalność  „Klubu Podróżnika” pod przewodnic-
twem Pani Janiny Dyrdy,  wieloletniej  Dyrektor  ZSP 
w Mesznej, emerytowanego nauczyciela geografii i przy-
rody, wieloletniej członkini PTTK, beskidzkiego przewod-

nika  górskiego  i  doświadczonego  turysty.  Pierwsze  spotkanie  po-
święcone będzie Irlandii, ponieważ 17 marca przypada Dzień Święte-
go Patryka – Patrona zielonej wyspy Irlandii. Prelekcję i pokaz zdjęć 
poprowadzi doświadczona  turystka Pani Małgorzata Leśniowska. 
Zapraszamy wszystkich chętnych, wstęp wolny.
– 18 marca (piątek) o godz. 18.00, również z okazji Dnia Święte-

go Patryka, zapraszamy na koncert muzyki celtyckiej w wykonaniu 
zespołu „Stonehedge”. Aby stworzyć irlandzki klimat mile widziane 
będą zielone elementy ubioru, a w nagrodę, podczas koncertu, od-
będzie się degustacja irlandzkiego piwa. Wstęp na koncert jest bez-
płatny biletowany, bilety do odbioru w biurze administracji od 1 mar-
ca, a pierwszeństwo mają Mieszkańcy naszej gminy. W irlandzki kli-
mat przeniesie nas wystawa zdjęć w 3D, którą już można oglądać 
w sali na parterze.
– 31 marca (czwartek) o godz. 16.00, z  inicjatywy Pana Wójta, 

zapraszamy na otwarcie Galerii Sztuki Regionalnej,  która będzie 
znajdowała się w Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia”, tuż obok „Pro-
myka”. Zapraszamy wszystkich serdecznie do oglądania prac niektó-
rych Twórców z naszego regionu.
Z tego co Państwo widzicie, jak zwykle, wiele się u nas dzieje, ser-

decznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty, a uczestników 
stałych zajęć, zarówno dzieci jak i dorosłych informujemy o przerwie 
wielkanocnej w dniach 24‑29 marca.

Agnieszka Sech
Dyrektor GOK „Promyk”

WIElkANOC TUż, TUż

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z trwającym okresem grzewczym 

i wieloma interwencjami Straży Pożarnych

w związku z pożarami sadzy i innymi zagrożeniami 

(np. zaczadzeniami), wynikającymi z niedrożnych 

instalacji kominowych,

APeLujeMy O BieżąCe CzySzCzenie 

PRzeWODóW KOMinOWyCh i PALeniSK.

UG
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Zakończył  się  okres  zapustowy,  ale mamy  co wspominać. Dużą 
niespodzianką  i  ogromnym  wyróżnieniem  dla  naszego  przedszko-
la  było otrzymanie pucharu za aktywny udział przedszkolaków 
w zawodach sportowych w roku 2015,  który  został  wręczony 
na Spotkaniu Noworocznym Samorządowców.
W  styczniu  kolędowaliśmy  na  „Bystrzańskich  Godach”,  gdzie 

Przedszkole w Bystrej zajęło i miejsce w kategorii placówek 
oświatowych, a  za  zdobytą  nagrodę  zakupiliśmy  kolorowe  spód-
niczki  tiulowe  dla  dziewczynek  i  muchy  dla  chłopców  na  występy 
przedszkolaków. Wszystkie cztery grupy przedszkolaków wzięły tak-

że udział w Konkursie 
Kolęd,  który  odbył  się 
31 stycznia w Kościele 
w Bystrej Krakowskiej, 
gdzie  w  kolędowych 
przebraniach  z  gwiaz-
dą  i  radością  wyśpie-
wały przygotowane ko-
lędy zdobywając kolej-
ny  puchar  dla  przed-
szkola.  Podsumowa-
niem  świątecznego 
czasu był Przedszkol-

ny Przegląd Kolęd i Pastorałek, podczas którego grupowo i solo-
wo zaprezentowali się nasi mali artyści, rozwijając swoje talenty wo-
kalne oraz aktorskie.
Karnawał to również okres przepełniony muzyką i zabawą, gdzie 

ważnym elementem  są  bale  karnawałowe, więc  nie mogło  ich  za-
braknąć. Jako pierwsza odbyła się długo wyczekiwana zabawa prze-
bierańców dla dzieci. Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawia-
ły się kolorowe postacie i bohaterowie znanych bajek, a wystrój sali 
wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej 
zabawy. Nauczycielki  wraz  z  dziećmi  przebranymi w  postacie  baj-
kowe świetnie bawiły się 
w  rytm  samby,  walczy-
ka,  Kaczuszek,  innych 
pląsów  prowadzonych 
przez wodzireja, odbyła 
też bitwa na taniec, wy-
bór króla i królowej balu, 
zdjęcia  pamiątkowe. 
Dziękujemy  rodzicom 
za  przygotowanie  pięk-
nych, balowych strojów. 
Kolejną atrakcją był Tłu-
sty Czwartek, który ob-
chodziliśmy w tym roku 4 lutego i zwyczajowo nie mogło zabraknąć 
pączków, a w nich niespodzianki ukrytej dla Króla i Królowej Pączko-
wej. Po małej, pysznej zakąsce odtańczyliśmy taniec z parą królew-
ską – to także okazja do wspólnej zabawy przy muzyce, swobodnych 
improwizacji tanecznych, co pobudza wyobraźnię i kształtuje poczu-
cie rytmu.

Tegoroczny  karnawał  zakończyliśmy  Balem Walentynkowo‑
Ostatkowym dla dorosłych, który odbył się 6 lutego w Domu 
Strażaka w Bystrej. Jak co roku zabawa była udana do białego rana, 
tańce wesołe, jedzonko pyszne i atrakcji wiele, a dochód przeznaczo-
ny będzie na doposażenie naszego przedszkola w niezbędne urzą-
dzenia. Mamy nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili  i „mięsopust” 
wesoło zakończyli, za co dziękujemy rodzicom oraz gościom obec-
nym na naszej zabawie. Dziękujemy również sponsorom i  fundato-
rom tegorocznego balu:
Państwu Marcie i Antoniemu Dunat – PIEKARNIA-CUKIERNIA „CAPRI”,
Pani Annie Maślanka – Sklep „Mini – Sam”,
Panu Janowi Kowalskiemu – Spółdzielnia „Bystrzanka”,
Panu Arturowi Duda – Zakład Przetwórstwa Mięsnego,
Państwu Dorocie i Marcinowi Szymalskim – Sklep warzywny „SŁONKO”,
Urzędowi Gminy w Wilkowicach,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej,
Panu Zdzisławowi Goryl – Chłodnie „DORADO”,
Państwu Patrycji i Łukaszowi Panek,
Panu Marcinowi Gabor – Dom Restauracyjny „Pod Kasztanami”,
Pani Irenie Kubala – Sklep odzieżowy,
Pani Irenie Mikołajek – Firma Handlowo – Usługowa,
Pani Katarzynie Czader – Salon fryzjerski „MIKO-LANS”,
Panu Leszkowi Olejnik – Moje Foto,
Paniom Annie Małysiak i Anecie Maślanka – Biuro Podatkowe s.c.,
Panu Tadeusza Badura ANGA Uszczelnienia Mechaniczne,
Panu Grzegorzowi Więcław CERTECH sp. z o.o.,
Państwu Magdalenie i Mariuszowi Halamie,
Pani Magdalene Kubiak – „Madlin”,
Panu Kazimierzowi Ziemiańskiemu – Firma „Manus”,
Rodzicom i babciom: za upieczenie ciast, przynoszenie fantów, po-
moc w organizacji balu.
Serdecznie dziękujemy!

Dorota imielska, Olimpia Podwacietnik
Przedszkole Publiczne w Bystrej

kARNAWAŁ W PRZEDSZkOlU PUBlICZNYM W BYSTREJ



G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e8

ORGAnizATORzy: KGW w Bystrej, GBP w Wilkowi-
cach Filia w Bystrej, Rada Sołecka w Bystrej, Gmina Wil-
kowice, GOK „PROMyK”, OSP Bystra.

Ferie z KGW Bystra zostały zorganizowane w dniach 17 i 18 lute-
go 2016 roku.
W środę, na sali w Domu Strażaka w Bystrej, dzieci wraz z opie-

kunami  uczestniczyły w  zabawach  i  konkursach  sprawnościowych. 
Na zakończenie spotkania w długiej kolejce oczekiwały na „balono-
we niespodzianki” wykonane przez animatorów prowadzących spo-
tkanie. Czwartek to czas spędzony w bibliotece w Bystrej. Bajki i za-
gadki czytała dzieciom Pani Marysia, ukryte obrazki, kalambury i za-
bawy ruchowe to dalsze zajęcia zorganizowane w bibliotece.

Tradycyjny  poczęstunek  dla  uczestników  przygotowały  Panie 
z KGW Bystra: pyszne drożdżowe ciasto z serem, owoce, soki, ciast-
ka, pączki, kanapki z domową pastą oraz ciepły posiłek.
Dziękujemy za wsparcie finansowe, które umożliwiło zorganizowa-

nie „Ferii z KGW”, a Piekarni Capri za pyszne pączki i ciastka.
Wszystkim dzieciom i ich opiekunom dziękujemy za mile spędzony 

czas i zapraszamy za rok.

joanna Będkowska
GBP Wilkowice Filia w Bystrej

FERIE Z kgW BYSTRA

STOWARZYSZENIE KULTURALNE
„WROTA BESKIDÓW”

ZAPRASZA NA

ii ChARyTATyWny TuRniej PiŁKi hALOWej
DLA SzyMOnA OLKA

02.04.2016 r.
HALA GOSiR, Wilkowice Górne

Od godziny 9:00

W trakcie turnieju odbędzie się licytacja, z której dochód 
zostanie przeznaczony na rehabilitację Szymona Olka.

Niech Twój mały dar chociaż w cząstce
przyczyni się do jego zdrowia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH,

 KTÓRZY SĄ CZULI NA NIESZCZĘŚCIE

 MŁODEGO CHŁOPAKA

Jeżeli bliskie są Państwu sprawy:
 upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku 
dzieci i młodzieży, przeciwdziałania 

patologiom społecznym, pomocy społecznej 
– w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 

podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów między społecznościami,
 rozważcie Państwo naszą propozycję:

LKS „Klimczok – Bystra” prosi uprzejmie
o przekazanie 1% z podatku od dochodu

Konto bankowe:
 BS Bystra 22 8133 0003 0000 0361 2000 0001

LKS „Klimczok – Bystra”, ul. J. Fałata 14,
43-360 Bystra, tel./fax 033/8 171 231

Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra”
 (rok założenia 1922)

Jest organizacją pożytku publicznego (0000213857 KRS)
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„ZIMOWE SPOTkANIA PRZEDSZkOlAkÓW Z WIlkOWIC”
„Hej kolęda, kolęda’’ – grudzień to taki czas, w którym odwiedza-

my  się  i  składamy  sobie  życzenia  płynące  prosto  z  serca.  Nasze 
przedszkolaki z grupy  „Żabki” wraz z Panią Dyrektor Marią Cichoń 
oraz z Panią Danutą Staniec, kolędowanie zaczęły od odwiedzin pla-
cówek  i  instytucji,  zaprzyjaźnionych  z  Przedszkolem, między  inny-
mi Urzędu Gminy, Biblioteki Publicznej, Domu Pomocy Społecznej, 
Spółki Wodociągowej  itd. Dzieci  przebrane za pastuszków, aniołki, 
królów, pięknie śpiewały nasze polskie, tradycyjne kolędy oraz skła-
dały świąteczne i noworoczne życzenia.
Dużym przeżyciem dla naszych dzieci były wigilijki grupowe. Przy 

świątecznych stołach, zapalonej choince, przy dźwiękach kolęd roz-
poczęły się wigilie. Dzieci ze swoimi Paniami łamały się opłatkiem, ży-
cząc sobie wszystkiego, co najlepsze. Następnie po spożyciu trady-
cyjnych świątecznych potraw barszczyku i rybki, rozpoczął się wspól-
ny  śpiew ulubionych  kolęd. Dzieci  uczęszczające do grupy  „Smer-
fy’’,  znajdującej  się  przy gimnazjum w Wilkowicach,  zostały  zapro-
szone na wspólne oglądanie przedstawienia w wykonaniu aktorów 
z amatorskiego kółka teatralnego pt: „Misterium Bożonarodzeniowe”. 
Nasze przedszkolaki w podziękowaniu przedstawiły  krótki program 
słowno-muzyczny  –  śpiewały  kolędy  i  recytowały  świąteczne wier-
szyki, za co otrzymały od gimnazjalistów owacje na stojąco oraz słod-
ki poczęstunek.

„Wigilijki”

W dniu  22  stycznia  na  sali OSP w Wilkowicach  odbyło  się  spo-
tkanie, na które przybyli szczególni goście. Świętowaliśmy bowiem 
Dzień Babci i Dziadka. Dziadkowie i babcie licznie przybyli na uroczy-
stość. Przedszkolaki  śpiewały  piosenki,  tańczyły  i  recytowały wier-
szyki. Goście byli poruszeni. W oczach niektórych można było do-
strzec  łzę wzruszenia. Występy dzieci  zostały  nagrodzone gromki-
mi brawami. Na koniec występów, dzieci przygotowały niespodzian-
ki dla swoich gości – własnoręcznie wykonane prezenty: laurki, kwia-
ty, ramki ze zdjęciami itd. W czasie występów zaproszeni goście czę-

stowali się pysznymi ciastami, upieczonymi przez rodziców, za które 
serdecznie dziękujemy.

Dzień Babci i Dziadka

Kilka dni później przedszkolaki, po  raz kolejny, spotkały się na sali 
OSP, tym razem na innej uroczystości. W dniu 27 stycznia odbył się 
Bal Karnawałowy. Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla doro-
słych, ale i dla dzieci. A może przede wszystkim dla naszych milusiń-
skich. Niezliczone księżniczki, towarzyszący im kowboje, krasnolud-
ki, królewny, motylki, myszki, krakowianki, policjanci, smok oraz bat-
man ze spidermanem i żółwiem ninja, a także inne postacie z kreskó-
wek opanowały na kilka godzin „strażnicę” w Wilkowicach. Dzieci tań-
czyły  twista,  rock and  rolla,  sambę,  „Kaczuszki”  i  świetnie się przy 
tym bawiły. Nie zabrakło również konkursów, w których bardzo chęt-
nie wszyscy uczestniczyli. Gdy tancerze poczuli się bardzo zmęcze-
ni, Pan Wodzirej – Mirek, ogłosił przerwę na posiłek – pyszne kana-
peczki, owoce i napoje. Na twarzach małych tancerek i tancerzy ma-
lował się uśmiech, który nie znikał, pomimo chwilowego zmęczenia. 
Było bardzo radośnie, kolorowo i zabawnie. Kiedy czas zabawy do-
biegł końca, dzieci z żalem opuszczały balową salę.

„Bal Karnawałowy”

W ostatnim czasie w naszym 
przedszkolu  dzieci  zasypane 
były  wieloma  niespodziankami 
i  atrakcjami.  Oprócz  uroczy-
stych obchodów Świąt Bożego 
Narodzenia,  najmłodsi  z  rado-
ścią  i  szaleństwem  przeżyli, 
jakże  krótki w  tym  roku,  okres 
karnawału. Czas hucznych za-
baw  jest  już za nami,  z utęsk-

nieniem będziemy czekać na przyszłoroczne bale i uroczystość Dnia 
Babci  i  Dziadka. A  tegoroczne  imprezy  uwiecznione  na  pamiątko-
wych zdjęciach, wykonanych przez Pana Grzesia, pozostaną w pa-
mięci na wiele, wiele lat, a może i dłużej…

Paulina Szymanek, Katarzyna zielińska‑Ficoń 
Przedszkole Publiczne w Wilkowicach

Zespół  „Ziemia Beskidzka”,  w  nadchodzącym  sezonie,  poszerzy 
swój repertuar o nowe tańce oraz stroje wzorowane na tych, jakie kil-
kadziesiąt  lat  temu prezentował zespół działający na terenie Mesz-
nej. W muzeum etnograficznym w Krakowie przechowywana jest no-
tatka nieznanego autora pochodząca z 1875 roku, który opisuje stro-

je używane na terenie parafii Wilkowic oraz Łodygowic, iż wiek XVIII 
i okres wcześniejszy to czas, w którym ubiory tak męskie jak i dam-
skie oparte były na elementach strojów wałaskich tj. góralskich. Nato-
miast później rolnicy i zagrodnicy trwali przy strojach góralskich, rze-
mieślnicy zaś, a później robotnicy, chętniej przyodziewali stroje cha-

rakterystyczne dla kultury śląskiej (Stec, 2009).
Melodie  zostaną  odtworzone  ze  śpiewnika  J. Gąsiorka  oraz 

M.  Pokusy,  w  którym  znajduje  się  kilkadziesiąt  utworów  auto-
rów mieszkających  na  terenie Mesznej,  Bystrej  oraz Wilkowic 
m.in. J. Hańderek, E. Marek, A. Grobelna, J. Pezda, A. Kurow-
ski, A. Dobija, A. Kania.
Mamy  zaplanowane  wiele  koncertów  oraz  warsztatów  ta-

necznych m.in. z zespołem ze Śląska oraz wyjazdy na Słowa-
cję i na Węgry, a także podczas ŚDM występ dla grupy z zagra-
nicy  (Francja, Meksyk),  którzy  będą przebywać na  terenie  na-
szej Gminy. Zespół tradycyjnie wystąpi na Dożynkach oraz ob-
chodach „dni sołectw” organizowanych w naszej Gminie, a tak-
że poza jej granicami.

 Agnieszka Rusin

ZAMIERZENIA ZESPOŁU „ZIEMIA BESkIDZkA”
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PRACA Z UCZNIEM ZDOlNYM - W SZkOlE PODSTAWOWEJ IM. 
WŁADYSŁAWA JAgIEŁŁY W WIlkOWICACH

„CZYTAJMY kSIążkI NASZYCH MARZEń”

Uczniowie w Szkole Podstawowej w Wilkowicach nie  tylko mogą 
skorzystać z pomocy nauczyciela czy pedagoga szkolnego na zaję-
ciach wyrównawczych,  na  których  dzięki  różnorodnym ćwiczeniom 
ogólnorozwojowym  lepiej  rozumieją przerabiany materiał, ale  także 
mają możliwość uczestniczenia w zajęciach, które rozwijają  ich za-
interesowania.
Praca  z  uczniem  zdolnym widoczna  jest  praktycznie  na  każdym 

przedmiocie.  Mamy  więc  w  szkole:  koła  matematyczne,  humani-
styczne, przyrodnicze, plastyczne, sportowe czy muzyczne. W orga-
nizowanych na terenie szkoły konkursach - a rocznie  jest  ich kilka-
naście - uczniowie również rozwijają swoje zainteresowania i osiąga-
ją świetne wyniki.
Plastyczne  zdolności  ucznia  może-

my zobaczyć na rysunku Dawida Paw-
lus.
Dawid  Pawlus  jest  uczniem  kl.  1a. 

Uczeń  wziął  udział  w  konkursie  pla-
stycznym  organizowanym  przez  GOK 
w  Buczkowicach.  Tematem  konkur-
su  plastycznego  „Mój  ulubiony  boha-
ter literacki” była ilustracja do ulubionej 
książki. Praca Dawida powstała na za-
jęciach w świetlicy szkolnej. Dawid na-
rysował  kota  w  butach  kredkami  pa-
stelowymi.  Dzieło  zostało  uzupełnio-
ne o kapelusz wycięty z filcu z piórem 
i oczywiście buty (również wycięte z fil-
cu). W kategorii klas I-III, w której Dawid zdobył II miejsce, na konkurs 
napłynęło 535 prac. Chłopiec wraz z rodzicami wziął udział w uroczy-
stym wręczeniu nagród i dyplomów. Ucznia do konkursu przygotowy-
wała pani Gabriela Giełtowska.
W tegorocznym konkursie „Alfik humanistyczny” wzięło udział kil-

kudziesięciu  uczniów. W  trudnym  teście  pytań  zamkniętych  laure-
atem został uczeń kl. IVa, Filip Zuziak, który pracował pod kierunkiem 
pani Wiesławy Stolarczyk-Kos. Wiele prac utalentowanych uczniów 

można również oglądać na szkolnych wystawach przygotowywanych 
przez panią Monikę Bogumił-Laszczak. Wszyscy mogli zobaczyć cie-
kawe prace dotyczące projektów: „Cisza wokół nas”, „Martwa natu-
ra” czy „Walentynki”, na których dominowały prace wykonane przez 
uczniów naszej szkoły. Poniżej prezentujemy obraz z wystawy „Mar-
twa natura”.
W tym roku na uwagę zasługuje zajęcie pierwszego miejsca w Po-

wiatowym Konkursie Ekologicznym  „Człowiek  a  środowisko”  przez 
ucznia kl. Va Krystiana Basiura, który pracował pod kierunkiem pani 
Katarzyny Męcner. Laureat w opowiadaniu „Stary dąb” przedstawia 
niezwykłą historię pewnego drzewa, które  rosło naprzeciwko szko-
ły i było świadkiem wielu niezapomnianych zdarzeń. We fragmencie 
opowiadania konkursowego możemy przeczytać:

Mamy nadzieję, że uczniom i nauczycielom w naszej szkole nigdy 
nie zabraknie entuzjazmu, wyobraźni i pracowitości, i zawsze będzie-
my z podziwem oglądać ich kolejne, pomysłowe dzieła. 

zespół Promujący Szkołę 

Bez względu na to, ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką mo-
żesz zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania mu 
miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie oraz rady-
kalne ograniczenie telewizji.

Jim Trelease

Biblioteka  szkolna w Bystrej,  podobnie  jak wiele  innych bibliotek 
w Polsce, wzięła udział w rządowej akcji zakupu książek do bibliotek 

szkół podstawowych pt. „Książki naszych marzeń”. Wybory książek 
miały miejsce w  II  półroczu  roku  szkolnego  2014/2015.  Uczniowie 
głosowali na swoje ulubione książki w specjalnej ankiecie. Wyniki gło-
sowania pozwoliły ustalić listę najbardziej poczytnych książek w na-
szej szkole. Lista ta została również przesłana do redakcji czasopi-
sma „Biblioteka w Szkole”  i posłużyła do przygotowania ogólnokra-
jowego zestawienia bestsellerów czytelniczych dla dzieci  i młodzie-
ży. Nasza szkoła otrzymała podziękowanie – dyplom za udział w tym 

W dniu 1.02.2016 r. wszyscy uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawo-
wej w Bystrej, wzięli udział w przedstawieniu teatralnym „Baśnie Pol-
skie”, w wykonaniu Teatru Wrocławskiego „In art”. Była  to prawdzi-
wa podróż w świat polskich baśni. Spektakl składający się z trzech 
przedstawień:  „Szewczyk Dratewka”,  „Żywa Woda”,  „Złota Kaczka” 
zabiera widza do źródła, w którym każdy może dostać odpowiedź na 
pytanie: „Co jest miarą prawdziwego człowieka”. Dobre serce szew-
czyka  Dratewki  sprawiło,  że  zwierzęta  przychodzą  mu  z  pomocą 
w godzinie najcięższej  próby. Pewien młodzieniec  zdobywa uzdra-
wiającą wodę dla chorej matki tylko dlatego, że nie ulega pokusom 
bogactwa i sławy, a ubogi czeladnik w „Złotej Kaczce” odrzuca takie 
bogactwo, którym nie można się dzielić, w zamian otrzymując proste 
lecz szczęśliwe życie. Bohaterowie tego przedstawienia to nie boha-
terowie gier komputerowych, ale zwykli ludzie, często wystawieni na 

ciężką próbę. Muszą przeciwstawić się losowi mając jako tarczę tylko 
samego siebie. Niespotykane różnorodne formy teatralne, przepięk-

ne  lalki,  maski,  barw-
ne  kostiumy,  piękna 
muzyka to atrakcje, ja-
kie czekały na naszych 
najmłodszych  Widzów. 
Baśnie  Polskie  zapre-
zentowane  w  ten  wła-
śnie sposób, na zawsze 
pozostaną  w  pamięci 
wszystkich uczniów.
zespół promujący SP 

w Bystrej

„SPOTkANIE Z BAśNIą”
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wielkim przedsięwzięciu. W grudniu zostało zakupionych 121 książek 
na sumę 2712,50 zł (wkład własny szkoły to 20% tej kwoty). Są one 
udostępniane dla uczniów i nauczycieli od 7 stycznia 2016 r. Budzą 
bardzo duże zainteresowanie. Wystosowano także „List do rodziców 
w sprawie czytania”, by każdy uczeń znalazł poparcie i przyjazną at-
mosferę do czytania w domu, by rodzice w miarę możliwości czytali 
te książki wspólnie ze swoimi dziećmi, co z pewnością zaowocuje na 
wielu płaszczyznach życia rodzinnego i szkolnego.

Z  propagowaniem nowych  książek  związanych  jest wiele  przed-
sięwzięć czytelniczych w szkole. Przede wszystkim głośne czytanie 
w  klasach  I-VI,  a  także  na  świetlicy  szkolnej,  konkursy  plastyczne 
i czytelnicze. Wszystko po to, by wspomóc rozwój uczniów nie tylko 
przez naukę, ale i rozrywkę – pożyteczne spędzanie czasu wolnego, 
które uczy, bawi, rozwija horyzonty, pomaga w radzeniu sobie w trud-
nych sytuacjach.

          zespół promujący SP w Bystrej

UWIERZ, MOżESZ gRAć lEPIEJ
ODE MNIE…

Początkiem  lutego  naszą  szkołę  odwiedził,  mieszkający  od  lat 
w Żywcu muzyk-folklorysta, pan Jacenty  Ignatowicz – finalista pro-
gramu  „Mam  talent”.  Zaprezentował  on  tradycyjną  gwiazdę,  kozę 
oraz grę na wielu instrumentach, m.in. na fujarce, piszczałce, trom-
bicie, dudach, multankach, okarynie, zielonym listku, klarnecie, a na-
wet  na  pile  śpiewającej.  Wraz  z  każdym  instrumentem  mogliśmy 
poznać  interesujące  historie  na  temat  pochodzenia,  wykorzystania 
i przekształcania go w przyszłości. Uwagę dzieci przykuł również strój 
góralski, o którym muzyk wiele opowiadał. W czasie występu pan Ja-
centy  raczył nas różnymi gawędami, zgadywankami  i przyśpiewka-
mi. Zachęcając dzieci, by zamiast spędzać czas przed komputerem, 
podjęły  naukę gry na  instrumencie. Kilkakrotnie  powtarzał: Uwierz, 
możesz grać lepiej ode mnie. Za swoją działalność  jest odznaczo-
ny wieloma medalami przez władze państwowe  i Ministerstwo Kul-
tury i Sztuki.

zespół promujący SP w Bystrej

Serdecznie dziękujemy wszystkim,  którzy wsparli Szymona pod-
czas ubiegłorocznego turnieju organizowanego przez Stowarzysze-
nie Kulturalne „Wrota Beskidów”. Dziękujemy za miłą, serdeczną at-
mosferę, za wielką życzliwość  i hojność zarówno mieszkańców  jak 
i przybyłych na turniej zawodników i kibiców. Zebrane przez stowa-
rzyszenie pieniądze zostały nam przekazane i pozwoliły na kupienie 
w USA ortezy służącej do ćwiczenia lewej, porażonej niedowładem 
ręki Szymona. Z tych pieniędzy opłaciliśmy także zastrzyki rozluźnia-
jące zbyt silne napięcie mięśniowe.
Szymon cały czas jest  intensywnie rehabilitowany (ok. 16 godzin 

tygodniowo) w prywatnych ośrodkach „Michałkowo” – Sadyba w By-
strej i Centrum Gałuszka-Romanowski w Bielsku-Białej. Sami widzi-
my, a potwierdzają  to  rehabilitanci,  że Szymon  robi  szybkie  i  duże 
postępy. Nie  należy  tego  przerywać  ani  zaprzepaścić. Dlatego  co-
dziennie  jest  dowożony na  rehabilitację. Są  to  dla  nas duże  kosz-
ty, które miesięcznie wynoszą około 5 tysięcy złotych, tak więc cały 
czas  poszukujemy  funduszy  i  liczymy  na  pomoc  ludzi  dobrej  woli, 
bo przed Szymkiem jest  jeszcze około  trzech  lat  intensywnej  reha-
bilitacji. Później  też nie  będzie  łatwo,  gdyż potrzebna będzie,  cho-
ciaż w mniejszym stopniu, rehabilitacja i ćwiczenia, aby podtrzymać 

uzyskaną sprawność. Szymon był młodym, żywym i  rokującym na-
dzieję sportowcem. Bardzo chcemy by wracał do zdrowia i to nie tyl-
ko przez rehabilitację, ale także przez sport. W ubiegłym roku jeździł 
na gokarcie. W tym roku chcielibyśmy zakupić sportowy rower trójko-
łowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Każdy dar serca, 
najmniejsza jego cząstka może nam pomóc. Myślimy, że rozumiecie 
Państwo, iż środki uzyskane z licytacji i darów z turnieju, to ratunek 
i gwarancja dalszej rehabilitacji dla Szymka. Prosimy również o prze-
kazanie dla Szymona 1% z podatku (będą wydrukowane kartki z nu-
merem konta, na które można będzie dokonać wpłat). Za wszystko 
serdecznie dziękujemy. 

              Szymon Olek
Katarzyna Garncarczyk

PODZIĘkOWANIE OD kONTUZJOWANEgO SZYMONA OlkA
 – MŁODEgO SkOCZkA NARCIARSkIEgO

PODZIĘkOWANIE
Sołtys Wilkowic serdecznie dziękuje Panu Markowi Maślance 

i Panu Krzysztofowi Ferfeckiemu za pomoc przy montażu  i  de-
montażu  szopki  bożonarodzeniowej  przy  kościele  parafialnym 
w Wilkowicach.                    RR

kOMUNIkAT USC
Urząd  Stanu  Cywilnego  w  Wilkowicach,  w  związku 

z  zamiarem  organizacji  uroczystości  z  okazji  50-LECIA 
POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO, zwraca się z prośbą do wszystkich 
zainteresowanych  par,  które  50  lat  temu  i  więcej  stanęły  na 
ślubnym  kobiercu,  a  dotychczas  nie  wystąpiły  z  wnioskiem 
i  nie  zostały  odznaczone  medalem  „Za  Długoletnie  Pożycie 
Małżeńskie”, o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uroczystości, 
w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, I piętro – pokój 310 lub 
tel. pod numerem (33)499-00-77 wew. 310, w terminie do dnia 31 
lipca 2016 roku.

Fundacja Pomocy Osobom niepełnosprawnym „SŁOneCzKO”
Stawnica 33A, 77-400 Złotów

Konto do darowizn w tej fundacji
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 SZYMON OLEK subkonto 92/O

Dane do 1%:
KRS 0000186434 cel szczegółowy: SZYMON OLEK subkonto 92/O
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DZIĘkUJEMY!
Niestety czas biegnie nieubłaganie. Równie szybko minęły spotka-

nia w ramach projektu „Zimowe zabawy – Wilkowice 2016”. Ważne, 
że zajęcia przebiegły bezpiecznie  i mam nadzieję, że ku ogólnemu 
zadowoleniu.
Dzięki dotacji z Urzędu Gminy uczestnicy mogli odbyć przejażdżkę 

wierzchem na koniu, konnym zaprzęgiem i zjeść kiełbaski upieczo-
ne w ognisku prawie pod gołym niebem. A wszystko to w gospodar-
stwie agroturystycznym w Górkach Wielkich. Fakt, że nie było za cie-
pło, ale… jakie atrakcje. Dni bez wyjazdu wypełniały rozgrywki spor-
towe w sali gimnastycznej tutejszej podstawówki oraz gry i zabawy 
zespołowe  w  domu  katechetycznym.  Nie  zabrakło  zajęć  plastycz-
no-manualnych,  w  któ-
rych odzwierciedlały się 
obecna i nachodząca – 
pora roku. Dużo uśmie-
chu,  ale  także  ważny 
morał – wniósł obejrza-
ny w kinie „Helios”, film 
pt.: „Miś w Nowym Yor-
ku”.  Tradycyjnie  ostat-
ni dzień spędziliśmy na 
basenie  „Aqua”,  gdzie 
dzieci  z  przyjemnością 
pluskały  się  w  wodzie 

patrząc,  jak  za  okna-
mi szaleje śnieżna za-
dymka.  A  wszystko 
to  na  przekór  nudzie 
i  jako  alternatywa  dla 
TV  i  komputera,  czy 
smatfona.
Dopełnieniem  atrak-

cji  były  gorące  posiłki 
przygotowywane przez 
Panie kucharki i słody-
cze  ofiarowane  przez 
Księdza Proboszcza.

Z tego miejsca, 
w  imieniu  uczestników  i  organizatorów,  pragnę  podziękować  mło-
dzieży: Dorotce, Magdzie i Weronice, które pełniły społecznie funk-
cje pomocy wychowawcy, Paniom, które prowadziły grupy: Barbarze 
Włodarz, Wiesławie Stolarczyk-Kos i Małgorzacie Kwaśny oraz wła-
dzom gminy za możliwość zorganizowania takich spotkań, które pod 
patronatem Parafialnego Oddziału Akcji odbyły się już 37. raz.
Wszystkim  uczestnikom  życzę  dalszych  radosnych  i  ciekawych 

przeżyć podczas trwających ferii.
    janina j Piechota

koordynator projektu

Informujemy wszystkich piłkarzy drużyny Wilki Wilkowice stowarzy-
szenia „Wrota Beskidów”, że wyjazd na turniej piłki halowej na Słowa-
cję odbędzie się spod Domu Strażaka o godzinie 6:30, 05.03.2016 r. 
(sobota). Zawodników zaproszonych do udziału w  turnieju prosimy 
o punktualne przybycie. W turnieju w Kubinie Dolnym uczestniczyć 
będzie osiem drużyn. Turniej rozpocznie się o godzinie 9:00.
W dniu  13.02.2016  r.  piłkarze  stowarzyszenia  „Wrota Beskidów” 

uczestniczyli w bardzo silnie obsadzonym turnieju drużyn halowych 
w  Jaworzu. W  turnieju  tym  ze  strony  naszego  stowarzyszenia  nie 
uczestniczyli z powodu kontuzji i choroby: Jacek Polak, Łukasz Mę-
drzak i Karol Kowalski. Mimo to nasi zawodnicy spisali się doskona-
le. W pierwszym meczu z gospodarzami turnieju z Oldboys Team Ja-
sienica walczyli  dzielnie. Na  sześć minut  przed  końcem  spotkania 
nasza drużyna prowadziła 4:1  i wydawało się,  że  to pierwszy suk-
ces.  Jednak w  końcówce gospodarze  doprowadzili  do wyniku  4:4, 
a mecz uznano za jeden z najlepszych w turnieju. W drugim meczu 

nasza drużyna spotkała się z wielkim faworytem – drużyną BKS Biel-
sko-Biała. Znowu wspaniała postawa i walka. Nasza drużyna prowa-
dziła bardzo długo 1:0 po golu Marcina Stawinogi. Mieliśmy pecha 
i zawodnicy BKS-u strzelili gola wyrównującego w ostatnich minutach 
meczu. Pokonaliśmy zespół Łękawica  i niestety w ostatnich dwóch 
meczach nasi  zawodnicy nie wytrzymali  kondycyjnie. Przegraliśmy 
zarówno z Orłami Bielskimi jak i z Beskidem Skoczów. W sumie zaję-
liśmy dobre piąte miejsce, a zwycięzcą turnieju została drużyna star-
szych zawodników BKS Bielsko-Biała. Wyróżniającymi się zawodni-
kami  byli: Marcin Stawinoga, Rafał  Lewandowski, Sławomir Waluś 
i Andrzej Byrdek. Bramki, ze zmiennym szczęściem, bronił Krzysztof 
Łukaszek, chociaż on nigdy nie był bramkarzem, to jednak bronił bar-
dzo dzielnie. Gorąco zapraszamy starszych zawodników na  turniej 
w Kubinie Dolnym. Trzymajcie się dobrze.
Numer KRS stowarzyszenia 0000242793.

Władysław Wala

WIlkI Z „WRÓT BESkIDÓW”

Szanowny Czytelniku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinfor-
mowanie swoich znajomych oraz o uczestnictwo wraz z najbliższy-
mi w turnieju halowym, który odbędzie się w hali sportowej GOSiR 
w Górnych Wilkowicach, w dniu 02.04.2016 r. od godziny 9:00. Wy-
stąpiliśmy z  inicjatywą organizacji  turnieju  już w  tamtym  roku. Nie-
oczekiwanie turniej okazał się wielkim zwycięstwem Szymona Olka. 
Przypomnijmy, iż jest to młody obiecujący sportowiec, który uległ wy-
padkowi na turnieju skoków narciarskich LOTOS Cup w Zakopanem 
w 2014 roku. Diagnoza lekarska okazała się dla niego tragiczna. Le-
karze mówili, że część życia będzie musiał spędzić na wózku inwa-
lidzkim. Wielu ludzi uczulonych na krzywdę i tak tragiczną perspekty-
wę pomogło Szymonowi. Ludzie, kiedy dowiedzieli się, iż „Wrota Be-
skidów” organizują imprezę dla Szymona Olka natychmiast zareago-
wali i byliśmy dumni, kiedy czołowe kluby sportowe przekazały na li-
cytację cenne pamiątki i gadżety. Kibice, którzy licznie przybyli, chęt-
nie brali udział w licytacjach i składali dary, z których nazbieraliśmy, 
tak  jak poprzednio napisałem, dużą kwotę pieniędzy, o której pisze 
Szymon wraz z opiekunką. Chcieliśmy podziękować przychylnym tej 
inicjatywie: klubowi sportowemu BKS Stal, BBTS Bielsko Podbeski-
dzie, Bielskiemu Towarzystwu Sportowemu  „Rekord”, Centralnemu 

Ośrodkowi Sportowemu w Szczyrku, fundacji Sadyba i panu Józefo-
wi Bożkowi. Dziękujemy również radiu Bielsko, prasie bielskiej, BTV 
Studio,  Beskidzkiemu  Związkowi  Piłki  Nożnej,  panu  Wojciechowi 
Hańderkowi, Spółdzielni „Bystrzanka”, Stanisławowi Piecuchowi oraz 
Starej  Szmergielni  w  Bielsku-Białej.  To  dzięki  ich  darom mogliśmy 
zorganizować ten turniej, który wypadł tak okazale. W tym roku tur-
niej również zapowiada się atrakcyjnie. Do tej pory, chociaż lista nie 
jest jeszcze zamknięta, zgłosiły się zespoły: ze Słowacji Kubin Dol-
ny, Oldboys Team Jasienica, Orły Bielskie, drużyna Kobak z Bielska, 
reprezentacja Godziszki, Wilki Wilkowice i drużyna Wojtka Chlebka. 
Lista może być  rozszerzona do 10 składów. Obowiązuje  kolejność 
zgłoszeń.  Serdecznie  zapraszamy  i  prosimy  o  sportową  postawę 
na boisku. Kibicom życzymy samych pozytywnych przeżyć na me-
czach i zachęcamy do szerokiego udziału w licytacji. Pamiętajcie, iż 
to wszystko przeznaczone jest na szczytny cel. Być może pomoże-
cie Państwo spełnić  jego kolejne marzenie – zakup roweru sporto-
wego dla niepełnosprawnych. Pozdrawiamy serdecznie i liczymy, iż 
2 kwietnia przyjdziecie licznie do hali GOSiR celem udziału w turnie-
ju charytatywnym.

Władysław Wala

II TURNIEJ CHARYTATYWNY
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EURONET 50/50 MAX – kOlEjNE dziAłANiA w zSP w MESzNEj
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej kilka miesięcy temu roz-

począł realizację projektu edukacyjnego – EURONET 50/50 MAX. 
W ramach projektu przeprowadzono wiele działań, a oto kilka z nich.

Organizacja – World Wild Fund for Nature była organizatorem ak-
cji – Godzina dla Ziemi, która polegała na wyłączeniu światła na 1 go-
dzinę. W naszej szkole zostały przeprowadzone lekcje tematyczne, 
opracowane i rozdawane ulotki, również szkoła została zarejestrowa-
na, jako biorąca udział w/w akcji.

W sobotę 29 marca 2014 r. o godzinie 20:30 uczniowie z Mesznej 
wraz z ponad 100 000 ludzi na całym świecie w symbolicznym geście 
troski o naszą planetę zgasili światło i wyłączyli zbędne urządzenia.

W marcu odbył się także w naszej szkole konkurs w języku angiel-
skim na plakat o tematyce ekologicznej – HOW GREEN ARE WE? 
Celem konkursu było roz-
budzenie świadomości 
ekologicznej uczniów oraz 
promowanie właściwych 
zachowań proekologicz-
nych. Zadaniem konkur-
sowiczów było wykonanie 
pracy językowo-plastycz-
nej propagującej wzory za-
chowań ekologicznych np. 
oszczędzania wody, ener-
gii elektrycznej, alternatyw-
ne źródła energii, segregowania odpadów itp., a także inne sposo-
by ochrony środowiska naturalnego. Przyznano I, II i dwa III miejsca 
oraz aż 11 wyróżnień.

Kolejnym działaniem w projekcie – Euronet 50/50 Max był udział 
przedstawicieli naszej szkoły w XI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy 
Ekologicznej organizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego odział w Żywcu. Tym razem 
naszej drużynie jednak nie udało się zakwalifikować do 
kolejnego etapu spośród 55 drużyn z województwa.

Natomiast 15 kwietnia 2014 r. kilkunastu uczniów 
klas starszych brało udział w IV edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Wiedzy Ekologicznej na temat edukacji 
i ochrony środowiska – Ekotest. Organizatorem było 
Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie w ra-
mach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. Spo-
śród kilku tysięcy uczestników z całej Polski na 13 miej-
scu uplasowała się – Marta Opitek z klasy IVA, która 
otrzymała wyróżnienie.

Jak bardzo ważną rolę w przyrodzie pełni las i jakie korzyści ma 
dla człowieka każdy wie albo przynajmniej powinien wiedzieć. Aby 
przybliżyć i utrwalić posiądą wiedzę na temat funkcji ekologicznych 
i gospodarczych lasu zorganizowano warsztaty z leśnikami z nadle-
śnictwa Bielsko właśnie w ramach obchodów Dnia Ziemi, który w tym 
roku przypadł na 22 kwietnia, czyli poświąteczny czas wolny.

Leśnicy przypomnieli naszym uczniom, co to jest las i co daje lu-
dziom; ponadto, jakie zamieszkują w nim zwierzęta, jakie możemy 
spotkać w najbliższym sąsiedztwie. Karty memory oraz koło fortuny 
pozwoliły utrwalić i sprawdzić posiadaną wiedzę. Najlepsi otrzyma-
li drobne upominki.

Leśnicy ofiarowali nam sadzonki drzew, które uczniowie posadzi-
li wokół szkoły.

Braliśmy również udział w akcji Fundacji Ekologicznej Arka – Listy 
dla Ziemi. Uczniowie klas starszych napisali listy, w których kierowa-
li mądre i proste działania odnośnie ochrony środowiska naturalnego 
do swoich rodziców i dziadków.

Nasza szkoła już po raz trzeci zorganizowała Gminny Konkurs Ję-
zykowo-Plastycznym – Let’s paint in English. W tym roku szkolnym 
w związku z uczestnictwem szkół naszej gminy w projekcie unijnym 
Euronet 50/50, konkurs poświęcony był właśnie tematyce ekologicz-
nej. Zadaniem uczestników było wykonanie ilustracji do wybranego 
wiersza w języku angielskim o tematyce ekologicznej wraz z hasłem 
w języku angielskim propagującym właściwe zachowania ekologicz-
ne. Na uroczystej akademii zwycięzcom zostały wręczone dyplomy 
i nagrody.

Został również przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs na naj-
lepszą etykietę ekologiczną, spośród wielu prac wykonanych róż-
ną techniką wybrano trzy najlepsze. Etykiety zostaną powielone 
i umieszczone przy kranach w łazienkach, gniazdkach, do których 
podłączone są urządzenia elektryczne oraz przy włącznikach, aby 

przypominać uczniom nie tylko o gaszeniu 
zbędnego oświetlenia.

Projekt edukacyjny – Euronet 50/50 
Max determinuje wiele działań ekolo-
gicznych wśród uczniów i przedszko-
laków naszej placówki, miejmy nadzie-
ję, że również w okresie wakacyjnym 
propagowane typy zachowań staną się 
nawykami, a następnie postawami na-
szych uczniów.

Janusz Prochownik

Zgodnie z treścią decyzji Wójta Gminy Wilkowice zawartej w pi-
śmie nr SK.KW.028.2014, znak pisma SK.5311.009.2014 z dnia 
11.06.2014 r. dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej 
podaje wyniki zbiórki publicznej polegającej na sprzedaży losów pod-
czas loterii fantowej, przeprowadzonej w trakcie Pikniku Rodzinnego 
w dniu 17.06.2014 r. w godzinach od 16.00 do 18.00, zorganizowanej 
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej.

1. Dane dotyczące zebranych środków.
W wyniku sprzedaży 201 losów pozyskano kwotę w wysokości 

2.010,00 zł. Cena jednego losu wynosiła 10 złotych.

2. Szczegółowy wykaz kosztów poniesionych na organizację 
i przeprowadzenie zbiórki publicznej.

W celu organizacji loterii otrzymano od rodziców kwotę 1.320,00 zł., 
którą przeznaczono na zakup fantów. Pozostałe fanty otrzymano od 
rodziców w formie rzeczowej.

3. Dokładny podział dochodu ze zbiórki publicznej.
Całkowity dochód z loterii fantowej zostanie przeznaczony na za-

kup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla placówki. W chwili obecnej 
całą kwotę przekazano na konto Rady Rodziców.

Długosz Małgorzata – dyr. ZSP Meszna

wYNiki zBiÓRki PUBliCzNEj w zESPOlE SzkOlNO-PRzEdSzkOlNYM w MESzNEj

WÓjT iNFORMUjE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka mię-
dzy innymi:
• wziął udział w obchodach 150-lecia istnienia Państwowej Straży 

Pożarnej w Bielsku-Białej;
• zorganizował obchody 25-lecia wolnych wyborów z 4 czerwca 

1989 roku, w ramach których odsłonięto tablicę z okazji nadania 
nazwy „Park Wolności” oraz zasadzono dęba wolności w parku 
obok Urzędu Gminy;

• wziął udział w wyjazdowej komisji budżetowej w Gminie Bziny na 
Słowacji celem omówienia stanu realizacji inwestycji w ramach 
współpracy transgranicznej;

• wziął udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Region Beskidy;

• wziął udział w uroczystym przekazaniu wyremontowanego w ra-
mach współpracy transgranicznej pałacu Czeczów w Kozach;

• odbył spotkanie ze Śląskim Kuratorem Oświaty na temat uroczy-
stego przekazania rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Wilko-
wicach dnia 1 września br.;

• wziął udział w walnym zebraniu Spółki Ekoład.

W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone zamówienia na następują-
ce zadania:
• przebudowa drogi gminnej ul. Klimczoka w Bystrej – etap IV;
• sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad re-

alizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Klimczoka 
w Bystrej – etap IV”.

K

Sprzedaż:
 Î kurcząt, kur, brojlerów,
 Î zbóż,
 Î ziemniaków,
 Î pasz pełnoporcjowych dla zwierząt

Trzopek Andrzej P.P.H.U. 
„ADC”

Tel. 605 515 613

Wywiozę, bądź zakupię stare zbędne  
rzeczy z piwnicy, strychu, stodoły.

Rozbiorę stare domy lub stodołę.

Wykonam meble ogrodowe  
(ławki, altanki, huśtawki)

Tel. 608 132 715
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Lek.med. Maciej Majcherczyk 
specjalista chorób wewntrznych 

ENDOKRYNOLOG 
USG  tarczycy 

 
Gabinet lekarski: 
Szczyrk ul.Zdrowia 1 
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576 
 
www.endokrynologmajcherczyk.pl 
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Lek.med. Maciej Majcherczyk 
specjalista chorób wewntrznych 

ENDOKRYNOLOG 
USG  tarczycy 

Gabinet lekarski: 
Buczkowice, ul. Lipowska 50 
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576 

www.endokrynologmajcherczyk.pl 

GABINET REHABILITACJI LECZNICZEJ
Rehabilitacja ruchowa w schorzeniach:

-bóle i choroby kręgosłupa,
-zmiany zwyrodnieniowe stawów

-dyskopatie (rwa kulszowa, rwa ramienna) -po udarze mózgu,
CH. Parkinsona -terapia obrzęków -rehabilitacja przed i pooperacyjna 

-profilaktyka, korekcje wad postawy, inne

Gabinet Tlenoterapii Hiperbarycznej
43-360 Bystra

ul. Szczyrkowska 71
www.medycynatlenowa.pl

tel. 605‑337‑651

Zapraszamy
 na zabiegi 
w Komorze 
Tlenowej
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REHABILITACJA I MASAŻ 
Z DOJAZDEM DO DOMU 
Wykonujemy: 
- masaż leczniczy i relaksacyjny 
- drenaż limfatyczny 
- zabiegi fizykalne: elektroterapia, ultradźwięki, 
laseroterapia, magnetoterapia 
- indywidualna rehabilitacja usprawniająca 

ATRAKCYJNE CENY ORAZ RABATY! 
REJESTRACJA TELEFONICZNA: 516 491 354 

www.mobilnafizjoterapia.beskidy.pl 
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Od stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” w Bystrej, 
działa  punkt  świadczący  bezpłatne  porady  prawne,  dla  tzw.  osób 
uprawnionych, którymi są zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  oraz  edukacji  prawnej  (na  etapie 
przedsądowym):

 ● młodzież do 26 roku życia i osoby, które ukończyły 65 lat,
 ● osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało 
przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie usta-
wy o pomocy społecznej (np. osoby posiadające ważną Kartę Du-
żej Rodziny),

 ● kombatanci i weterani,
 ● zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywioło-
wą lub awarią techniczną.

Punkt ten jest częścią ogólnopolskiego systemu, gwarantującego 
nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i ma na 
celu zniwelowanie zbyt często występującej w naszym kraju barie-
ry finansowej utrudniającej  lub wręcz uniemożliwiającej korzystanie 
z profesjonalnej usługi prawnej.

Ponieważ zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy 
prawnej  jest  zadaniem  z  zakresu  administracji  rządowej  zleconym 
dla powiatu,  za koordynację działań w  tym zakresie w odpowiada-
ją władze powiatu. W samym Powiecie Bielskim  funkcjonuje 10  lo-
kalizacji punktów (w każdej z gmin powiatu). Szczegółowe informa-
cje dot. godzin otwarcia punktów na terenie Powiatu Bielskiego moż-
na uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej  (tel. 33 813 
69 00)  i  na  stronie www.powiat.bielsko.pl w  zakładce  „Nieodpłatna 
pomoc prawna”.
Należy podkreślić, iż osoby uprawnione do korzystania z bezpłat-

nych  porad  prawnych  nie  są  przypisane  do  konkretnej  lokalizacji 
i mogą korzystać z nich nie tylko na terenie Powiatu Bielskiego, ale 
także na terenie całego kraju.
Bezpłatne porady prawne w Gminnym Ośrodku Kultury „Pro-
myk” w Bystrej, ul. Fałata 2K odbywają się w następujących 
terminach:
– w środy w godzinach od 9.00 do 13.00,
– w piątki w godzinach od 14.00 do 18.00.

Uwaga!
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmu-
je spraw:
1.  Podatkowych  związanych  z  prowa-
dzeniem działalności gospodarczej.
2. Z zakresu prawa celnego, dewizowe-
go i handlowego.
3. Związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, z wyjątkiem przygo-
towania do rozpoczęcia tej działalności.

Szczegółowe informacje na temat nieod-
płatnej pomocy prawnej na terenie kraju 
można znaleźć na stronie: 
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Stowarzyszenie  na Rzecz Osób  z Upośledzeniem Umysłowym 
„RAZEM”  uruchomiło  początkiem  roku  w  Bestwinie  pierwszy  na 
Podbeskidziu  Dom  Pomocy  Społecznej  przeznaczony  dla  doro-
słych  osób  niepełnosprawnych  intelektualnie.  Przeznaczony  dla 
22 osób  (w  tym 20 miejsc na pobyt  stały,  2  tzw. miejsca  rotacyj-
ne, na pobyt czasowy). Już dziś Dom zamieszkuje 8 osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną, i prowadzony jest nabór dla kolej-
nych osób.
Osoby niepełnosprawne mieszkają w komfortowych warunkach 

– w pokojach 1-2 osobowych z  łazienką, w parterowym budynku. 
Jest to obiekt nowoczesny, funkcjonalny i umiejscowiony w urokli-
wym miejscu. W czasie pobytu w Domu prowadzone są dla miesz-
kańców, w zależności od możliwości stowarzyszenia, rożne formy 
wsparcia m.in. warsztaty samoobsługowe  i około-zawodowe, wyj-
ścia rekreacyjno-kulturalne, rehabiltacja  indywidualna  i zespołowa 
oraz spotkania z psychologiem.
Przez opiekunów-terapeutów prowadzone są również dla miesz-

kańców pracownie: kulinarna, krawiecka, stolarska, komputerowa, 

artystyczna (w niej prowadzone są warsztaty plastyczno-manualne, 
zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne).

Szczegóły na stronie internetowej Stowarzyszenia:
www.stowarzyszenierazem.org

Martwisz się o przyszłość niepełnosprawnej intelektualnie osoby?

Bezpłatne porady prawne


