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Wzorem pięknie się rozwijającej – można już powiedzieć – tradycji or-
szaków królewskich w Święto Trzech Króli, Pani dr Agnieszka Rusin Kie-
rownik Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” rzuciła hasło, żeby 
i w naszej gminie, która składa się akurat z trzech sołectw, zorganizować 
pochody orszaków królewskich do Stajenki Betlejemskiej organizowanej 

corocznie w innym sołectwie. W tym roku wybór padł na Bystrą, a dokład-
nie na Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”, które 
rozszerzając formułę Godów Bystrzańskich, zorganizowało Stajenkę Be-
tlejemską na bystrzańskim biwaku. Muszę powiedzieć, że nie było łatwo, 
bo pierwsza impreza zawsze jest obarczona większym ryzykiem a w do-

datku kochana przyroda spłatała nam figla, posyłając nam 
siarczyste mrozy – o godz. 13.00 było bagatela -12ºC. Ale 
co to za przeszkoda dla gorących serc i rozentuzjazmowa-
nych poddanych prowadzonych wszak przez Królewskie do-
stojności, takie jak Król Baltazar, który przyprowadził wielki, 
bo prawie 100 osobowy, rozśpiewany i roztańczony orszak 
z Mesznej, czy duży orszak Bystrzański prowadzony przez 
Króla Melchiora a także najmniejszy, ale za to z bardzo dale-
ka, reprezentujący Wilkowice prowadzony przez Króla Kac-
pra orszak, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultural-
ne „Huciska”. Pochodom towarzyszyły śpiewy kolęd wspie-
rane przez orkiestry, choć przy wspomnianej temperaturze 
wymagało to naprawdę hartu ducha, którego nam jednak-
że, ani na chwilę nie zabrakło. Wielkiej radości doświadczyli 

W dniu 14 stycznia 2017 r. odbyła się uroczystość 70-lecia powsta-
nia Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Wilkowice”. W uroczysto-
ści wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław 
Rączka, Prezes Śląskiego ZPN Henryk Kula, Prezes Beskidzkiego OZPN 

Czesław Biskup, Wiceprezes Śląskiego WZ LZS Andrzej Sadlok, Starosta 
Gminy Bziny Jan Benus, Wiceprezes PZLA Zbigniew Polakowski, Prezes 
Beskidzkiej Rady Olimpijskiej Sławomir Wojtulewski, Naczelnik Wydziału 
Sportu UM BB Ryszard Radwan oraz zawodniczki i zawodnicy GLKS-u, 
byli działacze i zawodnicy, a także rodzice najmłodszych zawodników 
i sympatycy Klubu.

Poniżej prezentujemy kalendarium wydarzeń historycznych.
Gminny Ludowy Klub Sportowy „WILKOWICE” jest stowarzyszeniem 

wpisanym do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej, prowadzonego 
przez Starostę Bielskiego. Siedziba GLKS „WILKOWICE” znajduje się 
w Wilkowicach przy ul. Samotnej 12.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
HISTORYCZNYCH 

GLKS WILKOWICE:
• 1946 r. – założenie klubu piłkar-

skiego START WILKOWICE. 
Pierwszy Prezes – Franciszek 
Pawlusiak, boisko piłkarskie znaj-
dowało się na „wałach”.

• 1947 r. – START WILKOWICE 
zgłoszony do rozgrywek klasy B.

• 1948 r. – otwarcie boiska piłkarskiego w Wilkowicach w aktualnym 
miejscu.

• 1949 r. – klub wykreślony z rejestru stowarzyszeń Urzędu Wojewódz-
kiego w Katowicach.

• 1952 r. – reaktywacja klubu pod nazwą 
UNIA BYSTRA – WILKOWICE, by ponownie 
wrócić do nazwy TS START WILKOWICE.
• 1961 r. – START WILKOWICE obchodzi 
15-lecie – informacja w Kronice Beskidzkiej.
• Prezesem jest Klimczak, sekretarzem 
Kuśmierczyk, a członkami Hańderek, Damek 
i Straub. Piłkarze grają w C klasie.
• 1964 r. – sekcja narciarska wraz z Francisz-
kiem Klimą przechodzi do Włókniarza Bielsko, 
a Towarzystwo Sportowe START WILKOWICE 
pozostaje przy nazwie LZS Wilkowice. W tym 
czasie Prezesem zostaje Michał Hańderek.

• 1976 r. – Prezes Władysław Hankus, który dzięki współpracy z bielską 
Befamą przeprowadził remont drewnianej szatni na boisku. Powołał 
też grupę trampkarzy i dzięki temu w rozgrywkach piłkarskich regular-
nie uczestniczą 3 drużyny: seniorzy, juniorzy i trampkarze.

• 1977 r. – Prezesem zostaje Marek Kubica i podjęto uchwałę o przyję-
ciu nazwy LZS „STRAŻAK” Wilkowice.

• 1982 r. – Drużyna seniorów uzyskała awans z podokręgu żywieckiego 
do klasy A Żywiecko-Skoczowskiej.

• 1989 r. – drużyna piłkarska uzyskuje awans do klasy okręgowej 
BOZPN. Niestety przygoda z okręgówką trwała tylko jeden sezon.

• 1996 r. – w dniu 7 grudnia odbyło się Zebranie zało-

cd. na str.4

GALA 70-LECIA GMINNEGO LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO 
„WILKOWICE” W WILKOWICACH

Pierwszy orszak Trzech króli w Gminie wilkowice
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W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rącz-
ka między innymi:

• Wziął udział w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego 
pod nowy komisariat policji w Szczyrku.

• Wziął udział w konwencie wójtów i burmistrzów, podczas któ-
rego omawiano powołanie Beskidzkiego Związku Powiatowo-
Gminnego ds. publicznego transportu zbiorowego.

• Wziął udział w walnym zebraniu Lokalnej Grupy Działania „Zie-
mia Bielska”.

• Wziął udział w opłatku zorganizowanym przez Kurię Bielsko-Ży-
wiecką dedykowanym samorządowcom i parlamentarzystom.

• Prowadził rozmowy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kato-
wicach dotyczące budowy nowego posterunku policji na terenie 
Gminy Wilkowice.

• Wziął udział w spotkaniu opłatkowym Koła Emerytów i Renci-
stów oraz walnym zebraniu Towarzystwa Przyjaciół Bystrej.

Podpisano umowy na następujące zadania:
• Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Handlo-

wej w Mesznej.
• Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas re-

alizacji zadania pn. “Budowa parkingu dla samochodów osobo-
wych przy ul. Handlowej w Mesznej”.

• Budowa bocznej sieci kanalizacji sanitarnej łączącej sieć głów-
ną z budynkami położonymi na terenie Gminy Wilkowice 
w roku 2016.

• Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas re-
alizacji zadania pn. “Budowa bocznej sieci kanalizacji sanitarnej 
łączącej sieć główną z budynkami położonymi na terenie Gminy 
Wilkowice w roku 2016”.

Ponadto w ostatnim tygodniu grudnia podpisano umowy na realiza-
cję zadań:

• Świadczenie usługi oświetleniowej punktów świetlnych zainsta-
lowanych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice.

• Obsługa i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych dla Gminy Wilkowice.

• Zagospodarowanie określonych frakcji odpadów odbieranych 
z terenu Gminy Wilkowice oraz dostarczonych przez mieszkań-
ców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

• Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Wilkowice 
w roku 2017.

Uzyskano pozytywny wynik oceny merytorycznej wniosku o dofi-
nansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Par-
kowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

XXX/249/2016 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2017-2035,
XXX/250/2016 przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2017 r.,
XXX/251/2016 wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2016,
XXX/252/2016 wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2016-2035,
XXX/253/2016 wydatków budżetu, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
XXX/254/2016 przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury Fizycznej i Turystyki w Gminie Wilkowice w latach 2016-2020,

XXX/255/2016 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej działkę nr 1199/2  objętej księgą wieczystą BB1B/00041636/3, 
będącej własnością Gminy Wilkowice,

XXX/256/2016 przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice na rok 2017,

XXX/257/2016 ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 
Gminę Wilkowice.

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 29 grUDNIA 2016 r. W SPrAWIE:

WÓJT INFOrMUJE

Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach, w związku z zamiarem 
organizacji uroczystości z okazji 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃ-
SKIEGO, zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych 
par, które 50 lat temu i więcej stanęły na ślubnym kobiercu, a do-
tychczas nie wystąpiły z wnioskiem i nie zostały odznaczone meda-
lem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, o zgłaszanie chęci wzię-
cia udziału w uroczystości, w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowi-
cach, I piętro – pokój 310 lub tel. pod numerem (33) 499-00-77 
wew. 310, w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r. (pary, które zawar-
ły związek małżeński od stycznia do czerwca) do dnia 30 września 
2017 r. (pary, które zawarły związek małżeński od lipca do grudnia).

KOMUNIKAT USC

OgŁOSzENIE
WÓJTA gMINY WIlKOWICE

Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka

Sołtys Wsi Wilkowice wyróżnił pięknie przystrojone budynki 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Wśród wyróżnionych znaleźli 
się Państwo: Grabowscy z ul. Do Lasku, Kacorzyk z ul. Poziomko-
wej, Szramowiat z ul. Pszennej, Leniec z ul. Dębowej oraz Państwo 
Krysta z ul. Wyzwolenia.

Gratulujemy!

KONCErT zESPOŁU W SANKTUArIUM
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” serdecznie zaprasza 

w dniu 19.02.2017 r. do Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej 
w Rychwałdzie, gdzie o godzinie 9.00 zespół zapewni oprawę mszy 
góralskiej.

W związku z tym, że przy zespole powstało ognisko muzyczne 
zapraszamy młodzież chętną do nauki gry na skrzypcach, kontraba-
sie, akordeonie, heligonce.  Agnieszka Rusin

Kierownik ZPIT Ziemia Beskidzka

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

informuję o podjęciu przez Radę Gminy Wilkowice
uchwały Nr XXIX/233/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy 

obejmujący obszar od ul. Żywieckiej
w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia 
w kierunku północnym do granic administracyjnych Gminy.

• Z treścią wyżej wymienionego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz uzasadnieniem, o którym 
mowa w art. 42 pkt 2 ustawy i podsumowaniem, o którym mowa 
w art. 55 ust. 3 ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu 
Gminy Wilkowice, 43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25 oraz na 
stronie internetowej Urzędu (Biuletyn Informacji Publicznej).

• Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 
ze zm.), każdy ma prawo do wglądu do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i otrzymania z niego wypisów 
i wyrysów.
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Królowie i ich poddani mogąc oddać pokłon i hołd Nowonarodzonemu Dzie-
ciątku i złożyć dary, które ze sobą przynieśli. A po tej tradycyjnej ceremonii, 
śpiew kolęd, w wykonaniu połączonych orszaków królewskich niósł się da-
leko nad ośnieżonymi dachami Bystrej, by odbić się echem od Koziej i Ma-
gury i spłynąć w dół z biegiem rzeki Białej, niosąc wieść o tym wydarzeniu 
daleko w Polskę. Piękne wydarzenie, za które dziękujemy głównemu orga-
nizatorowi, Zespołowi Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka, a także Stowarzy-
szeniu Rozwoju Wsi Bystra, „Bystrzańska Inicjatywa”, Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Bystrej, Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Huciska” a także Panu 

Mieczysławowi Rączce Wójtowi Gminy Wilkowice za przychylność i wspar-
cie. Dziś już wiemy, że wydarzenie, o którym piszę na pewno nie będzie 
ostatnie, bo kolejne, na które już dzisiaj wszystkich Państwa zapraszamy –  
zorganizują Wilkowice. Żeby je jeszcze bardziej uświetnić, będziemy chcie-
li na następny rok zorganizować konkurs strojów, żeby dzięki naszym i two-
im, drogi czytelniku, pomysłom, orszaki były jeszcze piękniejsze i wielo-
barwne, by wpisały się na stałe w tradycję Gminy Wilkowice czy szerzej po-
nad 1000-letnią polską kulturę. Do zobaczenia za rok.

              Józef Kruczek

gAlA 70-lECIA gMINNEgO lUDOWEgO KlUBU SPOrTOWEgO 
„WIlKOWICE” W WIlKOWICACH

życielskie stowarzyszenia pod nazwą Gminny Ludowy Klub Sportowy 
„WILKOWICE” w Wilkowicach.

Stowarzyszenie to było kontynuatorem dotychczasowej działalności LZS. 
Komitet Założycielski Stowarzyszenia: Marek Kubica, Wacław Wisła, Piotr 
Wyrobek. W GLKS działają sekcje: piłki nożnej, futsalu i siatkówki. Bazą 
treningową dla klubu jest pełnowymiarowe boisko sportowe oraz kompleks 
boisk „Orlik 2012” z pełnym zapleczem socjalno-sanitarnym. Drużyna pił-
karska uczestniczy w rozgrywkach Beskidzkiego Okręgowego Związku Pił-
ki Nożnej w Bielsku-Białej, a siatkarki i siatkarze w IV i III lidze Śląskiego 
Związku Piłki Siatkowej w Katowicach.

Ostatnie Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się w dniu 24 mar-
ca 2015 r., które wybrało następujące władze:

Zarząd:
1. Ryszard Rączka – Prezes
2. Jacek Chowaniec – wiceprezes
3. Andrzej Walczak – wiceprezes
4. Angela Filipczak – skarbnik
5. Anna Nowicka – sekretarz
6. Rafał Dobija – członek
7. Łukasz Hola – członek
8. Rafał Zioło – członek
9. Marek Maślanka – członek
Komisja Rewizyjna:
1. Marian Woliński – Przewodniczący
2. Artur Świecak – Z-ca Przewodniczącego
3. Stanisław Białek – członek
Bieżąca działalność sportowa Gminnego Ludowego Klubu Sportowego 

WILKOWICE to prowadzenie sekcji piłki nożnej, w ramach której szkolenie 
prowadzone jest w następujących zespołach zgodnie z unifikacją PZPN:

– SKRZATY U7 i U6 (kat. UEFA junior G1/G2) – ok. 60 dzieci,
– ŻAKI U9 i U8 (kat. UEFA junior F1/F2) – ok. 30 zawodników,
– ORLIK U11 i U10 (kat. UEFA junior E1/E2) – ok. 28 zawodników,
– MŁODZIK U13 i U12 (kat. UEFA junior D1/D2) – ok. 35 zawodników,
– TRAMPKARZ U15 i U14 (kat. UEFA junior C1/C2)–ok.32 zawodników,
– JUNIOR MŁODSZY U17 i U16 (kat. UEFA junior B1/B2)–ok. 32 za-

wodników,
– JUNIOR STARSZY U19 i U18 (kat. UEFA junior A1/A2) – ok. 32 za-

wodników,
– SENIORZY – klasa B – 20 zawodników,
– SENIORZY – klasa okręgowa – 26 zawodników,
– grupa dziewcząt – 18 zawodniczek.
Drugą sekcją GLKS Wilkowice jest siatkówka, w ramach której prowa-

dzone jest szkolenie w następujących grupach:
– seniorzy – 18 zawodników,
– seniorki – 21 zawodniczek,
– kadetki – 19 zawodniczek.
Najmłodszą sekcją, w trakcie organizacji, jest sekcja lekkiej atletyki, 

gdzie na nowo budowanym stadionie lekkoatletycznym w Wilkowicach pro-

wadzone będzie szkolenie w zakresie biegów krótkich, 100 m, 110 m przez 
płotki, skoku w dal, trójskoku i pchnięcia kulą.

Najważniejsze osiągnięcia sportowe GLKS WILKOWICE:
• piłka nożna:

– 2016 r. – mistrzostwo klasy A Podokręgu Bielskiego i awans do klasy 
okręgowej BOZPN drużyny seniorów,

– mistrzostwo śląska i wicemistrzostwo Polski Zespołów LZS drużyny pił-
karzy R. 2003,

– 2014 r. – mistrzostwo klasy okręgowej BOZPN i awans do II ligi śląskiej 
juniorów młodszych,
• piłka siatkowa

– 2015 r. – III miejsce w III lidze kobiet Śląskiego Związku Piłki Siatkowej
LISTY ODZNACZONYCH:

• BRĄZOWA HONOROWA ODZNAKA LZS:
Bąk Krzysztof, Bydliński Tomasz, Chowaniec Jacek, Czarnecki Kamil, Fi-

lipczak Angela, Gruszfeld Sebastian, Kanik Dariusz, Krupanek Rafał, Krzak 
Kamil, Kudzia Mateusz, Łopata Mateusz, Mańkus Krystian, Maślanka Ma-
rek, Nowicka Anna, Pilch Jakub, Pilch Michał, Rutkowski Dawid, Staniec 
Zbigniew, Szewczyk Łukasz, Toborek Paweł, Walczak Andrzej, Świecak Ar-
tur, Zioło Rafał, Dzielędziak Bartosz, Tobiczyk Ziemowit, Zgudziak Bartło-
miej, Piekiełko Joanna, Kolonko Joanna, Zgudziak Aleksandra.
• SREBRNA HONOROWA ODZNAKA LZS:

Dobija Rafał, Dusza Adam, Dzielędziak Ryszard, Gala Tomasz, Górny 
Damian, Hola Łukasz, Jakubiec Kamil, Kolarczyk Marek, Kopeć Krzysztof, 
Pilarz Kazimierz, Wajda Wojciech, Wrzeszcz Patryk.
• ZŁOTA HONOROWA ODZNAKA LZS:

Białek Stanisław, Rączka Ryszard, Studencki Tadeusz, Szermański Eu-
geniusz, Urbańczyk Jan, Woliński Marian.
• HONOROWA ODZNAKA BOZPN:

Bąk Krzysztof, Białek Sławomir, Bożek Jarosław, Bułka Adam, Gala To-
masz, Gruszfeld Sebastian, Hankus Władysław, Iwanek Jerzy, Jakubiec 
Kamil, Kopeć Krzysztof, Kudzia Mateusz, Kwaśny Piotr, Majiczek Jan, Ma-
ślanka Marek, Staniec Zbigniew.
• MEDAL ZA ZASŁUGI DLA BOZPN:

Benuś Jan, Rączka Mieczysław, Roszko Tomasz, Ryłko Jacek.
HONOROWE ODZNAKI PZPN:

• BRĄZOWA ODZNAKA ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ:
Rafał Dobija i Tadeusz Studencki.

• BRĄZOWA ODZNAKA POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ:
Marek Kubica.

• SREBRNA ODZNAKA POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ:
Tadeusz Górny, Kazimierz Pilarz, Ryszard Rączka, Eugeniusz Szermań-

ski, Jan Urbańczyk, Władysław Wala, Marian Woliński i Piotr Wyrobek.
• ZŁOTA ODZNAKA POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ:

Stanisław Białek i Jan Wilczak.
MONOGRAFIE i MEDAL ŚZPN:
Ks. Proboszcz Franciszek Kuliga, Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław 

Rączka, Bolesław Pacek, Julian Staniec, Wirgiliusz Hola, Julian Paluch, 
Jan Męcner.              Zarząd GLKS „Wilkowice”

cd. ze str. 2
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PIErWSzY OrSzAK TrzECH KrÓlI W gMINIE WIlKOWICE

zMIANY W zArząDzIE I KUlIg
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego decyzją z dnia 03.01.2017 r. zatwierdził nowy skład 
zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego „Wrota Beskidów”:
Mgr Władysław Wala – Prezes stowarzyszenia
Ryszard Rączka – zastępca prezesa
Anna Szczygłowska – członek zarządu
Ewa Szczepan – członek zarządu
Dawid Loranc – członek zarządu
W skład komisji rewizyjnej weszli:

Krzysztof Łukaszek
Mateusz Romaniak
Sławomir Mrowiec
Z zarządu i komisji rewizyjnej po kilkuletniej pracy odeszli:
Maria Ferdynus
Aleksander Trojak
Dorota Wyporkiewicz
Maria Cichoń
Anna Sznajder
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o przystąpieniu do opracowania zmiany fragmentu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w za-
chodniej części gminy w miejscowości Bystra (obręb Bystra Śląska), 
w rejonie ul. Niecałej i ul. Szczyrkowskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2016.778 z dnia 4 czerw-
ca 2016) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz.U.2016.353 z dnia 16 marca 2016 r.), zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Wilkowice uchwały nr XXIII/200/2016 z dnia 22 czerw-
ca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w za-
chodniej części gminy w miejscowości Bystra (obręb Bystra Śląska), w re-
jonie ul. Niecałej i ul. Szczyrkowskiej.

Zainteresowani, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2016.778 z dnia 4 czerw-
ca 2016) mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, sporządzanego wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Wilko-
wicach w biurze podawczym lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wilkowice, 
ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, w terminie do dnia 3 lutego 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-

cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie, na podstawie art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 16 mar-
ca 2016 r.) podaję do publicznej wiadomości, że opracowanie planu miej-
scowego toczyć się będzie z udziałem społeczeństwa w postępowaniu 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem 
przez Radę Gminy Wilkowice uchwały nr XXIII/200/2016 z dnia 22 czerw-
ca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w za-
chodniej części gminy w miejscowości Bystra (obręb Bystra Śląska), w re-
jonie ul. Niecałej i ul. Szczyrkowskiej

Uwagi i wnioski, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko można składać do 3 lutego 2017 r. zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 
3 października 2008 r.: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Zgodnie z art. 41 ustawy uwagi i wnioski złożone po tym terminie zosta-
ną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem rozpatrującym wnioski jest Wójt Gminy Wilkowice.
Wójt Gminy Wilkowice

Mieczysław Rączka

o przystąpieniu do opracowania zmiany fragmentu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w central-
nej części gminy w miejscowości Wilkowice (obręb Wilkowice), przy 
ul. Grabecznik.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2016.778 z dnia 4 czerw-
ca 2016) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 16 marca 2016 r.), zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Gminy Wilkowice uchwały nr XXIII/203/2016 z dnia 22 
czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmen-
tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowi-
ce w centralnej części gminy w miejscowości Wilkowice (obręb Wilkowice), 
przy ul. Grabecznik.

Zainteresowani, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2016.778 z dnia 4 czerw-
ca 2016 r.) mogą składać wnioski do zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, sporządzanego wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowi-
cach w biurze podawczym lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Wilkowicach, 
ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, w terminie do dnia 3 lutego 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-

cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie, na podstawie art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 16 mar-
ca 2016 r.) podaję do publicznej wiadomości, że opracowanie planu miej-
scowego toczyć się będzie z udziałem społeczeństwa w postępowaniu 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem 
przez Radę Gminy Wilkowice uchwały nr XXIII/203/2016 z dnia 22 czerwca 
2016r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w cen-
tralnej części gminy w miejscowości Wilkowice (obręb Wilkowice), przy ul. 
Grabecznik.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko można składać do dnia 3 lutego 2017 r. zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 
3 października 2008 r.: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Zgodnie z art. 41 ustawy uwagi i wnioski złożone po tym terminie zosta-
ną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem rozpatrującym wnioski jest Wójt Gminy Wilkowice.
Wójt Gminy Wilkowice

Mieczysław Rączka

OgŁOSzENIE WÓJTA gMINY WIlKOWICE

OgŁOSzENIE WÓJTA gMINY WIlKOWICE

Odchodzącym członkom zarządu i komisji rewizyjnej serdecznie dzię-
kujemy za pracę w stowarzyszeniu i życzymy im wszystkiego dobrego na 
dalszą drogę życia. Cieszymy się bardzo, iż niektóre z odchodzących osób 
podjęły decyzję, że będą nadal pracować jako członkowie stowarzyszenia. 
Jednocześnie gratujemy i dziękujemy nowym członkom zarządu Stowa-
rzyszenia Kulturalnego „Wrota Beskidów”, za chęć pracy i oddania swoje-
go czasu dla stowarzyszenia oraz dla mieszkańców Podbeskidzia. Czeka-
ją nas w tym roku poważne zadania, takie jak sprzątanie szlaków na Ma-
gurkę, inscenizacja bitwy ze Szwedami, turniej piłkarski na rzecz Szymo-
na Olka, turniej piłkarski na Słowacji o puchar oldboyów, prace przy szop-
ce oraz wiele innych prac.

Komunikat specjalny: KULIG 04.02.2017 r.
Wszystkim członkom i sympatykom proponujemy i serdecznie zaprasza-

my na kulig, który chcemy zorganizować 04.02.2017 r. tj. w sobotę na Ma-
gurce. Finał imprezy odbędzie się u państwa Gębala. Wyjazd na Magur-
kę około godziny 10:00 spod Domu Strażaka samochodem na Stracon-
kę i stamtąd saniami, gdzie zmieści się 12 osób oraz doczepionymi do du-
żych sań małymi saniami. Zarząd podjął decyzję, iż członkom stowarzysze-
nia i ich rodzinom dofinansuje tę imprezę w połowie, a połowę musi zapła-
cić uczestnik kuligu. Wyjazd na kulig 15 złotych od osoby dorosłej, 10 zło-
tych od dzieci. Na górze będziemy serwować przy ognisku gulasz 15 zło-
tych od osoby dorosłej, dzieci 10 złotych. Kawę lub herbatę, ciasto domo-
we 10 złotych od osoby. Będzie degustacja naturalnego sera Brie. Kiełbaski 

przy ognisku fundowane będą przez stowarzyszenie. Zjazd z imprezy moż-
na będzie zrobić na „pupie” o godzinie 16:00. Zapisy do dnia 21.01.2017 r. 
przyjmowane będą przez panią Annę Szczygłowską (tel. 601351946), Wła-
dysława Walę (tel. 601866966) oraz na maila dawidloranc@gmail.com lub 
w_wala@op.pl. Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, jeżeli 
będą nieodpowiednie warunki. Zapisało się już około 20 osób.

Wszystkich chętnych i pragnących zabawy na śniegu i rozrywki na świe-
żym powietrzu zapraszamy. Będą przeróżne atrakcje. Zapewniamy, że 
uczestnicy imprezy nie będą się nudzić.

Jak co roku członkowie stowarzyszenia „Wrota Beskidów” wraz z pra-
cownikami Urzędu Gminy zbudowali przy kościele w Wilkowicach piękną 
kolorową szopkę. Na Podbeskidziu jest to jedna z bardzo rzadkich i ładniej-
szych szopek zbudowanych w plenerze. Dzieci i młodzież bardzo chętnie 
odwiedzają świętą rodzinę w szopce, robią zdjęcia i dlatego dziękujemy na-
stępującym panom za to, iż pomogli przy jej budowie: Markowi Maślance, 
Andrzejowi Lorancowi, Dawidowi Lorancowi, Ryszardowi Rączce, Włady-
sławowi Wali i kilku pracownikom Bogdana Ślusarczyka z Referatu Służb 
Technicznych. Jak zawsze przychylność, kawę i herbatę serwowała pani 
Władzia z plebani za co jej dziękujemy. Niestety jeden z naszych kolegów 
Krzysztof Ferfecki, wieloletni budowniczy szopki, zmarł kilka tygodni temu.

Przypominamy, iż przyjmujemy zapisy na kulig do 21.01.2017 r. Człon-
kom stowarzyszenia i ich rodzinom stowarzyszenie „Wrota Beskidów” po-
krywa połowę kosztów.           Władysław Wala
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W lUTYM SKOrzYSTAJ z DOTACJI lgD zIEMIA BIElSKA

lgD zIEMIA BIElSKA zAPrASzA NA BEzPŁATNE SzKOlENIA
Mieszkasz lub prowadzisz działalność na obszarze gmin Ziemi Biel-

skiej i chcesz skorzystać z dotacji? Weź udział w bezpłatnych szkole-
niach i skorzystaj z jednego z kilkunastu wiosennych naborów wniosków.

Szkolenia, prowadzone przez p. Marzenę Cieślak, eksperta ds. wdra-
żania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020, odbędą się w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego, ul. Piastowska 40, Bielsko-Biała (sala 
122) w dniach: 31.01.17 r. (podejmowanie działalności gospodarczej), 

01.02.17 r. (rozwijanie działalności gospodarczej, wspieranie współpracy 
między przedsiębiorcami z branży turystycznej), 02.02.17 r. (zachowa-
nie dziedzictwa lokalnego; wzmacnianie kapitału społecznego). Program 
szkolenia i formularz rejestracyjny – www.ziemiabielska.pl. Informacje 
udzielane są przez pracowników biura pod nr telefonu (33) 813 69 63.

      LGD ZB

Pierwsze nabory wniosków w ramach realizacji Strategii Rozwo-
ju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016‑2020 
LGD Ziemia Bielska już za nami. Mieszkańcy gmin objętych Stra-
tegią oraz instytucje z tego terenu (Bestwina, Buczkowice, sołec-
twa Czechowic-Dziedzic – Bronów, Ligota, Zabrzeg; Jasienica, Jawo-
rze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice) skorzystali z możliwo-
ści pozyskania dotacji i złożyli swoje wnioski o przyznanie pomocy. 
2017 rok przynosi jednak nowe możliwości pozyskania środków po-
nieważ LGD Ziemia Bielska zapowiada ponowny nabór wniosków i to 
już w lutym 2017 r.
Środki dla mieszkańców naszego obszaru – ale czy tylko?

Z naborów mogą skorzystać mieszkańcy naszego regionu, jednostki 
samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy, 
którzy już prowadzą działalność, ale chcą ją rozwijać na naszym terenie.
Na co można pozyskać środki?

W nowym naborze ponownie dostępna będzie pula środków na po-
dejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej (w obszarach tu-
rystyki i rekreacji, produktu lokalnego, innowacji czy usług dla społecz-
ności) oraz na zachowanie materialnego lub niematerialnego dzie-
dzictwa lokalnego. Nowością, jaka pojawi się w lutym będą nabory 
wniosków z zakresu wspierania współpracy między przedsiębiorca-
mi z branży turystycznej oraz wzmacniania kapitału społecznego.
O jakie środki mogę się starać?

Osoby zainteresowane założeniem firmy mogą otrzymać bezzwrotną 
premię w wysokości 50 tys. zł (wypłacaną w dwóch ratach). W pozo-
stałych przypadkach, np. dla wniosków na rozwój firmy czy wzmacnianie 
kapitału społecznego można otrzymać do 300 tys. zł w formie refunda-
cji poniesionych kosztów (w zależności od reprezentowanego sektora 
zwrot wyniesie od 63,63% do 95% kosztów).
Jak złożyć projekt?

W pierwszej kolejności należy zapoznać się ze Strategią RLKS i Roz-
porządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”. Można też skorzystać z bezpłatnego doradztwa, szkoleń 
i warsztatów oferowanych przez LGD. Wniosek można złożyć w drodze 
naboru wyłącznie w wyznaczonym terminie. Od momentu ogłoszenia 
naboru wszelkie obowiązujące wymagania i dokumenty, w tym formu-
larze wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcje, będą dostępne na 
stronie internetowej wwww.ziemiabielska.pl.

Kiedy mogę złożyć mój wniosek?
Nabory wniosków przewidziane są w terminie 22 lutego – 8 marca 

2017 r.
Kto oceni mój wniosek?

Wniosek złożony w LGD Ziemia Bielska podlega czterostopniowej 
ocenie: wstępnej, zgodności z PROW 2014-2020, zgodności z LSR 
oraz ocenie wg kryteriów wyboru. Po jej zakończeniu tworzona jest lista 
operacji wybranych do dofinansowania na podstawie przyznanych punk-
tów i Wnioskodawca otrzymuje informację o wybraniu, bądź niewybraniu 
projektu. Od każdego etapu oceny można wnieść protest w terminie do 
7 dni od otrzymania wyników.

Kolejno wnioski przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego, 
gdzie również podlegają weryfikacji oraz procedurze uzupełnień (Urząd 
Marszałkowski tylko raz może wezwać Wnioskodawcę do uzupełnień). 
Zarząd Województwa ma 3 miesiące od otrzymania dokumentów na wy-
znaczenie terminu podpisania umowy lub poinformowanie o odmowie 
przyznania pomocy. Po pozytywnej ocenie wniosku Zarząd Wojewódz-
twa w ciągu 14 dni zaprasza do swojej siedziby w celu podpisania Umo-
wy na realizację projektu.
Niewielkie projekty – granty

W maju 2017 r. Wnioskodawcy będą mogli skorzystać z pierwsze-
go w tym okresie projektu grantowego „Aktywni Międzypokolenio-
wi”. W ramach niego LGD Ziemia Bielska będzie udzielać beneficjentom 
z obszaru objętego LSR, głównie organizacjom pozarządowym, dotacji 
na realizację mniejszych projektów-grantów (o wartości 5.000 – 50.000 
zł). Projekty grantowe od A do Z realizowane są na poziomie LGD – tzn. 
od doradztwa na etapie przygotowania wniosku po jego rozliczenie, wy-
płatę środków i monitoring. Projekt grantowy „Aktywni Międzypokolenio-
wi” przewiduje realizację różnorodnych inicjatyw międzypokoleniowych.
Gdzie znajdę więcej informacji?

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz 
wszelkie inne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Stowarzy-
szenia. Szczegółowe informacje można także uzyskać w biurze Stowa-
rzyszenia. Zapraszamy do kontaktu!

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 
Bielsko-Biała
Tel/fax. 033 8136964, e-mail:projekty@ziemiabielska.pl,
 www.ziemiabielska.pl.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez LGD Ziemia Bielska 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.GD Ziemia Bielska

MIĘDzYNArODOWY KONKUrS KOlĘD I PASTOrAŁEK „BESKIDzKA BITWA NA KOlĘDY”
Z inicjatywy Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” oraz Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Bystrej, przy współorganizacji parafii w Bystrej 
Śląskiej w niedzielę 15 stycznia w kościele Wniebowzięcia NMP w By-
strej, odbył się I Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek - „Beskidz-
ka bitwa na kolędy”. Zespoły, które wystąpiły, śpiewały kolędy w kilku 
językach, były grupy ze Słowacji, w tym z partnerskiej Gminy Likavka, 
Czech, Podhala i z naszego regionu, który reprezentowali organizato-
rzy – Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”.

Były kilkudziesięcioosobowe zespoły, ale też rodzinne kapele. Każda 
grupa wykonała po kilka utworów. Można było usłyszeć zarówno zna-
ne kolędy jak i regionalne pastorałki. Różnorodne instrumenty, barwne 
stroje oraz dźwięczne gwary, jakie prezentowali uczestnicy podobały się 

licznie przybyłym mieszkańcom, którzy nagradzali ich występy zasłużo-
nymi brawami.

Impreza odbyła się pod patronatem Wójta Gminy Wilkowice, Radia 
Bielsko oraz TV Regionalnej. Organizatorzy mają nadzieję, że ta impre-
za na stałe wpisze się do kalendarza kulturalnego regionu.

Od przyszłego roku organizatorzy ogłaszają konkurs na najładniejszą 
gwiazdę kolędniczą oraz przebranie kolędnicze, a na zwycięzców cze-
kają ciekawe nagrody.

Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek został zorganizowany 
dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Wilkowice.

Agnieszka Rusin
Kierownik ZPIT Ziemia Beskidzka
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Hej kolęda, kolęda słychać w okolicy - wesoła gromada - dzieci kolęd-
nicy - nasze przedszkolaki kolędowały 22.12.2016 r. - odwiedziły Urząd 
Gminy, Ekoład, Spółkę Wodociągową, DPS, Księdza proboszcza, Biblio-
tekę Publiczną, GOPS, GOK - wszędzie spotkały się z gorącym przy-
jęciem i słodkim poczęstunkiem. Kultywując tradycje bożonarodzenio-
we - jak co roku odbyły się uroczyste wigilijki grupowe - były życzenia, 
kolędy i pyszna rybka. Aby umilić i uatrakcyjnić zimowo-kolędowy czas 
10.01.2017 r. odwiedził nas zespół muzyczny z pięknym repertuarem 
kolęd i pastorałek - dzieci bardzo chętnie śpiewały, tańczyły i bawiły się 
z zespołem.

Zima nadal trwa, a my się nie nudzimy. Skorzystaliśmy 
z zaproszenia Pań z naszej Biblioteki i braliśmy udział 
w przedstawieniu krakowskiego teatru Maska pt. „Misio 
Tulisio” – dzieci utrwaliły kodeks dobrego kolegi i zasa-
dy postępowania. Korzystając z pięknej zimowej pogody 
często spacerowaliśmy i bawiliśmy się w naszym ogro-
dzie, zjeżdżając z przygotowanej przez p. Maćka górki 
i lepiąc śniegowe cuda.

Nasze przedszkole brało udział w akcji Szlachetna 
Paczka - składamy serdeczne i gorące podziękowania 

wszystkim darczyńcom - łzy wzruszenia i szczęścia osobiście obdaro-
wanej rodziny są dla nas największym podziękowaniem. Jak co roku 
braliśmy również udział w akcji „Góra Grosza” – zebraliśmy w tym roku 
167,11 złotych.

Dobrego i szczęśliwego roku 2017, aby zgoda, radość i miłość za-
mieszkała na stałe w Waszych sercach i domach - wszystkim mieszkań-
com życzą przedszkolaki i personel Przedszkola Publicznego w Wilko-
wicach. Do Siego Roku!!

Marzena Habdas, Dagmara Wolniak

DO SIEgO rOKU żYCzą PrzEDSzKOlAKI z WIlKOWIC

glKS WIlKOWICE VS OrŁY BIElSKIE
Zgodnie z tradycją 1 stycznia na stadionie GOSiR w Wilkowicach, na-

przeciwko Urzędu Gminy, odbył się mecz w piłkę nożną pomiędzy dru-
żynami GLKS Wilkowice – Orły Bielskie o puchar Prezesa GLKS Wilko-
wice Ryszarda Rączki.

W drużynie Orłów Bielskich zaprezentowali się: Ryszard Radwan, Ja-
cek Mizia, Bogdan Rozmus, Gerard Marszałek, Tomasz Staniek, Sła-
womir Wojtulewski, Krzysztof Kaczmarzyk, Mikołaj Jakimowicz, Seba-
stian Ziółkowski, Łukasz Sikora, Andrzej Sarlej, Jacek Kasperek, Grze-
gorz Mroziak.

Drużyna GLKS Wilkowice wystąpiła w składzie Piotr Kwaśny, Tadeusz 
Studencki, Sebastian Jasiczek, Marcin Stawionoga, Jarosław Loranc, 
Stanisław Badura, Krzysztof Łukaszek, Robert Mazurek, Janusz Szmidt, 
Leszek Pezda, Mirosław Grabowski, Krzysztof Więzik, Rafał Duc, Irene-
usz Bojdys, Michał Czader, Sławomir Zątek.

Po zaciętej walce i celnych strzałach mecz zakończył się wynikiem 
1:1. Spotkanie sędziował Eugeniusz Szermański.

Zarząd GLKS Wilkowice

PrzEDSzKOlAKI z BYSTrEJ KOlĘDOWAŁY, śPIEWAŁY I żYCzENIA SKŁADAŁY
Święta minęły, ale przedszkolaki z Bystrej mają co wspominać. W ma-

giczną atmosferę świąt wprowadziły nas Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich, które 20 grudnia opowiadały o zwyczajach ozdabiania domostw 
zielonym drzewkiem oraz kolędo-
waniu podłaźników w dzień św. 
Szczepana. Dzieci dowiedziały 
się, że zanim pojawiła się w Pol-
sce choinka, która przybyła do nas 
z Alzacji, w okresie Bożego Naro-
dzenia w polskich domach królo-
wała właśnie – podłaźniczka. Była 
to najczęściej gałąź sosny albo 
czubek jodły lub świerku, zawie-
szane u powału czubkiem w dół, 
dzięki czemu pień wskazywał nie-
bo i miała zapewnić domownikom 
zdrowie, zgodę i dostatek. Aby tra-
dycji stało się zadość każda gru-
pa otrzymała ozdobioną cukierka-
mi, orzechami, kolorowymi wstąż-
kami i różnymi ozdobami z bibuły 
pachnącą podłaźniczkę. Dziękujemy Paniom z KGW w Bystrej za wpro-
wadzenie nas w świąteczny nastrój. Przygotowując się do świąt nasze 
przedszkolaczki piekły pierniczki, tworzyły i ozdabiały piernikowe dom-
ki, robiliśmy świąteczne ozdoby, gr.II wspólnie z rodzicami wykonywa-
ła szopki bożonarodzeniowe, które wzięły udział w Gminnym Konkursie 
Plastycznym „Moje Boże Narodzenie”. Ponadto „Krasnoludki” przygoto-
wały góralskie „Jasełka” – prezentując je m.in. na scenie GOK „Promyk”, 
a „Wiewióreczki” przedstawienie kolędnicze „Zapusty”, na które zapro-
szeni zostali koledzy z przedszkola, a także uczniowie Szkoły w Bystrej.

21 grudnia przedszkolaki z najstarszej grupy kolędowały w zaprzyjaź-
nionych instytucjach i placówkach usługowych działających na terenie 
naszej gminy, niosąc upominki oraz życzenia świąteczne i noworoczne. 
„Za słodycze dziękujemy, szczęścia, zdrowia Wam życzymy”! Dzięku-
jemy również Panu Januszowi, dzięki któremu co roku możemy być tu 
i tam, toteż odwiedzić wszystkich udaje się nam!

22 grudnia zapanował w przedszkolu iście świąteczny nastrój, kiedy to 
dzieci i pracownicy przedszkola oraz zaproszeni goście spotkali się na 
wspólnej Wigilii, która była poprzedzona Jasełkami w wykonaniu grupy 
IV oraz śpiewaniem kolęd. Wzruszającym momentem było dzielenie się 

opłatkiem i składanie sobie świątecznych życzeń. Uroczystość przebie-
gła w bardzo miłej atmosferze, wywołując radość i uśmiech na twarzach 
dzieci, zwłaszcza, gdy pod choinką znalazły prezenty. Takie podniosłe 
chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość zwyczajów świątecznych, 
lecz również, co najważniejsze, wzmacniają bliskie i serdeczne relacje.

6 stycznia nasze Przedszkole uczestniczyło w konkursie kolędniczym 
„Bystrzańskie Gody”, w tym roku połączonym z Orszakiem Trzech Króli, 
który z trzech sołectw naszej gminy wędrował i w godzinach popołudnio-
wych dumnie wkroczył na Plac Biwakowy. Było mroźno, ale tradycyjnie: 
kolorowo i kolędowo. Jak zwykle rodzice dopisali i mimo chłodu najmłod-
sza i najliczniejsza grupa kolędnicza z wychowawczyniami kolędy śpie-
wała i wyróżnienie wygrała.

8 stycznia „Tygryski”, „Wiewió-
reczki” i „Krasnoludki” brały udział 
w Konkursie Kolęd i Pastorałek 
w Kościele w Bystrej Krakowskiej 
prezentując swoje talenty wokalne, 
stroje kolędnicze, gwiazdę, szopkę 
i turonia.

Natomiast 12 i 13 stycznia w na-
szym przedszkolu obchodziliśmy 
uroczystości z okazji Dnia Bab-
ci i Dziadka, które ze względu na 
ferie zimowe odbyły się w tym 
roku troszkę wcześniej, ale bab-
cie z dziadziusiami z radością do 
przedszkola przybyli i występy 
swoich wnucząt z zachwytem oglą-
dali. W czwartek swój program ar-
tystyczny zaprezentowały grupy 

II i III, natomiast w piątek wiersze, piosenki, tańce przedstawiała grupa 
najmłodsza i najstarsza. Po występach goście udali się do sal na piętrze, 
gdzie czekał przygotowany poczęstunek (owoce, ciasteczka i upieczo-
ne przez rodziców pyszne ciasta), kawa lub herbatka, a przede wszyst-
kim ukochane wnuczęta z własnoręcznie wykonanymi upominkami. Jak 
co roku spotkanie z dziadkami przebiegło w serdecznej atmosferze z ży-
czeniami i podziękowaniami, było wzruszenie, a nawet łzy w oczach, ale 
niewątpliwie to jedne z najmilszych dni w roku. Tak nam minął świątecz-
ny i kolędowy czas.                 Olimpia Podwacietnik

Przedszkole Publiczne w Bystrej
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PODzIĘKOWANIE

KArNAWAŁOWO NA zIMOWISKU W WIlKOWICACH

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszej gminy, ich 
rodzinom i znajomym, którzy przekazali swój 1% podatku na rehabilita-
cję SZYMONA OLKA wracającego do zdrowia po wypadku na skoczni 
narciarskiej w 2014 r. Zebrane pieniądze umożliwią mu intensywną re-
habilitację przez ok. pół roku.

W ciągu minionego roku rehabilitacji Szymon zrobił duże postępy 
w poruszaniu się, które dały mu wiele 
radości i nadziei. W lecie uczył się grać 
w piłkę nożną na boisku szkolnym i jeź-

dził, na zakupionym dzięki pomocy wielu ludzi, rowerze poziomym. 
Rozpoczął też naukę gry w tenisa ziemnego, którym próbuje zastąpić 
swoje ukochane skoki narciarskie. Na treningi dojeżdża na rowerze.
Od września chodzi do szkoły na lekcje indywidualne. Powoli wraca do 
normalnego życia z czego bardzo się cieszymy.

Serdecznie dziękujemy za życzli-
wość i pomoc.
Szymon Olek

i Katarzyna Garncarczyk

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”
Stawnica 33A
77-400 Złotów
Dane do 1%:

KRS 0000186434 cel szczegółowy: SZYMON OLEK subkonto 92/O
Konto do darowizn w tej fundacji

89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 SZYMON OLEK subkonto 92/OSzymon na rowerze
Szymon na korcie tenisowym 
w Bystrej

Zbyt szybko, ale mam nadzieję przyjemnie 
minął pierwszy tydzień ferii dzieciom, które wy-
poczywały pod opieką Pań: Barbary Włodarz, 
Wiesławy Stolarczyk-Kos i Pauliny Lis na zimo-
wisku w Wilkowicach. Organizatorem był Pa-
rafialny Oddział Akcji Katolickiej przy udziale 
gminnych środków finansowych.

Już od pierwszego dnia zadbano nie tylko 
o komfort dzieci – zajęcia w przestronnej sali 
Domu Katechetycznego, posiłki w szkolnej sto-
łówce, ale także o pamięć o tych, którzy na nią 
szczególnie zasługują: Babciach i Dziadkach. 
Przygotowano dla nich kolorowe laurki wypeł-
nione ciepłymi i serdecznymi życzenia płyną-
cymi z kochających serduszek ich wnucząt. Nie brakło także zabaw na 
śniegu, bo warunki pogodowe temu sprzyjały.

Drugiego dnia, podczas pobytu w Górkach Wielkich, obejrzeliśmy 
piękną ruchomą szopkę przygotowaną przez oo. Franciszkanów, któ-
ra co roku zyskuje nowe eksponaty. Była to też okazja by pokolędo-
wać Dzieciątku. W drodze powrotnej, przy dużej życzliwości Pań spra-
wujących opiekę, udało się zwiedzić bardzo kameralne, ale jakże bo-
gate w ekspozycję i klimat lat z początku XX wieku – Muzeum Julia-
na Fałata w Bystrej.

Kolejny dzień, poza zajęciami w grupach, zabawami ruchowy-
mi i śpiewem, wypełnił seans filmowy. W kinie Helios byliśmy na fil-
mie pt.: „Sing”, opowiadającym o zmaganiach zwierząt, pokazanych 
w sposób komediowo-sentymentalny. Zabawa nieprzesadnie orygi-
nalna, bo pod względem plastycznym „Sing” śmiało mógłby uchodzić 
za historię „sekretnego życia zwierzaków domowych”.

Czwartek upłynął karnawałowo: przemyślane kostiumy, do których 
wykonano oryginalne czapki, a potem wspaniała zabawa przy pącz-
ku i ciepłej herbatce.

Piątek tradycyjnie upłynął na basenie, podsumowaniu 
wspólnie spędzonego, tygodniowego wypoczynku. Do-
dać należy, że w trakcie zajęć rozgrywano szereg konkur-
sów, za co uczestnicy otrzymywali drobne upominki i sło-
dycze, które między innymi otrzymaliśmy od Księdza pro-
boszcza Franciszka Kuligi, któremu z tego miejsca ser-
decznie dziękujemy. Podziękowania należą się również 
personelowi kuchni w Szkole Podstawowej w Wilkowi-
cach, który przygotowywał smaczne posiłki wzbogacone 
deserami, owocami i innymi smakołykami.

Ogromną pomoc i wyjątkowe zaangażowanie, za któ-
re otrzymały gromkie podziękowania, wniosły uczenni-
ce miejscowego gimnazjum: Magda, Dominika i Ewelina, 
które bezinteresownie poświęciły swój czas do pomocy 

podczas zimowiska.
Nic dziwnego, że przy tak bogatych i różnorodnych zajęciach, czas 

upływał szybko, ale intensywnie. Nie brakło również rozmów nt. potrze-
by i zalet aktywnego spędzania wolnego czasu.

Janina Janica‑Piechota
kierownik wypoczynku z ramienia organizatora

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie 
ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. Bal karnawało-
wy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez 
wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczają-
cą im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas. Dnia 13.01.2017 r. 
w naszym przedszkolu odbył się wspaniały bal. 
Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawia-
ły się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były 
za bohaterów znanych bajek, w salach przed-
szkolnych można było spotkać wróżki, królew-
ny, delikatne motylki, rycerzy, piratów, policjan-
tów, Spidermana, Batmana,... nie sposób zliczyć 
i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać 
dzieci było bardzo trudno. Na sali podczas plą-
sów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się we-

soło, uśmiech nie znikał z twarzy. Podczas balu odbyło się wiele kon-
kurencji ruchowych i konkursów. Podczas krótkiej przerwy przebierań-
cy zregenerowali swoje siły pysznym, słodkim poczęstunkiem. Kiedy 
czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę balową. 
Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej at-

mosferze. Wspólna zabawa przyniosła 
wiele radości naszym wychowankom, 
a to było głównym celem tego balu.

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za 
zaangażowanie w przygotowanie pięk-
nych balowych strojów.

Kolejny bal karnawałowy już za rok
Katarzyna Mrówka

Zespół Promujący Przedszkole

WSzYSCY BAWIą SIĘ WSPANIAlE, JAK CO rOKU W KArNAWAlE
 W PrzEDSzKOlU W MESzNEJ 
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Drodzy Mieszkańcy!
Nowy Rok to czas podsumowań i snu-

cia planów. Z przyjemnością informujemy, 
że w roku 2016, z przygotowanej przez 
nas oferty kulturalnej, skorzystały 20.993 
osoby, w trzech naszych obiektach, tj. 
w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”, 

w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Bo-
rami” oraz w Starej Szkole w Huciskach. W sa-

mych zajęciach stałych wzięło udział 8.387 osób,
a m.in. w koncertach 1.971 osób, w edukacyjnych 
spotkaniach z Filharmonią Śląską 1.532 osoby, wy-
świetlane filmy obejrzało 4.450 osób! Mamy nadzie-
ję, że w tym roku, równie chętnie, będziecie nas Pań-
stwo odwiedzać, z pewnością będzie mnóstwo powo-
dów ku temu. Aby nasza oferta była jeszcze lepiej wi-
doczna, specjalnie dla Państwa, zainicjowaliśmy nowy 

sposób prezentowania naszych materiałów prasowych w „Głosie…”. 
Już od tego numeru, cztery kolorowe strony w środku gazety, będą 
zawsze związane z działalnością „Promyka”, dzięki 
temu, w jednym miejscu, znajdziecie Państwo arty-
kuły, zdjęcia, informacje o nadchodzących wydarze-
niach kulturalnych w naszej gminie wraz z plakata-
mi. Życzymy miłej lektury.

A teraz, powspominajmy przez chwilę ostatnie 
wydarzenia. Wprawdzie święta już za nami, ale na 
pewno z przyjemnością wrócimy myślami do nie-
dawnych Jasełek kukiełkowych w wykonaniu Ro-
dzinnego Zespołu Artystycznego „ROZTOKA” 
z Czernichowa. Licznie zgromadzona Publiczność, 
miała okazję obejrzeć bardzo klimatyczne widowi-
sko, posłuchać i zaśpiewać „wiejskie” pastorałki, 
a nawet wejść na scenę w celu podejrzenia „od za-
plecza sceny” pracy i zasad funkcjonowania dekoracji i całości przed-
stawienia.

Dodatkową atrakcją wieczoru było zwiedzanie Izby Regional-
nej „Stara Stolarnia”, po której oprowadziła Pani Barbara Rosiek 
– etnograf, kierownik Działu Etnograficznego w Muzeum Miejskim 
w Żywcu – Stary Zamek, znawca kultury i tradycji Beskidu Żywieckie-
go oraz Przewodnicząca wielu przeglądów obrzędowych.

Wszyscy Uczestnicy zwiedzania mieli okazję do podziwiania przy-
gotowanej przez nas ekspozycji bożonarodzeniowych: gwiazd kolęd-
niczych, szopek, „pająków” i innych regionalnych eksponatów, a tak-
że tradycyjnie nakrytego stołu wigilijnego. A Pani Barbara snuła dla 
nas opowieść o żywieckich zwyczajach, obrzędowości naszego tere-
nu i dawnych tradycjach. Wystawę można jeszcze zwiedzać do koń-
ca stycznia.

Podczas pierwszego w styczniu, spotkania Klubu Podróżnika od-
było się podsumowanie zeszłorocznej działalności. Podczas 11 spo-
tkań odbyliśmy podróż aż na 4 kontynenty, do kilkunastu krajów! Pro-
wadzącym poszczególne spotkania wręczyliśmy dyplomy z podzię-
kowaniami oraz drobne upominki.

Jeszcze raz, serdecznie dziękujemy 
prowadzącym następujące spotkania:
Pani Małgorzacie Sikorze - Maroko, Gre-
cja – Santorini,
Pani Agnieszce Grabskiej - Góry Stołowe,
Pani Joannie Kacprzak - Indonezja,
Pani Barbarze Włodarz oraz Panu Ma-
ciejowi Stworze  - Pieszo do Santiago de 
Compostela – Hiszpania,
Panu Piotrowi Pieleszowi - Rejs po Bałty-
ku oraz Pod żaglami przez świat,
Panu Szymonowi Baronowi - Irlandia,
Panu Adamowi Fleszarowi - Singapur,
Panu Łukaszowi Holi - Z folklorem przez Stany Zjednoczone,
Panu Tomaszowi Ludwigowi – Norwegia.

Zachęcamy Państwa do dzielenia się swoimi wrażeniami, zdjęcia-
mi i pamiątkami z podróży. Jest to piękne przeżycie zarówno dla Pro-

wadzących, jak i dla Uczestników spotkań Klubu. Część podróżniczą 
poprowadził Pan Piotr Pielesz, który snuł dalszy ciąg swoich daleko-
morskich opowieści. Tradycyjnie wraz z Nim pośpiewaliśmy szanty.

13 stycznia odbył się wernisaż wystawy edukacyjnej „Wiara, wie-
dza, wielkość – Kopernik” przygotowanej przez Pana Jana Leszka 
Rysia, a poświęconej właśnie tej wybitnej Postaci, jaką był Mikołaj Ko-
pernik. Autora wystawy można nazwać człowiekiem renesansu, jest 
redaktorem publikacji prasowych, historycznych i naukowych, wyna-
lazcą, konstruktorem, globtroterem, lotnikiem, pasjonatem astrono-
mii, fotografii, filmu jest również znakomitym architektem i szkicowni-
kiem, oficerem Wojska Polskiego, seniorem lotnictwa, szefem Klubu 
Sensacji, wielbicielem nauki, kultury i sztuki. Podczas swoich podró-
ży służbowych i prywatnych, zwiedził wiele państw świata, na czte-
rech kontynentach. Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń rangi 
państwowej jak i międzynarodowej, 2 września 2011 r. za swój nie-
zwykle cenny wkład w rozwój kultury polskiej otrzymał, z rąk Ministra 
Bogdana Zdrojewskiego, Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. Odznaka przyznawana jest od ponad 40 lat osobom wyróż-
niającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Pan 

Jan mieszka na pogra-
niczu Bystrej i Mesznej. 
Każde pomieszczenie 
domu wypełniają ekspo-
naty. Obok swego domu 
otworzył placówkę muze-
alną, Studio R, po której 
chętnie oprowadza. Pre-
zentowany na wystawie 
materiał faktograficzny 
jest zbiorem z dorobku 
własnego (wcześniejsze 
publikacje) i rodzinnego 
(m.in. zdjęcia wykonane 

przez dziadka, Jana Rysia) autora. Dziękujemy wszystkim znakomi-
tym Gościom uczestniczącym w wernisażu. Wystawę można oglądać 
do 3 lutego br. Serdecznie zapraszamy.

14 stycznia, gościliśmy, po raz kolejny w Bystrej, Chórzystów i Mu-
zyków, którzy zaśpiewali podczas koncertu w ramach XVII Festiwa-
lu Kolęd i Pastorałek „Spotkania z kolędą” im. Piotra Jakóbca. 
Wieczór rozpoczęliśmy przy Szopce bożonarodzeniowej przy Domu 
Rekolekcyjnym „Nazaret” w Bystrej Krakowskiej, gdzie po wspólnie 
odśpiewanej kolędzie, obejrzeliśmy pokaz sztucznych ogni. Następ-
nie zaśpiewał nam Zespół Regionalny „Pisarzowianki” z Pisarzowic, 
a tuż po Mszy Świętej zakolędowali: Chór „Wrzos” z Głębowic, Ludo-
wy Chór „Osieczanie” z Osieka, a na koniec popis umiejętności dała 
Blach Kapela działająca przy GOK w Jasienicy. Każdy z zespołów 
otrzymał kwiaty, pamiątkowy dyplom oraz statuetkę. Koncert popro-
wadziła Pani Krystyna Fenik, za co serdecznie dziękujemy. Organiza-
torami koncertu byli: Polski Związek Chórów i Orkiestr w Bielsku-Bia-
łej, Gmina Wilkowice, Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” oraz Parafia 
w Bystrej Krakowskiej. Dziękujemy również OSP Bystra oraz Stowa-
rzyszeniu Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” za przygoto-

wanie poczęstunku dla Uczestników spo-
tkania. Do zobaczenia za rok!

Dbamy o to, aby Dzieci podczas, trwa-
jących właśnie ferii, nie nudziły się i przy-
gotowaliśmy moc atrakcji w ramach Ak-
cji Zima, ale podsumujemy je w następ-
nej gazetce.

Tuż po feriach, wracamy do stałych 
zajęć i zapraszamy serdecznie do zapi-
sów w naborze uzupełniającym na II se-
mestr zajęć dla Dzieci, Młodzieży i Doro-
słych w GOK „Promyk” oraz Starej Szkole 
w Huciskach. Są jeszcze miejsca w grupie 

Teatralno-Recytatorskiej, Malarskiej oraz Tańca Towarzyskiego. Od 
lutego ruszają także zajęcia z Animacji Filmowej oraz Klub Młode-
go Filmowca „Non fiction”. Szczegółów prosimy szukać na plakacie.

Nadchodzące wydarzenia znajdziecie Państwo w tabelce. Chciała-

„NOWY rOK – CzAS PODSUMOWAń”
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bym jedynie zwrócić uwagę na kilka z nich:
– we wtorek 14 lutego o godz. 16.30 – Wernisaż wystawy po-

konkursowej laureatów 13. Międzynarodowego Dziecięcego 
Konkursu Rysunkowego „Kartka bożonarodzeniowa” organizo-
wanego przez Ostrawski Ośrodek Kultury w Dolnym Kubinie na Sło-
wacji. Przypomnijmy, że aż dwie prace z naszej Gminy, zostały na-
grodzone w tym konkursie, pokonując po drodze aż 5498 konkuren-
tów z 6 krajów Europy. Jest to praca Liliany Kowalczuk, która zajęła 
I miejsce i Hani Sznajder – III miejsce. Jeszcze raz serdecznie gratu-
lujemy! Wystawę będzie można oglądać do 10 marca.

– po wernisażu, czyli we wtorek 14 lutego o godz. 17.00 zapra-
szamy, przede wszystkim Dzieci, na teatrzyk pt. „Cudowne naro-
dziny”. Będzie to spektakl kukiełkowy opowiadający baśń romską 
o tym, jak narodziły się skrzypce, instrument, który towarzyszy nam 
po dziś dzień w chwilach smutku i radości. Wystąpi Teatr Pracownia 
Kwadryga z Bielska-Białej, który jest jednym z pierwszych prywat-
nych teatrów w Polsce. Istnieje już ponad 20 lat, grają w nim profe-
sjonalni aktorzy. W swoim dorobku ma wiele przedstawień dla dzie-
ci i dorosłych wystawianych w kraju i za granicą (Turcja, Pakistan, 
Niemcy, Ukraina, Węgry, Szwajcaria, Francja, Belgia).

– w piątek 17 lutego o godz. 19.00 – Koncert zespołu Big Bit. 
W związku ze zbliżającym się końcem karnawału, zapraszamy na 
koncert w klimacie lat 60-tych, czasów wczesnego rocka i geniuszy 
tamtych lat zespołu The Beatles. Wystąpi dla Państwa zespół wyko-
nujący, najlepiej w Polsce, utwory Beatlesów. Podczas koncertu, mile 
widziani będą Państwo w strojach z tamtych lat, które wzbogacą kli-
mat koncertu. Jak karnawał to karnawał! Zabawa będzie wspaniała.

Mamy dla Państwa w lutym wiele ciekawych propozycji filmowych. 
Oprócz filmów wyświetlanych w każdą środę o godz. 18.00, zapra-
szamy oczywiście na Dyskusyjny Klub Filmowy oraz drugi już w „Pro-
myku” Oskarowy Maraton Filmowy.

DKF (we wtorki o godz. 19.00):
14 lutego film „Carol” reż. Todd Haynes. Nowy Jork, lata 50. Ma-

rząca o lepszym życiu pracownica sklepu zakochuje się w starszej 
i zamężnej kobiecie. Film, który odwołuje się do klasycznego roman-
su i jednocześnie opowiada o zakazanej miłości dwóch kobiet. Naj-
wyższej klasy aktorstwo (Cate Blanchett oraz Rooney Mara), piękne 
zdjęcia oraz muzyka.

28 lutego film „Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham”. Do-
kument Pawła Łozińskiego to opowieść o psychoterapii, jako krusze-
niu międzyludzkich murów i rozbrajaniu uczuciowych pułapek. Od-
ważne i mądre kino.

W sobotę 25 lutego w ramach Oskarowego Maratonu Filmo-
wego, wzorem ubiegłego roku, zapraszamy na 3 filmy – laureatów 
zeszłorocznych hollywoodzkich nagród. O godz. 17.30 Most Szpie-
gów (thriller szpiegowski, którego akcja rozgrywa się w okresie zim-

nej wojny lat 50. XX wieku), o godz. 20.00 Mad Max: na drodze 
gniewu (australijski film z gatunku science-fiction) oraz o 22.00 Spo-
tlight (filmowy zapis wstrząsającej historii, która miała miejsce na-
prawdę). Zapowiada się istna uczta dla naszych Kinomaniaków!

Czekamy na Państwa!
   Agnieszka Sech

Dyrektor GOK „Promyk”
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Za nami tradycyjny już Koncert Noworoczny Gminnej Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej przy OSP Wilkowice. Koncert wyjątkowy, bo zadedykowany w cało-
ści naszemu Przyjacielowi, Krzysztofowi Olesińskiemu, który w minionym roku 
odszedł, by grać w „anielskiej orkiestrze”. Koncert miał inny przebieg niż zwykle, 
rozpoczął się sentymentalnym utworem Ammerland, a w kolejnym utworze Wi-
dzowie usłyszeli mieszankę utworów Erica Claptona (ostatniego utworu, którego 
uczył się z nami Krzysiu). Muzyce towarzyszyła prezentacja przygotowana przez 
Annę Tobiasz, saksofonistkę naszej orkiestry, za co serdecznie Jej dziękujemy.

8 STYCzNIA Br. – WIElKI POKAz
MUzYCzNO-WOKAlNO-TANECzNY

W SAlI WIDOWISKOWEJ OSP WIlKOWICE

Tradycyjnie nie zabra-
kło kolęd, wykonywanych 
przez zaprzyjaźnione z or-
kiestrą Siostry Duc, Marze-
nę Pochopień, która zaśpie-
wała utwór Sway oraz Dariu-
sza Łętowskiego, który swo-
ją żywiołowością porwał Pu-
bliczność. Dziękujemy Wo-
kalistom za przygotowanie 
repertuaru.

Kolejny już raz, Łukasz 
Hola nie zawiódł Widzów 
i przygotował dwie chore-
ografie do utworu „Piraci 
z Karaibów” i „Sway”, które 
pięknie podsumował jeden 
z Widzów: „To nie był taniec 
… to był teatr tańca…”.

Publiczności dziękujemy 
za przybycie, za wspieranie 
naszej działalności, za do-
bre słowo i polecamy się na 
przyszłość, a wszystkim za-
interesowanym dołączeniem 
do naszych szeregów i speł-
nianiem swoich ukrytych 
muzycznych pragnień i ta-
lentów, zapraszamy do nas 
w czwartki i soboty.

ŁH, GMOD Wilkowice 

PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”
GOK „Promyk”, ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra INFO: 33 8 170 773, www.gok.wilkowice.pl

Foto: Michał Filuś
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8 stycznia w Kościele p.w. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chry-
stusa w Bystrej Krakowskiej odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek or-
ganizowany przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Swoje talen-
ty wokalne i instrumentalne zaprezentowały dzieci z przedszkola, 
uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. W miłej, choć 
lekko mroźnej atmosferze kolędy i pastorałki zaśpiewało 6 zespołów 
oraz 19 wokalistów w różnych kategoriach wiekowych. Ocenie podle-

gał dobór repertuaru, poziom wykonania, zgodność formy kolędowa-
nia z tradycją, pomysłowość i oryginalność uczestników wyrażająca 
się w przygotowanych przez nich strojach kolędniczych oraz rekwi-
zytach wykorzystanych podczas występu. Komisja konkursowa mia-
ła w tym roku trudne zadanie wyłaniając laureatów, ponieważ 
poziom był wysoki. W kategorii kolędujące zespoły lub rodzi-
ny przyznano:

– dzieci w wieku przedszkolnym: I miejsce – „Krasnoludki”, 
II miejsce – „Wiewióreczki”, III miejsce – „Tygryski”,

– uczniowie szkół podstawowych: I miejsce – Zespół wokal-
ny „Uczennice kl. V i VI”, II miejsce – Uczniowie kl. I i IV,

– kolędujący dorośli: I miejsce – „Bystrzańskie Gosposie”.
W kategorii soliści, duety lub trio zwycięskie miejsca zajęli:
– uczniowie szkół podstawowych: równorzędnie I miejsce – 

Zofia Dunat (KTK Bielsko-Biała), Daria Kwaśna/SPBystra/ oraz 
Trio: Anna Gębala/SPBystra/, Natalia Duraj/SPMeszna/, Julia 

Rączka/SPBielsko-Biała/, II miejsce – Zuzanna Kubańda/SPBystra/, 
III miejsce – Nikola Filipek/SPBystra/, Wyróżnienie – Natalia Duraj 
/ SPMeszna/,

– uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: I miej-
sce – Nina Kumorek/Gimnazjum w Bystrej/, II miejsce – Amelia Grzy-
bowska/Gimnazjum w Bystrej/ oraz Aleksandra Wolińska/Gimnazjum 
w Bystrej/, III miejsce – Duet: Martyna Wyrwa/Gimnazjum w Bystrej/ 

i Paulina Gibas/Szkoła muzyczna w Bielsku-Białej/, Wyróżnienie 
– Monika Dukalska/Gimnazjum w Bystrej/.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom udanego występu. Dzię-
kujemy za udział, śpiew umilający niedzielne popołudnie wyko-
nawcom oraz opiekunom za przygotowanie młodszych i star-
szych artystów, a także za krzewienie kultury kolędniczej wśród 
dzieci i młodzieży.

Prezes POAK – Stanisław Kwiatek serdecznie dziękuje za po-
moc Pani Olimpii Podwacietnik, Pani Magdalenie Chodkowskiej-
Chmiel, a przede wszystkim Urzędowi Gminy w Wilkowicach oraz 
Proboszczowi Parafii za pomoc finansową i wsparcie w organiza-
cji Konkursu, który daje możliwość poznawania, zarówno wyko-
nawcom, jak i widzom, mniej znanych lub zapomnianych polskich 

kolęd i pastorałek, odkrywania bogatej, polskiej tradycji kolędniczej, 
jak również uwrażliwienie – przede wszystkim młodych ludzi – na jej 
piękno.        Prezes POAK – Stanisław Kwiatek

KONKUrS KOlĘD I PASTOrAŁEK W BYSTrEJ

„lECz lUDzI DOBrEJ WOlI JEST WIĘCEJ”
CzYlI PODSUMOWANIE XXV FINAŁU WIElKIEJ OrKIESTrY śWIąTECzNEJ POMOCY

 W SzTABIE SzKOŁY PODSTAWOWEJ W WIlKOWICACH
Sztab XXV Finału WOŚP Szkoły Podstawowej w Wilkowicach 

składa gorące podziękowania wszystkim mieszkańcom naszej Gmi-
ny, którzy w dniu 15.01.2017 r. swoim Darem Serca wsparli ideę 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

To między innymi, dzięki Państwa zrozumieniu, hojności i wspar-
ciu, które nasi Wolontariusze odczuwali na każdym kroku, Sztab SP 
Wilkowice może poszczycić się kolejnym udanym Finałem i zebraną 
rekordową kwotą: 

82 150, 62 zł
Od 19 lat w dniu Finałów czujemy się wszyscy bardzo dumni z na-

szej małej Ojczyzny (Gminy) i Ludzi, którzy ją zamieszkują.
Dziękujemy!

Organizacja kolejnych Finałów WOŚP przez nasz Sztab, jest spo-
rym przedsięwzięciem organizacyjnym i logistycznym. Bez wsparcia 
i bezinteresownej pomocy nie bylibyśmy w stanie podołać temu wy-
zwaniu.

Dlatego pragniemy gorąco podziękować naszym Dobroczyń-
com, do których zwracamy się o pomoc i zawsze ją otrzymujemy.

Są to:
– Wójt Gminy Wilkowice Pan Mieczysław Rączka,
– Prezes Spółdzielni „Bystrzanka” Pan Jan Kowalski wraz 

z Zarządem Spółdzielni,
– Prezes OSP Wilkowice Pan Wojciech Kąkol wraz z Zarzą-

dem,
– Państwo Paulina i Bartłomiej Czader – „Cukiernia‑Piekarnia 

Czader”,
– Pracownicy Banku Spółdzielczego w Bystrej,
– Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Wilkowicach,

– Rada Rodziców Gimnazjum w Wilkowicach,
– pracownicy sklepu ROLL Wilkowice,
– Mamy i Babcie, które pieką pyszne ciasta osładzające trudy 

kwestowania.
Dziękujemy także:
– wspaniałym, odpowiedzialnym Kierowcom Urzędu Gminy 

i OSP Wilkowice oraz Druhom OSP, którzy jak co roku czuwali nad 
bezpieczeństwem w czasie „światełka do nieba”, a także Pracowni-
com obsługi naszej Szkoły, które „od zawsze” przygotowują jedze-
nie i dbają o to, by niczego nam nie brakowało w ciągu całego dnia 
kwesty.

Podsumowaniem tego wyjątkowego dnia był, jak zwykle cudow-
ny, pokaz fajerwerków, będący podziękowaniem dla naszych dziel-
nych i zapracowanych 130 Wolontariuszy.

Dziękujemy anonimowym sponsorom, za docenienie zaanga-
żowania i zapału naszych podopiecznych, do całodziennej kwesty 
na rzecz innych.

Naszemu Czarodziejowi Magicznych Wrażeń dziękujemy za 
chwile zachwytu, w których wszyscy zapominają o zmęczeniu.

Członkowie Sztabu SP Wilkowice
Postscriptum od Szefa Sztabu.
Drodzy Wolontariusze, dziękuję Wam za wzorową postawę, zaan-

gażowanie i radość z tego co robicie. Jestem z Was dumna.
Dziękuję także wszystkim Przyjaciołom Sztabu, którzy od lat czy-

nią wiele dla Orkiestry, ale także dla mnie osobiście. Bez Was wszyst-
kich, otaczających mnie życzliwością i wsparciem w tym dniu, nie by-
łoby sukcesu i wspaniałej atmosfery jaką tworzycie.

Ewa Tobiczyk
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BIEg TO JEgO SPOSÓB NA żYCIE
Często chodząc po Wilkowicach lub jadąc autobusem możemy zauwa-

żyć biegnących poboczami sportowców. Jedni się z nich śmieją, inni z po-
dziwem i poważaniem patrzą na ich wysiłek. Niełatwo jest biec 10 czy 40 ki-
lometrów drogą w zgiełku przejeżdżających samochodów i wśród chodzą-
cych przechodniów. Jednym z nielicznych takich, godnych podziwu spor-
towców, jest Mikołaj Ciurla. Dlatego pozwoliłem sobie na rozmowę z tym 
młodym człowiekiem, który ma niesamowite hobby – bieganie.

Mikołaj Ciurla: Nazywam się Mikołaj Ciurla. Mam 22 lata. Reprezentuję 
klub „Sprint Bielsko-Biała”. Bieganie jest to moje hobby, ale coraz bardziej 
skłaniam się do powiedzenia, że jest to cel mojego życia.

Władysław Wala: Jak długo już biegasz i skąd u ciebie takie zaintereso-
wanie? Przecież wszyscy chcą grać w piłkę, koszykówkę, jeździć na nar-
tach, a u ciebie biegi. Skąd?

Mikołaj Ciurla: Biegam już od pięciu lat. Zainteresowanie moje biega-
niem określam przenośnie – „znikąd”. Wcześniej grałem w piłkę, ale nie 
czułem do niej miłości. Bieganiem zainteresowała mnie i zachęciła pani 
Magda Białorczyk, która również biega od bardzo wczesnych lat. Wskazała 
mi odpowiedniego trenera i zacząłem biegać. Za co jej serdecznie dziękuję.

NG: Na jakich dystansach biegasz?
Mikołaj Ciurla: Najczęściej biegam na dystansach od 800 do 10000 me-

trów. Najlepszym moim dystansem jest 10000 metrów zarówno na ulicy jak 
i na bieżni. Kiedyś biegałem biegi krótsze, niestety w chwili obecnej wiek 
mi na to nie pozwala, ale i możliwości trenerskie, lecz lubię biegać szyb-
ko np. 800 m.

Władysław Wala: A jaki jest twój rekord na 10000 
metrów?

Mikołaj Ciurla: Najlepszy rekord na 10000 metrów 
to 32 minuty i 40 sekund, który uzyskałem w 2016 
roku na Mistrzostwach Polski. Nie jest to wynik rewe-
lacyjny jeżeli porównamy to do czarnoskórych biega-
czy, jednak w Polsce zaczyna się mnie już dostrze-
gać. Uzyskany wynik jest jednym z lepszych wyników 
uzyskanych wśród sportowców lekkoatletów Podbe-
skidzia.

Władysław Wala: Jeszcze raz zapytam: czy nie 
byłoby przyjemniej siąść przed telewizorem lub przy 
jakiejś grze komputerowej, pójść na dyskotekę? Ty jednak wolisz biegać. 
Skąd się to bierze? Skąd ta siła ducha? Przecież w Wilkowicach biega 
mało ludzi.

Mikołaj Ciurla: No, niestety, to jest prawda. Jest kilka osób. Ostatnio za-
interesowałem tym mojego brata, który również biega, pomagam mu w tre-
ningach. Ja zaczynałem od 18 roku życia i uważam, że jest to już późno 
czego żałuję, ale dobrze, że złapałem tego bakcyla i bieganie to jest moje 
najwspanialsze hobby. Jak pobiegam dobrze się czuję i organizm przyjmu-
je ten sport. Jest to niewątpliwie sport ciężki. Trzeba mieć wytrwałość, aby 
przezwyciężyć ten ból podczas biegu. Trzeba mieć to samozaparcie i po-
równałbym to do momentu, kiedy stajesz przed bardzo dużą górą i zasta-
nawiasz się czy potrafisz na nią wybiegnąć. Inni stają, ja muszę ten ból 
w sobie przezwyciężyć. Moja droga mówi mi, że skoro już to robisz, to mu-
sisz zebrać siłę i wybiegnąć na tę górę, bo przecież z góry będzie już ła-
twiej. Uważam, że jak coś robię, to robię to w 100% zaangażowania i po-
świecenia.

Władysław Wala: Czy masz jakieś poważniejsze osiągnięcia?
Mikołaj Ciurla: Moim najlepszym niewątpliwie osiągnięciem jest czwar-

te miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów na 3000 metrów w Krakowie. 
Do brązowego medalu zabrakło mi trzech sekund. Czwarte miejsce to naj-
gorsze miejsce dla sportowca, ale przytrafiło mi się.

Władysław Wala: Ale powiedz mi tak szczerze, czy twoje bieganie nie 
wywołuje u kolegów jakiegoś uśmiechu na twarzy, kiedy widzą cię jak bie-
gasz, bo przecież piłka, inne dyscypliny są bardziej atrakcyjne?

Mikołaj Ciurla: Kiedyś się biegacza biegnącego po drodze wytykało bar-
dzo palcami. Nie da się tego ukryć. Teraz biega coraz więcej ludzi i wszy-
scy prawie przekonani są, że biegną po zdrowie. Jak odpowiedziałem, jest 
nas już coraz większa grupa ludzi, którzy się rozumieją i z przyjemnością 
uprawiają ten sport. Nigdy mnie to nie przerażało, że ktoś wytyka fakt, iż 
biegam. W tej chwili biegam pod okiem trenera Stefana Ruśniaka z Biel-

ska-Białej i współpracuję z nim już od dłuższego czasu, dlatego stałem się 
odporny na wszelkie docinki.

Nie mam ściśle wytyczonych tras, po prostu otwieram bramkę i wymy-
ślam. A dzisiaj pobiegnę na Magurkę, a jutro pobiegnę na Klimczok. Kie-
dy indziej do Łodygowic, czasem do Szczyrku, nie mam ściśle określonej 
trasy.

Trener rozpisuje mi jednak trening i zadaje mi zadania ile w danym tygo-
dniu muszę przebiegnąć, ale tak naprawdę to codziennie przebiegam od 
10 do 15 kilometrów.

Władysław Wala: Czy trening polega tylko na bieganiu, czy może jesz-
cze robicie inne czynności treningowe?

Mikołaj Ciurla: Są treningi siłowe, jest siłownia, na której trenujemy. 
Przeważnie na sali GOSiR w Wilkowicach, ale mamy też siłownię w Biel-
sku. Trenujemy również w plenerze. Są treningi siłowo-wytrzymałościowe. 
Są treningi wytrzymałościowe. Są treningi, które budują w nas, zawodni-
kach szybkość oraz inne treningi specjalistyczne.

Władysław Wala: Wróćmy do osiągnięć. Oprócz tego czwartego miej-
sca w Mistrzostwach Polski, jakimi jeszcze wynikami sportowymi możesz 
się pochwalić i jakie masz plany na przyszłość?

Mikołaj Ciurla: Startowałem w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. 
Zająłem 12 miejsce. Startowałem w Mistrzostwach Polski. W tym roku pla-
nuję wyleczyć się z kontuzji, która mnie nęka od  września 2016 roku po 
wzięciu udziału w zawodach w Niemczech. Z którą lekarze nie potrafią so-

bie poradzić. Na zawodach w Niemczech uczestni-
czyłem, w ramach wymiany z miastem partnerskim 
Wolfsburg. Jest to bieg uliczny, nazywa się Wolfsburg 
Maraton. Biegamy tam w tych zawodach jako repre-
zentanci miasta Bielsko-Biała. Plany zawodowe?

Skończyłem szkołę średnią i obecnie pracuję od 
wczesnych godzin rannych. Po pracy mam całe po-
południe na trening i to mnie bardzo zadowala i bar-
dzo cieszy, bo nie muszę biegać późnym wieczorem.

Władysław Wala: Spodobał ci się pomysł i fakt, że 
w Wilkowicach Górnych powstaje stadion lekkoatle-
tyczny?

Mikołaj Ciurla: Bardzo mi się spodobał, specjalnie 
tam pojechałem, żeby zobaczyć jak przebiegają tam prace. Koparki ruszy-
ły, budowa ruszyła i z tego powodu jestem dumny, że mieszkam w Wilko-
wicach i mam nadzieję, że przybędzie biegaczy. Cieszę się, gdyż wybiega-
jąc z domu będę miał bardzo blisko na stadion w Wilkowicach. Jak go już 
określiłem „mój stadion”.

Władysław Wala: Na zakończenie powiedz, czy idzie na tych biegach 
coś zarobić, czy jest to pasja?

Mikołaj Ciurla: Jeżeli chodzi o mnie to ja to robię z pasji. Dla mnie to 
jest wszystko amatorskie. Ja chcę to robić i nie szukam w tym pozytywów, 
że chciałbym na tym zarobić. Nie powiem, czasem znajdzie się jakaś na-
groda, jakiś puchar, ale nie szukam powodów, aby na mojej pasji zarobić, 
bo tak naprawdę, to aby coś na tym zarobić potrzeba osiągnąć wysoki po-
ziom. Trzeba mieć poziom zwycięzcy i wygrywania. Na przykład w takim 
biegu Fiata nagroda jest 2000 złotych, ale przyjeżdżają zawodnicy o czar-
nym kolorze skóry i wszystko zabierają. To są doskonali biegacze. Ale są 
nawet i w Polsce zawodnicy, którzy potrafią utrzymać się z nagród i biega-
nia. Jest w Polsce kilku dobrych biegaczy, którzy potrafią rywazlizować jak 
równy z równym z Kenijczykami np. Szymon Kulka czy Artur Kozłowski. Po-
trafią oni biegać na równi z czarnoskórymi zawodnikami, a nawet z nimi wy-
grywać. Są zawodnicy, którzy potrafią z tego żyć, ale traktują to bardziej za-
wodowo niż amatorsko.

Władysław Wala: Bardzo ci dziękujemy za wywiad. Myślę, że widząc 
biegnących zawodników ludzie będą na Was patrzeć inaczej, a na pewno 
nie będą wytykać Was palcami. Powinni sobie uświadomić, że jest to ama-
torski wysiłek zawodnika, który robi to dla zdrowia, tężyzny fizycznej, a nie 
dla sławy i zarobku. Można również popatrzeć na to z innej strony, a mia-
nowicie: bieganie przynosi zdrowie, bieganie pozwala na uniknięcie chorób 
wieńcowych i ciśnieniowych. Reasumując: bieg to zdrowie!

Władysław Wala

Po szybkiej rejestracji pierwszej części uczestników w przyjaznej Ła-
ciakówce (tutaj śpimy!) – przerwa na ciepłą herbatę z wody żródlanej 
(hasło przewodnie cyklu NZG2017 to woda!) – a ugościła nas nasza in-
struktorka Barbara Balcerzak ze swoją wspaniałą Załogą z Łaciakówki. 
Gorący kominek, naturalna herbata z wody źródlanej i mega atmosfera.

Pięknie! Uczestnicy, którzy byli z nami pierwszy raz otrzymali swoje 
okolicznościowe, wyjątkowe identyfikatory uczestnictwa w cyklu. Kon-
kurs z nagrodami od sponsorów. Wyjątkowo przed zdobyciem. Aktyw-
na i wspólna, 15 – minutowa rozgrzewka z kijami do nordic, przed Ła-
ciakówką, którą poprowadziłam dla Was najlepiej jak potrafiłam. Pokaz 
prawidłowej techniki nordic walking ze szczególnym zwróceniem uwa-

gi na poprawność wykonywania poszczególnych elementów technicz-
nych. I... do góry!!! To będzie ok. 90 minut (lub więcej?) intensywne-
go marszu wąskim, żółtym szlakiem w lesie, aż do samej „Goprówki” 
pod Klimczokiem, gdzie czekają na nas Ratownicy GOPR. Jesteśmy 
na miejscu. Po zarejestrowaniu się pozostałych uczestników w poko-
jach w „Goprówce” – atak szczytowy. Jest z nami m.in. Alek Styrna, 
nasz instruktor i sędzia, mieszkaniec Mesznej, znający każdy zaka-
marek tej partii Beskidów i Barbara Balcerzak – mieszka tutaj od uro-
dzenia, zna doskonale każdy metr szlaku na Klimczok, nasza wykwa-
lifikowana instruktorka i sędzia. „Na pusto” (bez zbędnych bagaży, ple-
caków, śpiworów...- bo te przecież zostały w Łaciakówce i „Goprów-

KlIMCzOK zDOBYTY! rElACJA PAUlINY – zAPrASzAMY DO lEKTUrY
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HArMONOgrAM UDzIElANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PrAWNEJ W POWIECIE BIElSKIM
Punkty Nazwa i adres Dni tygodnia Godziny Kto udziela pomocy

Punkt nr I
Starostwo Powiatowe
Budynek Starostwa Powiatowego
Bielsko-Biała ul. Piastowska 40.

Poniedziałek 9.00-13.00

Adwokat

Wtorek 9.00-13.00

Środa 9.00-13.00

Czwartek 13.00-17.00

Piątek 9.00-13.00

Punkt nr II
Gmina Czechowice-Dziedzice
Budynek Przychodni w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Nad Białką 1B.

Poniedziałek 14.00-18.00

Radca prawny

Wtorek 9.00-13.00

Środa 9.00-13.00

Czwartek 14.00-18.00

Piątek 9.00-13.00

Punkt nr III

Gmina Bestwina
Urząd Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111.

Poniedziałek 9.00-13.00
Organizacja pozarządowa

Środa 11.30-15.30

Gmina Wilamowice
Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego,
Wilamowice ul. Paderewskiego 3.

Wtorek 9.00-13.00

Organizacja pozarządowaCzwartek 9.00-13.00

Piątek 14.00-18.00

Punkt nr IV

Gmina Porąbka
Urząd Gminy w Porąbce
ul. Krakowska 3.

Poniedziałek 09.00-12.00

AdwokatWtorek 14.00-17.00

Środa 9.00-13.00

Gmina Kozy
Urząd Gminy Kozy
ul. Krakowska 4.

Poniedziałek 13.30-15.30

Radca prawnyWtorek 13.00 -17.00

Czwartek 11.30-15.30

Punkt nr V

Gmina Szczyrk
Budynek „Szarotka” w Szczyrku, ul. Beskidzka 48. Poniedziałek 11.30-15.30 Organizacja pozarządowa

Gmina Buczkowice
Urząd Gminy Buczkowice, ul. Lipowska 730.

Wtorek 12.00-16.00
Organizacja pozarządowa

Czwartek 9.00-13.00

Gmina Wilkowice
Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w Bystrej, ul. Fałata 2k.

Środa 14.00-18.00
Organizacja pozarządowa

Piątek 9.00-13.00

Punkt nr VI

Gmina Jasienica
Urząd Gminy Jasienica
Jasienica 845.

Poniedziałek 11.00-15.00

Organizacja pozarządowaCzwartek 9.00-13.00

Piątek 9.00-13.00

Gmina Jaworze
Budynek „Pod Goruszką” w Jaworzu, ul. Szkolna 97.

Wtorek 16.00-20.00
Organizacja pozarządowa

Środa 9.00-13.00

ce”) atakujemy szczyt – ciemny i tajemniczy Klimczok. Sypie bardzo 
intensywnie śnieg. Wieje dość zimny i silny wiatr. Jest bardzo stro-
mo. GOPR nas monitoruje. Około godziny 18.00 stajemy na szczy-
cie Klimczoka – 1117 m n.p.m. Wszyscy Zdobywcy bardzo zadowo-
leni. Uśmiechnięci, zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi! Robimy wspólne 
zdjęcia, Alek kręci film. Wiatr ani na chwilę nie ustaje, dlatego zbiega-
my na dół, ponownie do ciepłej „Goprówki”. Temat naszego drugiego 
zdobycia w cyklu NZG2017 – oprócz oczywiście wcześniej wspomnia-
nego hasła przewodniego całego cyklu, jakim jest woda – to temat bez-
pieczeństwa w górach. Ratownik GOPR przedstawia nam krótką, ale 
bardzo profesjonalną prelekcję w sali kominkowej z zakresu bezpiecz-
nego zachowania się w górach – tradycją się stało, że przynajmniej 
jedno ze zdobyć cyklu poświęcamy na ważny temat bezpieczeństwa 
w górach. Pomimo, że to są podstawowe informacje, że temat więk-
szość z nas zna... – celowo go powtarzamy, dla utrwalenia, doskona-
lenia, pogłębienia. Mi osobiście bardzo spodobał się krótki film z Ba-
biej Góry (w Beskidach mówią na nią „Diablak”), który obrazował te-
matykę hipotermii: https://www.youtube.com/watch?v=rrD4SJqtDwU&
feature=youtu.be 

Ponadto: dużo informacji na temat nagłych i nieoczekiwanych wy-
padków w polskich górach w praktyce, pytania i wspólna dyskusja – 
bardzo ciekawie! Dzięki GOPR! Wręczam Ratownikowi podziękowa-
nie od NZG i PSNW za przygotowanie tematu i chęci, za pomoc nam 
okazaną, po czym uczestnicy śpiący w Łaciakówce rozpoczynają trud-
ny marsz na dół. Kilkunastoosobowa grupa dzieli się na mniejsze gru-
py, w każdej jest osoba prowadząca i zamykająca grupę. Wieje, jest 
ciemno, a wysokość pokrywy śniegowej momentami sięga 1 m. Szlak 
nie jest wydeptany. Tworzą się liczne zaspy. Panują trudne warunki po-
godowe, jest mróz i wiatr. Ok. 22.00 spotykamy się w Łaciakówce, by 

ponownie ogrzać się przy ciepłej herbacie i mega przytulnym komin-
ku. Po 22.00 – sen. Niedziela jest zwariowana. Od samego rana jeste-
śmy na łączach Łaciakówka – „Goprówka”. O 7.00 rano pobudka, bu-
dzi się zarówno „Goprówka”, jak i Łaciakówka. „Goprówka” ponownie 
atakuje szczyt Klimczok, by złapać wschód słońca. Łaciakówka wy-
chodzi na pobliskie, łyse wzgórze. I... łapiemy!!! Wieje, śniegu dosy-
pało, ledwo idziemy. Słońca praktycznie brak. Małe okienko pogodowe 
na 2 minuty pokazało nam 2 promienie słońca. Na Klimczoku nie mie-
li tyle szczęścia. Tam widzieli tylko mgłę i sypiący śnieg... Po akcji Złap 
wschód! – akcja snow! Kochamy snowmorsing – jest nas trójka w Ła-
ciakówce z Edwardem Dudkiem na czele! i trójka na Klimczoku – tu-
taj dowodzi Gosia. Jest z nią dwóch nowych śmiałków białego szaleń-
stwa – Bartek i Marcin. To ich „pierwszy raz”. Morsujemy w śniegu. Jest 
wspaniale. Bialutki puch jest wszędzie na nas. Cudo. Nurkujemy po kil-
ka razy w zimnym, białym puchu. Hartujemy nasze ciała i umysły. Dla 
zdrowia. Ten akcent kończy nasze aktywne 24 godziny w Beskidach. 

Cudowny czas z cudownymi ludźmi w cudownych Beskidach. Była 
WODA, było bezpieczeństwo i nauka, a także refleksja, integracja, 
zdrowie i wspólna radość uczestników na szczycie. Zimą i nocą w gó-
rach... Za tydzień widzimy się na 2. Biwaku Zimowym w Przesiece. Bę-
dzie dużo zimnej, czystej wody i oczywiście nordic walking... Plus kilka 
fajnych niespodzianek...

Zapraszam 
Dziękujemy wszystkim Partnerom za pomoc w organizacji na-

szego wydarzenia! Dziękujemy GOPR! Dziękujemy przede wszyst-
kim Barbara Balcerzak & Łaciaki za gościnę!, dzięki Alek Styrna, dzię-
ki Edward Dudek, dzięki Iwona Grzybowska (miód do herbaty!), dzię-
ki Małgorzata D-ska (akcja na górze), dzięki, dzięki, dzięki!!!

Paulina Ruta
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HArMONOgrAM PrACY lEKArzY W SgzOz W WIlKOWICACH
WAżNY W OKrESIE OD 01.02.2017 r. DO 31.12.2017 r.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Godziny 
przyjęć 

w gabinecie 
lekarskim

8.00-13.00 13.00-18.00 8.00-13.30 8.00-13.30 8.00-13.30

Wizyty 
domowe

7.00-8.00
13.30-14.35 10.25-13.00 13.30-15.35 7.00-8.00

13.30-14.35 13.30-15.35

Lek. med. Ewa Lasek
PEDIATRA

SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Godziny 
przyjęć 

w gabinecie 
lekarskim

– – 8.00-12.00 13.00-18.00 8.00-13.00

Wizyty 
domowe – – 12.00-14.25 11.30-13.00 13.00-14.00

Lek. med. Maria Richter
SPECJALISTA MEDYCYNY OGÓLNEJ

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Godziny 
przyjęć 

w gabinecie 
lekarskim

8.00-13.00 – – 14.00-18.00 –

Wizyty 
domowe 13.00-14.00 – – 13.00-14.00 –

Lek. med. Robert Gałdyn

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Godziny 
przyjęć 

w gabinecie 
lekarskim

13.00-18.00 8.00-13.30 8.00-13.30 8.00-13.30 8.00-13.30

Wizyty 
domowe 10.25-13.00 13.30-15.35 13.30-15.35 13.30-15.35 13.30-15.35

Lek. med. Sebastian Dominiak
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Godziny 
przyjęć 

w gabinecie 
lekarskim

– 8.00-13.30 – 8.00-13.30 –

Wizyty 
domowe – 13.30-15.35 – 13.30-15.35 –

Lek. med. Manuela Drozd‑Sypień
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I DIABETOLOGII

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Godziny 
przyjęć 

w gabinecie 
lekarskim

8.00-11.00 8.00-11.00 8.00-11.00 8.00-11.00 14.45-18.00

Wizyty 
domowe 11.00-12.00 11.00-11.45 11.00-11.45 11.00-11.30 14.00-14.45

Lek. med. Bogusława Gajecka‑Dziembowska
LEKARZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Meszna 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 8.00-10.00

Wilkowice 8.00-12.00 8.00-12.00 14.00-18.00 8.00-12.00 10.00-14.00

Wizyty 
domowe 14.00-15.35 14.00-15.35 10.25-12.00 14.00-15.35 14.00-15.35

Lek. med. Wacław Żaczek
PEDIATRA

SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

„CHOINKI NADzIEI” 2016 W SzKOlE PODSTAWOWEJ IM. W. JAgIEŁŁY W WIlKOWICACH
Od 2005 roku świetlica przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach 

włącza się w akcję Fundacji Arka „Choinki Nadziei”. Nasze odwiedzi-
ny w pobliskim Domu Pomocy Społecznej w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia z kolędą i przystrojonym drzewkiem stały się już trady-
cją. Co roku jesteśmy oczekiwani przez Mieszkańców DPS z wielką 
radością i ciekawością, jak też w tym roku będzie udekorowana cho-
inka. Ozdoby wykonujemy podczas zajęć w świetlicy. W tym roku po-
wstały białe gwiazdy i papierowe kolorowe ptaszki.

Tegoroczne spotkanie połączone było oczywiście ze wspólnym ko-
lędowaniem. Nasz szkolny zespół „Groniczki” pod kierunkiem pani 
Marii Prostak wykonał kilka kolęd i pastorałek przy akompaniamen-
cie Fletni Pana, okaryny, akordeonu i gitary. Słuchacze również chęt-
nie włączali się w śpiew.

Na koniec złożone zostały tradycyjne, góralskie powinszowania.
To spotkanie wprowadziło nas wszystkich w wyjątkowy, świątecz-

ny nastrój.

Przy okazji pragniemy gorąco po-
dziękować za dotychczasową pomoc 
w organizowaniu tej akcji Panu Le-
śniczemu Ryszardowi Kucharskiemu 
z Leśnictwa w Bystrej, za dostarczanie 
choinki do szkoły. Imprezę przygoto-
wały panie ze świetlicy szkolnej - Ga-
briela Giełtowska i Agnieszka Kostka.

Z tego miejsca pragniemy także po-
dziękować paniom - Sławomirze Ba-
siura, Aleksandrze Laszczak i Eweli-
nie Zając za aktywne włączenie się do 
tegorocznego Szkolnego Kiermaszu 
Świątecznego.

Zespół Promujący Szkołę
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
 WILKOWICE 
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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
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
 WILKOWICE 

Wywiozę, bądź zakupię stare zbędne
rzeczy z piwnicy, strychu, stodoły.
Rozbiorę stare domy lub stodołę.

Wykonam meble ogrodowe (ławki, altanki, 
huśtawki), ogrodzenia siatkowe, panelowe 

oraz drewniane

608 132 715
517 458 942Tel.

Nowy wymiar opłaty wraz z postanowieniem i decyzją określa-
jącą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na 2017 rok dla właścicieli nieruchomości, którzy upoważnili Wójta 
Gminy Wilkowice do pobrania danych z właściwej spółki wodociągo-
wej/kanalizacyjnej oraz dla właścicieli nieruchomości rozliczających 
się w oparciu o ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość zo-
stanie wygenerowany na podstawie ostatniej złożonej deklaracji.

Ww. wymiary oraz decyzje będą do odbioru wraz z podatkiem 
u sołtysów w dniach i godzinach ich urzędowania w miesiącu LU-
TYM 2017 r. W przypadku nieodebrania wymiarów opłaty za odpa-
dy zostaną one doręczone pocztą.

Dodatkowe informacje można również uzyskać w referacie 
Ochrony Środowiska UG pod nr telefonu 33 499 00 77 wew. 402.

UG

gOSPODArKA ODPADAMI
OPŁATY zA gOSPODArOWANIE ODPADAMI KOMUNAlNYMI NA rOK 2017

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
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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 Kontakt tel. (33) 821-12-55, 797-481-181 
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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 
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Autoryzowany Sprzedawca Polskiej Grupy Górniczej

+48 33 814 38 22

wegiel.bielsko.pl

Zapraszamy na nasz skład w Bielsku-Białej
ul. Poniatowskiego 9

• Największy sprzedawca polskiego węgla na Podbeskidziu.
• Najniższe ceny na rynku. 

• Największy sortyment węgla w regionie.

WĘGIEL ORZECH, KOSTKA, MUŁ,
FLOT, MIAŁY, KOKS, EKOGROSZEK
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