
W dniu 13 października 2017 r. w Urzędzie Gminy w Wilkowicach została 
podpisana z fi rmą Instalbud Sp. z o.o.  z siedzibą w Rzeszowie, ul. Boya 
Żeleńskiego 6A, umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania: 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice – ETAP 1”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ok. 33,6 km sieci kanalizacyjnej 
wraz z kanałami bocznymi, tzw. sięgaczami zakończonymi studzienką 
na parcelach objętych Projektem. Roboty budowlane prowadzone będą 
w wybranych obszarach Mesznej, Bystrej i Wilkowic.

roZpocZynaMy wielką inweStycję!

terMoModerniZacja i prZebudowa inStalacji wewnętrZnych 
w budynku prZy ul. parkowej 10 w wilkowicach

W dniu 19 października 2017 r. w Urzędzie Gminy w Wil-
kowicach została podpisana z fi rmą Termo-Klima MK Spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  
z siedzibą w Katowicach,  przy ul. Tartacznej 12, umowa na 
realizację zadania: „Termomodernizacja i przebudowa insta-
lacji wewnętrznych w  budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilko-

wicach”. Umowę podpisali ze strony Zamawiającego: Pan Mie-
czysław Rączka – Wójt Gminy Wilkowice, przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy – Pani Aleksandry Kastelik, ze strony Wyko-
nawcy: Pan Eugeniusz Górka Pełnomocnik - Termo-Klima MK 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

cd. na str. 4

cd. na str. 4
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Uroczysta Msza św. w niedzielę 24 września zgromadziła znamie-
nitych gości w osobach: Ks. Profesora Tadeusza Borutki - Diecezjal-
nego Asystenta Akcji Katolickiej; Pana Stanisława Szweda - Sekreta-
rza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Pana 
Andrzeja Kamińskiego - Senatora RP, a jednocześnie Prezesa Die-
cezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej naszej diecezji; Pana Mieczy-
sława Rączkę - Wójta Gminy wraz z małżonką; Panią Alicję Rasz-
ka-Micherdzińską z małżonkiem; Dyrektorów miejscowych placówek 
oświatowych; Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej; członków Za-
rządu DIAK oraz kapłanów naszej parafii z Ks. Asystentem POAK 
- Dziekanem Franciszkiem Kuligą.

Okazja była wyjątkowa - dziękowano za dwadzieścia lat działal-
ności Parafialnego Oddziału Akcji Kato-
lickiej. Ta licząca, co najwyżej, 32. człon-
ków organizacja w okresie swej działalno-
ści organizowała: pielgrzymki krajowe i za-
graniczne; konkursy, wystawy, kiermasze 
ciast; dla dzieci i młodzieży: dotacje do ży-
wienia i dopłaty do biletów miesięcznych 
oraz bezpieczny wypoczynek podczas fe-
rii i wakacji; konkursy palm; wyjazdy do 
kina. Współorganizowała: spotkania opłat-
kowe i rocznicowe; wyjazdy na imprezy te-
atralne. 

Inicjowaliśmy: oprawę liturgiczną Mszy 
św. podczas uroczystości państwowych 

i świąt patronalnych; działalność sklepiku parafialnego; Nowenny 
do MB Nieustającej Pomocy i do Św. Michała Archanioła; Przegląd 
Pieśni Patriotycznej w parafii; zakup obrazu z wizerunkiem MB Nie-
ustającej Pomocy; zakup nagłośnienia do kościoła.

Jako jedyna organizacja kościelna w parafii posiadamy status or-
ganizacji pozarządowej (jako Oddział DIAK) i od początku, jak taka 
możliwość nastała, pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne z gminy; woje-
wództwa oraz unijne. Udało nam się zrealizować i rozliczyć blisko 60. 
projektów (w tym około 40. na zajęcia z dziećmi). W tej działalności 
przede wszystkim działaliśmy z myślą o najmłodszych by poprzez za-
jęcia warsztatowe, wyjazdy i wystawy, nabierały świadomości o wa-
lorach i spuściźnie naszej Małej Ojczyzny. Więcej szczegółów moż-

na zobaczyć na stronie parafii w zakładce 
„grupy parafialne - Akcja Katolicka” - pod 
hasłem: Prezentacja XX lat działalności 
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
w Wilkowicach.

Ponadto wzorcowo prowadzimy dzia-
łalność statutową naszego Parafialne-
go Oddziału, od początku istnienia pro-
wadzimy kronikę POAK, a także gablot-
kę w kościele. Czynnie uczestniczy-
my w życiu społecznym także sołectwa 
i Gminy: w Radzie Gminy nasi przed-
stawiciele zasiadają od 1998 r., a nasz 
członek był sołtysem do 2010 r. 

Z parafią, dla parafii, w parafii i nie tylko… 
20 lat parafialnego oddZiału 

akcji katolickiej w wilkowicach

urocZySte otwarcie Stadionu lekkoatletycZnego  
w wilkowicach

W piątek 6 października br. na terenie naszej gminy odbyło się wielkie święto spor-
tu. Po blisko półtorarocznej pracy zakończono budowę, prawdopodobnie najbar-
dziej pożądanego sportowego obiektu w naszej gminie - Stadionu Lekkoatletycz-
nego w Wilkowicach przy ul. 
Szkolnej 8a. 

Zgodnie ze sportowym zwy-
czajem uroczystość rozpoczęto 
od wprowadzenia reprezentacji 
lekkoatletycznych szkół z terenu 
naszej gminy.

Następnie prowadzący impre-
zę dyrektor GOSiR Pan Marek Ku-
bica przywitał zgromadzonych 
gości, wśród których znaleźli się:
•	 Zasłużeni Sportowcy Gminy 

Wilkowice: Anna Pawlusiak-
Dobija, Józef Pawlusiak, Paweł 
Klisz, Tomasz Hamerlak, 

•	 Wielokrotna Mistrzyni Polski 
w skoku w dal Teresa Dobija,

•	 Poseł na Sejm RP Mirosław Su-
choń,

•	 Wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Województwa Śląskiego Syl-
wia Cieślar,

•	 Zastępca Dyrektora Wydziału 
Turystyki i Sportu Wojewódz-
twa Śląskiego Paweł Rassek,

•	 Wiceprezes Zarządu Polskie-
go Związku Lekkiej Atletyki 
Zbigniew Polakowski,

•	 Starosta Powiatu Bielskiego 
Andrzej Płonka,

Reprezentacje lekkoatletyczne szkół z terenu Gminy  
Wilkowice

Zaproszeni goście

Od lewej: Wójt Mieczysław Rączka, Wiceprezes Zarządu 
PZLA Zbigniew Polakowski, Projektant z firmy „plus8.pl”  
Łukasz Pluta, Prezes Zarządu firmy „Hemet Zielona Góra” 
Jerzy Miciula, Współwłaściciel firmy „TABUD s.c. T. Zając,  
A. Popiołek” Tadeusz Zając, w imieniu inspektora nadzoru 
Jacka Rakszawskiego dyplom odebrał Zdzisław Rakszawski

Jubilat Marian Kasprzyk oraz Prezes BRO Wiktor Krebok

cd. na str. 4

cd. na str. 5
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XL/318/2017
zmiany uchwały nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania w roku 2017 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczy-
cieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,

XL/319/2017 odwołania Skarbnika Gminy Wilkowice,

XL/320/2017 powołania Skarbnika Gminy Wilkowice,

XL/321/2017 wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2017,

XL/322/2017 wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2017-2034,

XL/323/2017 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice,

XL/324/2017 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

XL/325/2017 zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

uchwały podjęte na SeSji w dniu 27 wrZeśnia 2017 r. w Sprawie:

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław  
Rączka między innymi:
• Wziął udział w Kwalifikacyjnych Powiatowych Zawodach Sporto-

wo-Pożarniczych dla drużyn seniorów Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Porąbce, podczas których męska drużyna OSP Wil-
kowice zajęła 1 miejsce, zaś drużyna damska drugie.

• Podpisał akt notarialny z Policją przekazując w drodze darowizny 
działkę pod potrzeby budynku posterunku policji w Wilkowicach.

• Wziął udział w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową w Katowicach dla wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów z terenu województwa śląskiego w temacie finansów 
publicznych.

• Przeprowadził spotkanie informacyjne na temat planów związa-
nych z budową zbiornika retencyjnego w Bystrej.

• Spotkał się z dyrektorami oraz nauczycielami z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej, których uhonorował Nagrodami Wójta Gminy 
Wilkowice.

• Wziął udział w Powiatowej Inauguracji Sportowego Roku Szkol-
nego 2017/2018 w Wilamowicach, podczas której wręczył na 
ręce dyrektora Pana Michała Kunce oraz nauczycieli Grażyny 
Żurad i Marcina Węgrzyna puchar Wójta Gminy Wilkowice dla 
Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej za zdobycie I miejsca 

w rywalizacji sportowej szkół gimnazjalnych powiatu bielskiego 
w roku szkolnym 2016/2017.

• Wziął udział w V Beskidzkich Igrzyskach Integracyjnych na sta-
dionie lekkoatletycznym w Wilkowicach będących pierwszą mię-
dzynarodową imprezą sportowa na tym obiekcie.

W ostatnim miesiącu podpisano umowy na następujące zadania:
• Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Do Lasku i ul. Nad 

Wilkówką.
• Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 

942 z ul. Wypoczynkową i Nową wraz z wyznaczeniem przejścia 
dla pieszych w miejscowości Bystra.

• Termomodernizacja i przebudowa instalacji wewnętrznych w bu-
dynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach.

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych obszarach 
aglomeracji etap I - rejon A,B,C,G,H,K,L.

• Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Wilkowice poprzez 
ich odśnieżanie w sezonie 2017/2018.

W ostatnim okresie ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Budowa 
bocznej sieci kanalizacji sanitarnej łączącej sieć główną z budynka-
mi położonymi na terenie gminy Wilkowice w roku 2017 - etap 2”.

WÓjt inforMuje

podZiękowanie Za wSpÓłpracę
W związku z zakończeniem pracy i przejściem na emeryturę, pra-

gnę serdecznie podziękować wszystkim, z którymi, w większym lub 
mniejszym stopniu, współpracowałam.

Przede wszystkim, dziękuję byłemu Wójtowi Panu Janowi Chole-
wie, który obdarzył mnie swoim zaufaniem powierzając mi stanowi-
sko Skarbnika Gminy, jak również obecnemu Panu Wójtowi Mieczy-
sławowi Rączce, z którym dane mi było współpracować 11 lat i które-
mu serdecznie dziękuję za wspaniałą współpracę, wsparcie i wyrozu-
miałość, cenne rady i uwagi. Dziękuję Przewodniczącym Rady Gmi-
ny -  Panu Adamowi Caputa, Pani Annie Maślanka i Panu Bartoszowi 
Olma, jak również Radnym Gminy w latach 1999-2017 za życzliwość 
i wiele dowodów zrozumienia.

Składając ślubowanie zobowiązałam się wypełniać obowiązki 
Skarbnika Gminy w sposób rzetelny, odpowiedzialny i uczciwy i za-
pewniam, że starałam się to robić w każdym dniu mojej pracy. 

Było to możliwe dzięki moim pracownikom, całemu zespołowi księ-
gowości budżetowej i podatkowej, wspaniałym kobietom, którym 
dziękuję z całego serca za sumienność i ogromne zaangażowanie  
w wykonywaniu powierzonych im obowiązków.

Dyrektorom gminnych jednostek budżetowych i jednostek oświato-
wych, gminnych instytucji kultury, Prezesom Spółek Wodociągowych 
i Ochotniczych Straży Pożarnych, Przewodniczącym Kół Gospodyń 
Wiejskich, Prezesom Stowarzyszeń, Pani Dyrektor Samodzielnego 
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dziękuję za  wyrazy życzliwo-
ści i przyjaźni. 

Szczególne podziękowania składam na ręce Pana Jacka Koter-
wy - Prezesa Banku Spółdzielczego w Bystrej i jego pracowników, 
za wspaniałą współpracę i danie mi poczucia bezpieczeństwa gmin-
nych finansów. 

Mam nadzieję, że swoją 18-letnią pracą na stanowisku Skarbni-
ka Gminy, chociażby w znikomym procencie przyczyniłam się do jej 
rozwoju. W trakcie wykonywania budżetów zawsze miałam na uwa-
dze właściwe zarządzanie finansami Gminy, prawidłową realizację 
dochodów i wydatków.

Przekazuję finanse Gminy mojej następczyni w dobrej kondycji, 
pozwalającej na jej dalszy prężny rozwój.

Odchodzę ze stanowiska, ale zapewniam, że jeżeli wystąpi taka 
potrzeba, zawsze będę służyć radą i doświadczeniem zawodowym. 
Mam wielką nadzieję, że wspomnienie o mnie pozostanie, może nie 
przez lata, ale co najmniej przez jakiś czas. 

Życzę wszystkim wiele zdrowia i siły w pełnieniu powierzonych im 
przez społeczeństwo trudnych i zaszczytnych obowiązków, wszyst-
kim  pracownikom wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, 
a obecnemu Skarbnikowi Gminy wytrwałości w trudnej i bardzo odpo-
wiedzialnej pracy, na rzecz naszej Małej Ojczyzny.

      
Dziękuję!

Alicja Świszcz – Skarbnik Gminy
w latach 07.09.1999 r. – 28.09.2017 r.
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Obszar A –  Bystra;  rejon ulic: Kościelna, Tatrzańska, Skośna;
Obszar B – Bystra; rejon ulic: Kościelna, Kalinowa, Skośna, 

Rumiankowa, Olszyny, Łukowa, Grzybowa, Wrzosowa, Wodna, Po-
przeczna; Meszna rejon ulic: Jaśminowa, Kościelna, Pasterska, 
Brzozowa, Grzybowa, Malinowa, Modrzewiowa, Sportowa, Strażac-
ka, Wrzosowa, Pod Skocznią, Świerkowa, Leśna;

Obszar C – Meszna; rejon ulic: Szczyrkowska, Handlowa, Agresto-
wa, Kościelna, Szkolna, Wilgi, Krucza, Głęboka, Rzemieślnicza, Sło-
wicza, Skowronków, Klonowa, Krótka, Wesoła, Boczna, Piwna, Nad-
szkolna, Słoneczna, Zielona, Bzowa, Rolnicza, Zacisze, Orczykowa, 
Lipowa, Energetyków;

Obszar  G – Meszna; rejon ulic: Handlowa, Polna, Olchowa;
Obszar H – Bystra; rejon ulic: Szczyrkowska, Wspólna, Złota, Ła-

godna, Jasna;
Obszar K – Bystra; rejon ulic: Szczyrkowska, Wypoczynkowa, 

Wilkowice; rejon ulic:  Spacerowa, Wypoczynkowa;
Obszar L – Wilkowice; rejon ulic: Zielna, Do Lasu, Relaksowa, Do 

Boru;

Umowę podpisali ze strony Zamawiającego: Pan Mieczysław Rącz-
ka – Wójt Gminy Wilkowice, przy kontrasygnacie Skarbnika Gmi-
ny – Pani Aleksandry Kastelik, ze strony Wykonawcy: Pan Grzegorz 
Abram  – Prezes Zarządu oraz Pan Grzegorz Molenda – Członek Za-
rządu.

Firma Instalbud Sp. z o.o.  została wyłoniona w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych  /Dz.U z 2017r., poz. 1579/.

Całkowita wartość podpisanej umowy wynosi: 19 427 282,54 zł brutto. 
Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowalnych: pierwsza de-

kada listopada 2017 roku.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Gmina wspólnie z wyłonio-
nym Wykonawcą, zorganizuje zebranie informacyjne dla zaintereso-
wanych Mieszkańców, na którym poinformuje szczegółowo o zakre-
sie, zasadach i sposobie realizacji robót oraz przedstawi harmono-
gram prac budowlanych. 

Jednostka Realizująca Projekt

c. d. ze str. 1: „Rozpoczynamy wielką inwestycję”

c. d. ze str. 1: „Termomodernizacja i przebudowa”

Wraz z Radą Sołecką sporządziliśmy wniosek do PROW i na-
sze sołectwo Wilkowice otrzymało w 2002 r. II miejsce i nagrodę 
Wojewody za „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”, a Ksiądz 
Proboszcz Franciszek KULIGA został Nominatem nagrody Staro-
sty Bielskiego im. Ks. Londzina za swój wkład w dbałość o odno-
wę i rozwój zabytkowego kościoła i jego otoczenia.

Po uroczystości w kościele, którą uświetnił występem zespół ludo-
wy ze Słowacji, zaproszeni Goście i członkowie Oddziału spotkali się 
przy stole w Domu Katechetycznym. 

Tu głos zabrali: Pan Minister, Pan Senator, Pan Wójt, Ks. Pro-
boszcz - zgodnie podkreślając widoczne rezultaty działalności Od-
działu zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej, gratulując tak 
znaczących osiągnięć Pani Prezes, wszystkim członkom i sympaty-
kom.

Następnie Pani Prezes Bożena Tobiasz, która już od dziesięciu lat 
skutecznie i z osiągnięciami, prowadzi nasz Oddział, wręczyła po-
dziękowania Panu Wójtowi Mieczysławowi Rączce, Ks. Proboszczo-
wi Franciszkowi Kulidze, Panu Maciejowi Mrówce oraz nieobecnemu 
Panu organiście Jerzemu Jakubcowi - za zaangażowanie i wsparcie 
rozwoju POAK. 

Dalszą część spotkania uświetnił występ zespołu uczniów ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach, pod kierun-
kiem Pani Iwony Nowak.

Zwieńczeniem uroczystości była krótka prezentacja multimedialna, 
która w kilku obrazach pokazała dotychczasowe osiągnięcia i zapre-
zentowała okolicznościową inicjatywę, do realizacji której została za-
proszona cała społeczność parafialna - wykonanie witraża.

Dlaczego witraż?
W latach sześćdziesiątych ub. wieku, gdy Proboszczem był śp. Ks. 

Zbigniew Przeworski i Jego staraniem zostały podjęte prace nad pro-
jektem witraży do naszego kościoła, jak również wewnętrznej poli-
chromii świątyni. Wykonania podjął się, już nieżyjący, prof. Adam Sta-
lony-Dobrzański. 

Witraże, jako obrazy z kolorowego światła stanowią, we wnętrzu 
wilkowickiej świątyni, pierwszy temat plastyczny i zostały pomyślane, 
jako główne momenty koloru, form i treści.

Zawierać miały w 13 oknach symbole, teksty i 119 postaci w ukła-
dach scen i grup.

Polichromia miała być ich dopowiedzeniem. W przyszłym roku mi-
nie 40 lat od zainstalowania ostatniego z nich (1973-1978), ale nie 
ostatniego z zaplanowanych.

Trzynasty witraż nie został wykonany. Miał przedstawiać Św. Mi-
chała Archanioła, lecz z racji tego, że wizerunek świętego jest w ołta-
rzu głównym, odstąpiono od jego wykonania. Nadszedł odpowiedni 
moment by uzupełnić 13. okno.

Stąd inicjatywa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, aby jubile-
usz 20-lecia, a nade wszystko przypadającą w tym roku setną rocz-
nicę objawień fatimskich - uczcić wykonaniem witraża z wizerunkiem 
Matki Bożej Fatimskiej. Na ten cel w darach ofiarnych nasi członko-
wie złożyli 3. tysiące złotych.

Janina Janica-Piechota
członek POAK

Zapraszamy do współpracy! Comiesięczne spotkania organizuje-
my w każdą trzecią środę miesiąca, po mszy wieczornej w Domu Ka-
techetycznym. Razem możemy jeszcze więcej!!!

c. d. ze str. 2: „Z parafi...”

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wymianę stolarki okiennej, 
drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie dachu, 
ocieplenie stropu piwnicy, przebudowę wewnętrznej instalacji central-
nego ogrzewania, budowę systemu wentylacji mechanicznej nawiew-
no-wywiewnej, przebudowę wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody 
użytkowej oraz wykonanie systemu solarnego, wykonanie systemu za-
rządzania budynkiem BMS, przebudowę kotłowni na kondensacyjną  
jednofunkcyjną, przebudowę wewnętrznej instalacji kanalizacji sani-
tarnej, remont i przebudowę pomieszczeń parteru, piętra i poddasza. 
Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy realizo-
wane są w ramach projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. 
Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej” w ramach działania 4.3  Efektywność energetycz-
na i  odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i miesz-
kaniowej, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odna-

wialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 
– RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr 
UDA-RPSL.04.03.02-24-03FE/16-00. Firma Termo-Klima MK Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa została wy-
łoniona w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisa-
mi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
/Dz. U z 2017 r., poz. 1579/. Całkowita wartość podpisanej umowy wy-
nosi: 1.269.578,50 zł brutto. Przewidywany termin zakończenia robót 
budowalnych: 30.05.2018 r. Po zakończeniu inwestycji obiekt stano-
wić będzie siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilko-
wicach.

Referat Inwestycji - DS. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania 
Funduszy Strukturalnych

Urzędu Gminy w Wilkowicach
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c.d. ze str. 2: „Uroczyste otwarcie stadionu...”

•	 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Grzegorz Gabor,
•	 Radna Powiatowa Janina Janica-Piechota,
•	 Przedstawiciele Beskidzkiej Rady Olimpijskiej – Wiktor Krebok, Marian Kasprzyk, Piotr 

Wysocki, Tadeusz Pilarz, Ludwik Hejny,
•	 Starosta Partnerskiej Słowackiej Gminy Bziny Jan Benus,
•	 Ks. Proboszcz parafi i pw. Michała Archanioła w Wilkowicach Franciszek Kuliga,
•	 Przedstawiciele Firmy Hemet oraz Tabud wraz z inspektorem nadzoru i projektantem,
•	 Prezes Banku Spółdzielczego w Bystrej Jacek Koterwa,
•	 Dyrektor DPS w Wilkowicach Paweł Gniadkowski,
•	 Radni Gminy Wilkowice,
•	 Przedstawiciele Klubów Sportowych z terenu Gminy Wilkowice,
•	 Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Wil-

kowicach,
•	 Nauczyciele placówek oświatowych, uczniowie, mieszkańcy Gminy Wilkowice.

Po uroczystym przywitaniu zebranych głos zabrał Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław 
Rączka, który w kilkuminutowym przemówieniu podkreślił jak niezmiernie ważny jest roz-
wój infrastruktury sportowej dla naszej Gminy oraz dla prawidłowego rozwoju młodego 
pokolenia. Dodał również, że stadion lekkoatletyczny jest obiektem sportowym umożli-
wiającym trenowanie, dotąd niedostępnych na terenie naszej gminy dyscyplin, takich jak 
pchnięcie kulą, skok w dal, biegi sprinterskie  oraz bieg przez płotki i skok w zwyż. Jed-
nocześnie stwierdził, że dzięki certyfi katowi PZLA będziemy mogli organizować zawody 
na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Następnie, jako Gospodarz, odczytał i wręczył okolicznościowe dyplomy dla Wykonaw-
ców inwestycji, projektanta i inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Polskiego Związ-
ku Lekkiej Atletyki. Uroczystość była również okazją do złożenia życzeń urodzinowych 
oraz odśpiewania „sto lat” Panu Marianowi Kasprzykowi złotemu mistrzowi olimpijskiemu 
w boksie z Tokio w 1964 roku.

Mimo deszczowej aury, po zakończeniu ofi cjalnych przemówień i wręczeniu podzię-
kowań uroczyście przecięto wstęgę. Następnie ks. Proboszcz Franciszek Kuliga dokonał 
poświęcenia obiektu. Wtedy można już było rozpocząć I Mistrzostwa Gminy Wilkowice 
w Lekkiej Atletyce.

UG

Uroczyste przecięcie wstęgi przez Prezesa PZLA 
Zbigniewa Polakowskiego i Wójta Mieczysława Rączkę

Lekkoatletki trzymające czek na 1000,00 zł od Starosty Biel-
skiego, Starosta Powiatu Bielskiego Andrzej Płonka, Dyrek-
tor GOSiR w Wilkowicach Marek Kubica

Wójt  Gminy  Wilkowice  –  Mieczysław  Rączka
oraz

Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Wilkowicach  –  Marek  Kubica
 

z  okazji  10-lecia  istnienia  Gminnego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Wilkowicach
 

serdecznie  zapraszają  Mieszkańców
na

Sportowy Turniej Sołectw Gminy Wilkowice,
który odbędzie się w dniu 10 listopada 2017 r. (piątek)

na hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach 
przy ul. Szkolnej 8a.

W zawodach wezmą udział reprezentacje sołectwa Bystrej, Mesznej i Wilkowic, 
dla których przygotowane zostaną zwody rodzinne, dla dzieci do lat 12, młodzieży do lat 18, 

reprezentacji Kół Gospodyń Wiejskich i Strażaków OSP 
oraz konkurencja dodatkowa dla sołtysów i przedstawicieli Rad Sołeckich.
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W tym roku możemy obserwować nadzwyczajnie piękną polską 
jesień i spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu. Podczas co-
dziennych spacerów oraz zabaw w przedszkolnym ogrodzie dzieci 
mogą dostrzegać zmiany zachodzące w przyrodzie. Czas spędzo-
ny w przedszkolu dzielimy pomiędzy aktywnością na świeżym powie-
trzu a atrakcjami, które czekają w kolorowych salach. Wizytą teatrzy-
ku objazdowego zakończyliśmy wrzesień. Podczas przedstawienia 
pt. „Z kulturą na Ty” dzieci pogłębiły tematykę związaną z dobrymi 
manierami, regułami grzecznościowymi, jak obowiązującymi zwycza-
jami. Październik rozpoczęliśmy warsztatami pszczelarskimi. Przed-
szkolaki zapoznały się z wyglądem i życiem pszczół, ich zwyczaja-
mi oraz rytuałami. Każdy smakował pysznego miodu oraz wykonał 
świeczkę. Na pamiątkę każdy otrzymał dyplom, miód i nożyk.

W czasie jesiennych miesięcy, realizując tematykę o owocach  
i warzywach, również kształtujemy u dzieci nawyki zdrowego żywie-

nia. Dzieci poznają owo-
ce i warzywa za pomocą 
różnych zmysłów - sma-
ku, dotyku, wzroku i za-
pachu. Wykonują prace 
plastyczne oraz technicz-

ne np. sałatkę owocową lub 
warzywną. Szczególnie w tym 
czasie nasz jadłospis obfituje 
w jabłka, gruszki, śliwki, ba-
nany, seler, marchewki, nek-
tarynki, ogórki, pomidory, Za-
wierają one wiele cennych wi-
tamin - tak ważnych w okresie 
przeziębień. 

Jak co roku nasze przed-
szkole aktywnie bierze udział 
w akcji „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”, poprzez codzien-
ne czytanie przez nauczyciel-
ki bajek i opowiadań. Dużym 
zainteresowaniem cieszy się 
założony „Kącik Małego Czy-
telnika”, do którego chętnie są 
przynoszone używane ksią-
żeczki, zalegające w domo-
wych biblioteczkach. W myśl zasady wzajemnego zaufania, wybra-

ną książkę dzieci mogą wypo-
życzyć do domu i zwrócić po 
przeczytaniu. 

Mamy nadzieję, że piękna 
polska jesień tak szybko nas 
nie opuści i będziemy mogli 
korzystać z jej uroków jak naj-
dłużej, a słoneczko podczas 
spacerów naładuje nas pozy-
tywną energią, która tak bar-
dzo potrzebna nam będzie 
podczas zimowych dni. 

Nauczycielki przedszkola
Dagmara Wolniak

Mariola Fitrzyk

„piękna kolorowa jeSień w prZedSZkolu publicZnyM w wilkowicach”

Gdy pierwszy raz się zobaczyliśmy,
Trochę nieswojo się poczuliśmy
Lecz szybko zimne odeszły lody
Uśmiech zawitał, mimo pogody.

Atrakcji dużo dla Was tu było
W Krakowie razem było nam miło
Wawel, Mariacki, Floriańska Brama
I restauracja - niezapomniana.

I do kopalni też nas zagnało,
W Wieliczce solą nam zapachniało
I cudne wnętrza zwiedzać nam przyszło
Popłynąć łódką, ale nie Wisłą.

Bielsko zrobiło również wrażenie
Gór okolica wprawiła w drżenie,
Bo te widoki są wyjątkowe
Wystarczy podnieść troszeczkę głowę.

I czas spędzony razem niedzielny
Dla wszystkich rodzin też był bezcenny
Śmiechom, radości nie było końca
Prawie do rana, do wschodu słońca.

Rano wcześnie wstaliśmy, 
Do szkoły Was zabraliśmy.
I z uwagą wielką nauczycieli słuchaliśmy.
Lekcjami się przejmowaliśmy.

Na Błoniach świetnie czas spędziliśmy,
I Górkę Kozią też zdobyliśmy.
Ognisko wspólnie już rozpalone -
Kiełbaski szybko były zjedzone. 

I choć zaledwie tydzień się znamy
Już dzisiaj wspólne snujemy plany
Bo przykro było się nam pożegnać,
Więc chcemy do was szybko przyjechać.

Koordynator projektu: 
mgr Iwona Męcner

wSpoMnienie pierwSZych gości  
 SZkoły podStawowej nr 2 

iM. krÓlowej jadwigi w wilkowicach
Bielsko-Biała, dworzec PKS, około godziny 21.00. Przyjazd uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły ze Schwerin w ramach międzyszkol-

nej wymiany....
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10 października w przedszkolu w Bystrej świętowaliśmy „Dzień 
Drzewa”. Do tego Święta przygotowywaliśmy się przez kilka dni: po-
znając różne gatunki drzew, ich liście i owoce, utrwalaliśmy właści-
we zachowanie się w lesie. Dowiedzieliśmy się na czym polega pra-
ca pana leśniczego. Poznaliśmy budowę drzew i ich znaczenie dla 
ludzi oraz zwierząt. Każda grupa wykonała również pracę plastycz-
ną - plakat „Drzewo Przyjaźni”. Toteż dobrze przygotowani, z „liścio-
wą” opaską, ubrani w różne kolory, z zaangażowaniem przedszkolaki 
w tym dniu przystąpiły do Turnieju Wiedzy Przyrodniczej i sprawno-
ściowej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego. Po odtańczeniu 
wokół drzewka tańca Skrzatów i Elfinek leśnych krzaczki zostały po-
sadzone w ogrodzie przedszkolnym - będą nam przypominać ten ra-
dosny dzień.

Co roku tego dnia nasza 
placówka włącza się także  
w akcję Klubu Gaja „Zbieraj 
makulaturę, ratuj konie”, któ-
ra ma na celu próbę zmiany 
postaw człowieka do otacza-
jącego go świata, szczególnie 
kurczących się zasobów natu-
ralnych planety, a także pobu-
dzanie wrażliwości i chęci po-
mocy zwierzętom. Dzięki ro-
dzicom w jednym dniu zgro-
madziliśmy 1 120 kg maku-
latury, a uzyskana kwota zo-

stanie prze-
kazana na 
konto Klubu 
Gaja. Choć 
dodamy, iż 
w naszym 
przedszkolu 
na co dzień 
staramy się 
uświadamiać 
dzieci, że 
oszczędza-

nie papieru, tak samo jak wody czy energii, jest naj-
prostszym przejawem troski o środowisko.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w ak-
cji i przynieśli makulaturę, tym samym ratując konie 
oraz chroniąc środowisko naturalne! Serdecznie dzię-
kujemy także Panu Antkowi – tatusiowi Basi, Marysi 
i Zosi, że poświęcił czas i odwiózł zebrane stosy do 
EKO-WTÓRU! 

Olimpia Podwacietnik, Aleksandra Jaślanek
Przedszkole Publiczne w Bystrej

święto drZewa w prZedSZkolu w byStrej

Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach serdecznie zapraszają na zabawę andrzejkową, która odbędzie się 
25.11.2017 r. W cenie biletu - od osoby 100 zł. - organizatorzy oferują trzy ciepłe posiłki, zimną płytę z ciepłymi daniami, soki, wodę mineral-
ną, kawę i herbatę bez ograniczeń, domowe wypieki i owoce na każdym stole. Dodatkowo orkiestrę z okolic Żywca „Gromy co?”. Magiczna 
atmosfera wywołana blaskiem płonących świec z pewnością dodadzą uroku tej imprezie. 

Bilety można już rezerwować telefonicznie w sekretariacie szkoły. Ich sprzedaż rozpocznie się od 10.11.2017 r.
Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy zabawy

MagicZne andrZejki 
w Szkole PodStawowej nr 1 w wilkowicach

beZpiecZnie i Zdrowo w prZedSZkolu w byStrej
Końcem września obchodziliśmy  

w przedszkolu Dzień Przedszkolaka.  
W tym dniu dzieci brały udział  w zawo-
dach i konkurencjach sportowych wyka-
zując się zwinnością oraz wysoką aktyw-
nością fizyczną, która jest ważnym ele-
mentem codziennej profilaktyki zdrowot-
nej.

Kontynuując akcję „Żywienie na wagę 
zdrowia” w październiku nauczycielki 
przeprowadziły serię zajęć we wszyst-
kich grupach wiekowych dotyczące zdro-
wego żywienia oraz wartości odżyw-
czych warzyw i owoców. „Żywienie na 
wagę zdrowia” to program, którego ce-
lem jest promowanie zdrowego żywienia, 
zachęcanie dzieci do zjadania warzyw  
i owoców, poznawanie i nazywanie ko-
lorów,  integracja przedszkolaków wpły-
wająca na dobre samopoczucie oraz 
rozwijanie sprawności i zwinności fizycz-
nej podczas różnych konkurencji sporto-
wych, a także spostrzegawczości, kre-
atywności, logicznego myślenia poprzez 
rozwiązywanie zadań lub zagadek. Pod-
czas zajęć dzieci zapoznały się z Pirami-
dą Zdrowego Żywienia.

Pamiętając o tym, jak ważne są war-

tości zdrowotne warzyw i owoców dzie-
ci samodzielnie komponują kanapki np. 
na śniadanie wzbogacając je o składniki 
takie jak: sałata, rukola, roszponka, po-
midor, ogórek, rzodkiewka, kiełki, biały 
ser ze szczypiorkiem. Wzbogacając za-
jęcia dzieci przynosiły do kącików tema-
tycznych owoce i warzywa, wymienia-
ły się spostrzeżeniami, oceniały wygląd, 
kolor, chętnie brały udział w zagadkach 
smakowych i dotykowych rozbudzając  
w ten sposób swoje zmysły. Z przyniesio-
nych przez dzieci do przedszkola owo-
ców „Wiewióreczki” z gr. IV zrobiły owo-
cowe szaszłyki, a „Tygryski” z gr. III i „Mi-
sie” z gr. II sałatki owocowe, które zjadły 
ze smakiem. Wykonały również kompo-
zycje z warzyw oraz prace plastyczne do 
omawianej tematyki.

Dbając o bezpieczeństwo dzieci prze-
prowadzono w przedszkolu próbny alarm 
przeciwpożarowy. Wszystkie przedszko-
laki sprawnie opuściły budynek przed-
szkola udając się w wyznaczone miej-
sce.

Urszula  Polakow 
Przedszkole Publiczne w Bystrej 
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To był wyjątkowy, kolorowy i pełen rytmu dzień. W środę, 20. wrze-
śnia naszą szkołę odwiedził jeden z trzech czołowych instruktorów 
gry na bum bum rurkach w Polsce, pan Dawid Gacek. Ten człowiek 
kojarzy się z wszystkimi kolorami tęczy i w takich kolorach są bum 
bum rurki, na których grał pan Dawid - prawdziwy wulkan niesamo-
wicie dobrej energii. 

Pan Dawid to człowiek z pasją, który przy pomocy bum bum rurek 

potrafił wyczarować cuda - nie tylko muzyczne.
Wszystkie klasy młodsze od I-III z naszej szkoły wzięły udział 

w warsztatach prowadzonych przez pana Dawida. Każdy zespół 
klasowy miał okazję przenieść się w świat pełen muzyki, rytmu  
i wspaniałych zabaw muzycznych. 

Warsztaty dla uczniów zorganizowała pani Anna Łabuz.
Zespół Promujący Szkołę

„buM buM rurkowe SZaleńStwo” 
w Szkole PodStawowej nr 1 w wilkowicach

Początek roku szkolnego w dziedzinie  sportu na pewno możemy 
uznać za bardzo udany. 

Od września uczniowie naszej szkoły startują w Zawodach Szkol-
nego Związku Sportowego. Od tego roku poziom zawodów - już na 
etapie gminnym - bardzo się podniósł. W związku z reformą, jaka zo-
stała wprowadzona od nowego roku szkolnego do szkolnictwa - na 
pierwszym etapie gminnym walczy ze sobą pięć szkół, a nie jak do 
tej pory trzy. 

We wrześniu i październiku nasza szkoła brała udział w takich za-
wodach jak: mini piłka nożna, sztafetowe biegi przełajowe, VII Ogól-
nopolskie Integracyjne Halowe Zawody Sportowe, Międzynarodowe 
Zawody LA, Czwartki Lekkoatletyczne, szachy.

Podczas zawodów w piłkę nożną uczniowie naszej szkoły zwycię-
żyli rozgrywki gminne, a następnie okazali się niepokonani podczas 
półfinałów powiatowych. Teraz czeka nas finał powiatu, który odbę-
dzie się 25 października. Szkołę reprezentowali: Dawid Copija, Ja-
kub Mańdok, Szymon Laszczak, Karol Drelicharz, Kevin Niedźwiedz-
ki, Jakub Męcner, Radosław Więzik, Marek Salachna, Wiktor Pilar-
czyk oraz Kacper Duraj.

W Gminnych Sztafetowych Biegach Przełajowych SP nr 1 w Wil-
kowicach ponownie nie miała sobie równych zwyciężając zarówno  
w kategorii chłopców jak i dziewcząt. W skład naszej reprezentacji 
weszli następujący uczniowie: Karolina Zakrzewska, Katarzyna Ja-
nosz, Martyna Rosiak, Martyna Mańdok, Anna Pawlik, Emilia Czer-
nek, Jakub Mańdok, Szymon Laszczak, Karol Drelicharz, Dawid Co-
pija, Jakub Pach oraz Sebastian Mędrzak.

Mówiąc o lekkoatletyce jako królowej sportu – nie można zapo-
mnieć o Dawidzie Copija. Uczeń naszej szkoły na początku września 
zakwalifikował się do Międzynarodowych Zawodów LA w Czeskim 
Frydek-Mistek, gdzie zajął 2 miejsce.

Ponadto uczniowie: Igor Kmieć, Kacper Kmieć, To-
masz Pach, Bartosz Kadłubicki, Anna Pawlik, Martyna Mań-
dok, Martyna Rosiak, Martyna Mirowska, Lidia Żmij bra-

li udział w VII Ogólnopolskich Integracyjnych Halowych Zawo-
dach Sportowych, gdzie zajmowali miejsca w pierwszej trójce  
w swoich kategoriach m.in. w biegu slalomem, rzucie piłką lekarską 
czy strzale na bramkę.

Czwartki LA to kolej-
ne sukcesy i rekordy ży-
ciowe naszych uczniów.  
W trzech dotychczas ro-
zegranych edycjach  mul-
timedalistką jest Zosia 
Węgrzyn, która jest na 
razie najszybszą dziew-
czynką na 60 m, a sko-
ki na ponad 4 metry bu-
dzą podziw u niejedne-
go nauczyciela wycho-
wania fizycznego czy tre-
nera. Uczniowie praco-
wali pod kierunkiem pani 
Anny Węgrzyn, pani Be-
aty Szymańczak i pana 
Andrzeja Pobożnego.

Życzymy dalszych 
sukcesów naszym mło-

dym sportowcom.

Zespół Promujący 
Szkołę

wSpaniały pocZątek Sportowego roku SZkolnego 
w Szkole PodStawowej nr 1 w wilkowicach
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18 października w piękną słonecz-
ną środę uczniowie z klasy I i IV wyru-
szyli na pieszą wycieczkę. Celem wę-
drówki było schronisko Stefanka na Ko-
ziej Górce. Podczas marszu uczestni-
cy podziwiali złotą polską jesień w peł-
nej okazałości i wyłaniającą się z koloro-
wego lasu panoramę Bielska i okolic. Na 

miejscu przyszedł czas na gry i zabawy 
oraz ognisko z herbatą, pieczeniem kieł-
basek i słodkich pianek. Beztroska za-
bawa nieubłaganie dobiegła końca i wy-
ruszyliśmy w drogę powrotną w kierunku 
naszej szkoły.

Zespół Promujący Szkołę

Złota jeSień w SZkole 
podStawowej nr 1 w byStrej

26 września w całej Europie obchodzony 
jest Dzień Języków Obcych. Ideą tego świę-
ta jest promowanie bogactwa kulturowego 
Europy oraz nauki języków przez całe życie. 

Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy 
w obchodach tego dnia poprzez organi-
zację różnego rodzaju konkursów i pre-
zentacji. Chcemy w ten sposób wzbudzać  
w uczniach potrzebę integracji międzykul-
turowej i ukazywać korzyści płynące z na-
uki języków.

W tym roku przygotowaliśmy dla nich  
2 konkursy z nagrodami ufundowanymi 
przez Radę Rodziców. Uczniowie mieli oka-
zję wykazać się swoją pomysłowością i wie-
dzą samodzielnie wykonując książkę na te-
mat wybranego kraju Europy, a także prze-
bierając się za postać charakterystyczną dla 
dowolnego kraju europejskiego. 

Juliusz Cezar, Pippi Langstrumpf, Krzysz-
tof Kolumb, Alicja w Krainie Czarów, Harry 
Potter, Robin Hood, Czerwony Kapturek czy 
Leprikon (skrzat z mitologii irlandzkiej) to tyl-
ko niektóre ze sławnych postaci, jakie zago-
ściły w tym dniu w naszej szkole.

Jednak największe emocje wzbudził 
koncert-niespodzianka niemieckiego ze-
społu Modern Talking. Występ został przy-
jęty bardzo entuzjastycznie i na długo po-
zostanie w pamięci uczniów. Po raz kolej-
ny mogliśmy się przekonać, że poczucie 
humoru nie opuszcza naszych nauczycieli. 

Tegoroczny Dzień Języków Obcych był 
bardzo udany i dostarczył wszystkim wielu 
pozytywnych wrażeń.

Beata Marek

europejSki dZień jęZykÓw obcych 
w SZkole podStawowej nr 1 w byStrej

Z ogromną radością in-
formujemy, że w organi-
zowanym przez GOK oraz 
Gminną Bibliotekę Publicz-
ną  w Buczkowicach w Wo-
jewódzkim Konkursie Pla-
stycznym „Mój ulubiony 
bohater literacki” laureat-
kami zostały dwie uczenni-

ce z naszej szkoły - Zofia Węgrzyn z kl. IV c oraz Julia Lupa z kl. V b. 
Pierwsza uczennica przygotowała ilustrację do książki „Kroniki Ar-
cheo. Tajemnica Klejnotu Nefertiti” Agnieszki Stelmaszyk, a druga do 

utworu „O psie, który jeź-
dził koleją” Romana Pisar-
skiego. Obie prace różni  
kolorystyka, klimat i zabu-
dowa przestrzeni, a łączy 
bez wątpienia wrażliwość 
artystyczna i ciekawa in-
terpretacja tematu, któ-
ry ujawniły autorki dzieł. Uczennice pracowały pod kierunkiem pani 
Moniki Bogumił-Laszczak.  Laureatkom i ich opiekunowi gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów. 

Zespół Promujący Szkołę

tajeMnicZość i Magia kontra urokliwa gra kolorÓw 
czyli o laureatach WojeWódzkiego konkursu Plastycznego  

„Mój ulubiony bohater literacki”
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„co Za naMi…”

W środę, 18 października, odbyło się V już spotkanie z psy-
chodietetykiem Panią Wiesławą Rusin, które zorganizowaliśmy 
we współpracy z Panią Kierownik SGZOZ (Samodzielny Gmin-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej) w Wilkowicach Panią Katarzyną 
Banet-Skwarną. Spotkanie pt. „Kiszonki dla odporności, zdrowia 
i urody” rozpoczęliśmy wykładem o ich dobroczynnym działaniu, 
a następnie przeszliśmy do Izby Regionalnej „Stara Stolarnia”, 
która znajduje się tuż obok „Promyka” i tu nastąpiła część prak-
tyczna, czyli kisiliśmy kapustę nawiązując do dawnych obycza-
jów, ale także  dowiedzieliśmy się, że można kisić inne warzywa, 
zalewając je wodą z solą, czyli robić pikle - my ukisiliśmy kalafi ora 
z marchewką. Ogromną atrakcją była degustacja nietypowych 
kiszonek np. bakłażana, papryki, kimchi. A jak będą smakowa-
ły nasze kiszonki i nie tylko, będziecie Państwo mogli spraw-
dzić 16 listopada na kolejnym spotkaniu, na które już serdecz-
nie zapraszamy. 

11 października, naszą salę widowiskową w GOK 
„Promyk” wypełniły głosy, uśmiechniętych i spragnio-

nych mocnych wrażeń, dzieci. Przed nimi, na deskach 
sceny w Promyku, wystąpiła Pracowania „Teatr Kwadryga” 
z opowieścią o Lisku Chytrusku. Była to inscenizacja ku-

kiełkowa. Interaktywne przedstawienie bardzo spodobało się 
dzieciom, a aktorzy od razu nawiązali świetny kontakt z na-
szymi pociechami. Dziękujemy, że byliście z nami...

13 października, był wieczorem wypełnionym dźwięka-
mi ciężkiego blues-rocka. Jak się okazuje, jesteście Pań-
stwo fanami również mocniejszego uderzenia. Nieco zanie-
pokojeni na początku... szybko daliście się porwać klasycz-
nemu, hardrockowemu brzmieniu. Wyczucie i prostota Czar-
ka Majewskiego na perkusji. Tajemniczy i niedostępny dźwięk 
gitary basowej Yan’a Lee. Wyjątkowy głos Łukasza „Lipy” Li-
powczana. Bezkompromisowy Smok Smoczkiewicz... grają-
cy soczyste gitarowe solówki. Ten koncert na długo pozostanie 
w naszej pamięci. 

W sobotę, 14 października, w Kościele Parafi alnym im. Mi-
chała Archanioła w Wilkowicach, gościliśmy trzy chóry, któ-
re wystąpiły w pokonkursowym koncercie, w ramach Mię-
dzynarodowego Festiwalu Chórów „Gaude Cantem” im. Ka-
zimierza Fobera. Były to znakomite zespoły: „Zasolnica” 
z Porąbki pod dyrekcją Pani Barbary Gacek, Chór Mieszany 
„Echo” z Bielska-Białej pod kierownictwem Pani Teresy Ada-
mus, a na koniec Podkarpacki Chór Męski z Rzeszowa, które-
mu przewodził Pan Grzegorz Oliwa. Wszystkie chóry zaprezen-
towały bardzo wysoki poziom artystyczny, jednak największym 
zaskoczeniem byli dla nas Goście z najdalszej, podczas koncer-
tu, części Polski, tj. Panowie z Rzeszowa. Owacje na stojąco, po 
ich występie, trwały długo. Gratulujemy. Koncert koordynowała 
i  poprowadziła Pani Janina Janica-Piechota, której serdecznie 
dziękujemy. Podziękowania kierujemy również do Księdza Dzie-
kana Franciszka Kuligi za ugoszczenie nas w swojej Parafi i.

„Promyk” wypełniły głosy, uśmiechniętych i spragnio-
nych mocnych wrażeń, dzieci. Przed nimi, na deskach 

sceny w Promyku, wystąpiła Pracowania „Teatr Kwadryga” 
z opowieścią o Lisku Chytrusku. Była to inscenizacja ku-

kiełkowa. Interaktywne przedstawienie bardzo spodobało się 
dzieciom, a aktorzy od razu nawiązali świetny kontakt z na-
szymi pociechami. Dziękujemy, że byliście z nami...
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Kilka słów o listopadowym  
Dyskusyjnym Klubie Filmowym (DKF „Promyk”)

Początkiem listopada, w czasie zadumy nad ży-
ciem i śmiercią zapraszamy na wzruszający film  
o doświadczeniu straty, żałoby, nadziei oraz symbolicznym 
nowonarodzeniu. 

PODAROWAĆ ŻYCIE, francuski dramat o wędrówce ser-
ca od dawcy do ciała innego człowieka, to wielowątkowa hi-
storia, rozgrywająca się wokół tragicznej śmierci młodego 
surfera, którego organ może uratować życie – czekającej na 
przeszczep – kobiety, byłej muzyk, cierpiącej na degenera-
cyjną chorobę serca. 

To także historia rodzicielskiej miłości, poświęcenia oraz 
niemożności pogodzenia się z faktem zbyt gwałtownego 
odejścia, bez szansy na pożegnanie… To lekcja uważności 
i doceniania każdej chwili w jej wyjątkowości i niepowta-
rzalności, w myśl sentencji ks. Twardowskiego „spieszmy 
się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.”

FRANTZ, najnowsze dzieło Françoisa Ozona, to porusza-
jący film o tym, jak w bólach rodzi się przebaczenie. Nie-
wielkie niemieckie miasto, lata 20., tuż po wojnie. Młoda 
Niemka, Anna, odwiedza miejsce spoczynku poległego na 
froncie narzeczonego. Ku swemu zdumieniu, dziewczyna 
spotyka nad grobem Frantza tajemniczego mężczyznę ob-
cego pochodzenia. Mężczyzna, Adrien, okazuje się przyby-
szem z Francji. Przedstawia się jako przyjaciel zmarłego. Z 
biegiem czasu między Francuzem a Niemką zaczyna się ro-
dzić osobliwa więź. Tylko czy Adrien rzeczywiście jest tym, 
za kogo się podaje?
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najbliżSZe wydarZenia kulturalne w gMinie wilkowice
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NAJBLIŻSZE WYDARZENIA KULTURALNE W GMINIE WILKOWICE !
  

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

Data Godzina Nazwa imprezy Organizator Miejsce Odbiorcy 

WYSTAWY W GOK „PROMYK” w LISTOPADZIE: 
WYSTAWA PANA MARIANA CHOLERKA PT. „POLSKIE ORŁY KRÓLEWSKIE Z RADZIECKICH ZEGARKÓW” W DNIACH 11-30.11. 

Wtorek 
31.10. 

19.00 Klub Melomana: „Obój” GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Wszyscy 

Niedziela 
05.11. 

17.00 Koncert zaduszkowy  
Piotra Machalicy z zespołem  
pt. „Mój ulubiony Młynarski” 

GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Wstęp wolny, 
biletowany. 

Bilety od 23.10. 

Wtorek 
07.11. 

19.00 DKF „Promyk”: „Podarować życie” 
reż. K. Quillevere 

GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Dorośli 

Środa 
08.11. 

18.00 Środowe Kółko Filmowe” GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Dorośli 

Czwartek 
09.11. 

17.00 „Czwartkowe spotkania  
z Organizacjami z Gminy Wilkowice” 

GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Organizacje, 
Działacze 
Kultury 

Sobota 
11.11. 

Wg 
progra-
mu 

Uroczystości z okazji Święta Odzyskania 
Niepodległości 

Gmina 
Wilkowice 

Pomnik przy 
UG, 

Parafia  
w Bystrej Śl., 

GOK 
„Promyk” 

Wszyscy 

Wtorek 
14.11. 

19.00 Klub Podróżnika: „Obchody Święta 
Narodowego w USA”.  
Prowadzi: Pan H. Polak 

GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Wszyscy 

Środa 
15.11. 

18.00 „Środowe Kółko Filmowe” GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Dorośli 

Czwartek 
16.11. 

15.45 Klub Młodego Filmowca „Non Fiction” GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Młodzież 

Czwartek 
16.11. 

18.00 Warsztaty w ramach „Spotkań  
z Psychodietetykiem” pt. „Bakterie 
probiotyczne w teorii i praktyce.” 
Prowadzi: Pani W. Rusin 

GOK 
„Promyk” 

oraz 
SGZOZ 

w W-cach 

GOK 
„Promyk” 

Wszyscy 

Wtorek 
21.11. 

19.00 DKF „Promyk”: „Frantz”,  
reż. F. Ozon 

GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Dorośli 

Środa 
22.11. 

16.00 Wykład w ramach „Spotkań  
z Psychologiem” pt. „Profilaktyka 
radzenia sobie z kryzysem”.  
Prowadzi: Pani E. Owczarek 

GOK 
„Promyk” 

oraz 
GOPS  

w W-cach 

GOK 
„Promyk” 

Młodzież, 
Dorośli 

Środa 
22.11. 

18.00 „Środowe Kółko Filmowe” GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Dorośli 

Wtorek 
28.11. 

19.00 Klub Melomana: „Klarnet” GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Wszyscy 
 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA KULTURALNE W GMINIE WILKOWICE !
  

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

 

Środa 
29.11. 

18.00 Wieczór Andrzejkowy:  
„Pokaz Iluzjonisty Rafała Mulki” 

GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Wstęp wolny, 
biletowany. 

Bilety od 06.11. 

Czwartek 
30.11. 

15.45 Klub Młodego Filmowca „Non Fiction” GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Młodzież 

Listopad 2017 Aktualne wystawy w GBP Wilkowice, www.biblioteka-wilkowice.pl GBP Wilkowice GBP Wilkowice Wszyscy 
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laktobakterie – niewidZialni MiStrZowie ferMentacji
W swojej genialnej prostocie i minima-

lizmie kiszonki „robią się same”. Wystar-
czy wziąć warzywa i trochę soli i wygnieść  
z nich sok np. kapustę lub zalać lekko 
osoloną wodą np. ogórki  i odstawić w 
umiarkowanie ciepłe miejsce, bacząc, 
by ani kawałeczek nie wystawał ponad 
zalewę. Resztą zajmą się niewidzialni 

mistrzowie najstarszego i najlepszego sposobu konserwacji żyw-
ności – bakterie. Szczególnie maleńkie pałeczkowate istoty, zwa-
ne adekwatnie pałeczkami kwasu mlekowego, po łacinie Lactoba-
cillus czyli Laktobakterie, należące do dużej rodziny Lactobacillae. 
Od razu sprostowanie: nie mają one nic wspólnego z mlekiem, to-
też osoby uczulone na laktozę czy kazeinę mogą bez obaw spoży-
wać produkty laktofermentacji, czyli kiszonki.

Podczas niedawnych warsztatów w Starej Stolarni (GOK Pro-
myk) dowiedzieliśmy się i przekonaliśmy, że laktobakterie przetwa-
rzają ochoczo wszelkie produkty roślinne, nie ograniczając się by-
najmniej do ogórków czy kapusty. Równie chętnie zajmują się ki-
szeniem papryki, bakłażanów, marchwi, buraczków, jarmużu, rze-
py, pokrzyw, bazylii – i czego sobie tylko życzymy.

Pora, by zapoznać się z kilkoma przedstawicielami rodziny lakto-
bakterii i ich niesamowitymi zdolnościami w dziedzinie ochrony na-
szego zdrowia, które wciąż odkrywa współczesna nauka. Oto one:
• Lactobacillus acidophilus - Pierwsza linia obrony przeciwko 

drożdżakom. Wspomaga układ krążenia poprzez obniżanie po-
ziomu cholesterolu. Zapobiega uszkodzeniom ścian jelit przez 
działanie czterochloroetylenu.

• Lactobacillus bulgaricus - Łagodzi problemy trawienia pokar-
mów. Ułatwia trawienie mleka i jego produktów. Ułatwia wydala-
nie substancji toksycznych z jelita grubego.

• Lactobacillus casei - Ochrania przed bakteriami z grupy Liste-
ria, którymi zakażone są skorupiaki, ptaki i ssaki (krowy). Bakte-
riami tymi organizm człowieka zakaża się przez konsumpcję pro-
duktów nabiałowych i surowych roślin. Chroni przed rozwojem 
guzów nowotworowych.

• Lactobacillus lactis - Naturalny antybiotyk. Zmniejsza zdolność 
chorobotwórczą bakterii, zapobiega rozwojowi infekcji.

• Lactobacillus plantarum - Doskonała alternatywa dla antybio-
tyków. Ważne narzędzie w zwalczaniu i ochronie przed rozwo-
jem flory patogennej.

• Lactobacillus paracasei - Zapobiega toksycznemu działaniu 
związków chloru na organizm. Bierze udział w regulacji syste-
mu odpornościowego i być może zmniejsza ryzyko rozwoju cho-
rób nowotworowych.

• Lactobacillus brevis - Zmniejsza przepuszczalność jelit w „ze-
spole nieszczelnego jelita” i ma pozytywny wpływ na pracę sys-
temu odporności.

• Lactobacillus rhamnosus - Pomaga łagodzić objawy nietole-
rancji cukru mlecznego - laktozy, zmniejsza działanie dwuchlor-
ków pochodzenia wirusowego i bakteryjnego na organizm, ła-
godzi zaparcia, stany zapalne odbytnicy oraz żylaki odbytu oraz 
skutki alergii pokarmowych. Hamuje wzrost guzów.

• Lactobacillus salivarius - Posiada unikalną zdolność leczenia 
wrzodów żołądka przez usunięcie bakterii - Helicobacter pylori.

• Lactobacillus gasseri - Likwiduje bakterię - Helicobacter pylo-
ri oraz zmniejsza stan zapalny w zapaleniu śluzówki żołądka, re-
guluje w organizmie ilość leptyny tj. hormon, który odgrywa dużą 
role w metabolizmie energetycznym - pozwala  pozbyć się zbęd-
nych kilogramów.
Bakterie symbiotyczne, czyli takie, które nie tylko, że żyją w zgo-

dzie z naszym organizmem, ale jeszcze są bardzo dla nas przydat-

ne, pełnią wiele funkcji. Warto o tym pamiętać za każdym razem, 
kiedy mamy ochotę lekką ręką sięgać po antybiotyki, tabletki hor-
monalne, słodycze, alkohol i inne „zdobycze cywilizacji”, które ma-
sowo zabijają naszych niewidzialnych sprzymierzeńców. Zamiast 
tego – jedzmy kiszonki! Zapewnimy sobie w ten sposób najbardziej 
pokojową ekspansję świata – kolonizację przewodu pokarmowego 
dobrymi bakteriami. Oto, co one dla nas robią:

Poprawiają samopoczucie i redukują stres, poprzez wytwarza-
nie witamin z grupy B (biotynę, B3, B5, B6, B12, kwas foliowy) 
oraz witaminy K. Pokarm naturalne fermentowany jest dużo bo-
gatszy w witaminę C niż ten sam przed ukiszeniem. Poprawiają 
trawienie – produkują np. laktazę, enzym trawiący cukier mleko-
wy, to dlatego osoby uczulone na laktozę mogą pić mleko w po-
staci sfermentowanej. Zmniejszają alergie i egzemy. Wspomaga-
ją odtruwanie wątroby (z udziałem kwasu mlekowego, jabłkowe-
go, glukoronowego). Zmniejszają przechodzenie toksyn z jelit do 
krwi dzięki uszczelnianiu barier jelitowych w zespole przeciekają-
cych jelit (na dolegliwość tę cierpi większość ludzi, nie zdając so-
bie z tego sprawy); mocz zabarwiony po zjedzeniu buraków wska-
zuje na nieszczelność barier jelitowych –  purpurowy barwnik bu-
raka  przy nieszczelnych jelitach dostaje się do krwi, gdyż nerki nie 
mają enzymów jak wątroba i nie są w stanie odbarwić antocyjanów, 
które u zdrowego człowieka powinny powędrować do wątroby i tam 
zostać rozłożone). Odbudowują układ odpornościowy (zwiększa-
ją odporność na infekcje, na raka jelit; zwiększają fagocytozę leu-
kocytów – czyli zdolność komórek żernych do likwidowania pato-
genów; zwiększają produkcję interferonu, interleukin, immunoglo-
buliny A). Mają własności antyrakowe – hamują bakterie zamie-
niające azotany w azotyny (przeazotowana kapusta nie jest wca-
le rakotwórcza gdy jest kiszona!) Zwiększają przyswajalność mi-
nerałów (żelaza, wapnia i cynku – minerału naprawczego). Dzię-
ki utrzymaniu kwasowości jelita chronią przed anemią, osteoporo-
zą, osłabieniem odporności. Mają właściwości antybakteryjne, an-
tywirusowe i antygrzybicze. Produkują kwasy (mlekowy, mrówko-
wy, bursztynowy, octowy), które niszczą bakterie, wirusy i grzyby, 
w tym  Candida albicans, przywracają równowagę flory po anty-
biotykach, poprawiają funkcję jelit, usuwanie odpadów, zapobie-
gają biegunkom. Leczą chorobę wrzodową żołądka – wstrzymu-
jąc rozwój Helicobacter pylori. Regulują hormony płciowe, zwięk-
szają płodność. Produkują glukozaminy poprawiające jakość kola-
genu i płynu stawowego (czyli m.in hamują „trzeszczenie” w sta-
wach, redukują zmarszczki i zapobiegają ich namnażaniu).Zapo-
biegają miażdżycy – obniżają „zły” cholesterol LDL oraz regulują 
ciśnienie krwi.

Po tym wszystkim, co tu napisano, powinniśmy pokochać smak  
i aromat kiszonek. Osoby sceptyczne zapraszamy na spotkanie 
„Bakterie probiotyczne w teorii i praktyce” połączone z degustacją 
różnych niecodziennych kiszonek i fermentów, które odbędzie się 
w GOK Promyk dnia 16.11.2017 r. o godzinie 18:00 

Bibliografia do artykułu: 
Martin J. Blaser: Utracone mikroby, Galaktyka 2016
Gerard E. Mullin: Zadbaj o równowagę flory jelitowej
Giulia Enders: Historia wewnętrzna, Feeria 2015
Natadha Campbell-McBride: Zespół psychologiczno-jelitowy 

GAPS

Dbajcie o Siebie i o Swoich bliskich! 

Kierownik SGZOZ w Wilkowicach Katarzyna Banet-Skwarna 
Dietetyk mgr Wiesława Rusin
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inauguracja roku akadeMickiego dla SłuchacZy utw - ath filii 
w wilkowicach

„Rok akademicki 2017/18 Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej w Bielsku-Białej, filii w Wilko-
wicach uważam za rozpoczęty!” – zanim 
wybrzmiała ta formuła, dostojni Goście i stu-
denci przeżyli duchową ucztę przygotowa-
ną przez regionalistę i multiinstrumentalistę, 
Pana Józefa Brodę wraz z osobami towa-
rzyszącymi: dr hab. Uniwersytetu Śląskiego 
Panią Urszulą Adamczyk – wiolonczela, Pa-
nią Katarzyna Firla-Broda – śpiew i Panem 
Januszem Kochutem – fortepian.

Przepiękny koncert, splatający wiosnę  
i jesień życia w malowniczo dobrane słowa 
i muzykę Pana Brody, wytworzył niepowta-
rzalny klimat w GOK „Promyk” w Bystrej.

Zebranych powitał Dyrektor UTW, Pan 
Józef Cegielski. Wśród zaproszonych Gości 
byli: Jego Magnificencja Rektor ATH Pro-
fesor Czesław Ślósarczyk; Pani Katarzyna 
Adamiec – członek Zarządu Powiatu Biel-
skiego; Pani Alicja Raszka-Micherdzińska 
– Sekretarz Gminy; Dyrektorzy szkół z tere-
nu gminy, w których obiektach odbywać się 
będą zajęcia; Pan Profesor Dionizjusz Czu-
bala - prelegent wykładu inauguracyjnego  
i Pani Agnieszka Sech – Dyrektor GOK, peł-
niąca rolę gospodarza miejsca.

Następnie Pan Dyrektor pokrótce zapo-
znał obecnych z propozycjami harmono-
gramu na semestr jesienno-zimowy, któ-
ry każdy zainteresowany uczestnictwem 
w zajęciach uniwersytetu mógł odebrać  
w wersji papierowej.

Głos zabrał Pan Rektor, który przedsta-
wił zebranym ogólne założenia reformy 
szkolnictwa wyższego, perspektywy roz-
woju uczelni oraz zaprosił na inaugurację 
roku akademickiego w ATH.

W dalszej kolejności głos zabrała Pani 
Katarzyna Adamiec, która odczytała sło-
wo skierowane przez Pana Starostę do 
uczestników spotkania. 

Następnie Pani Sekretarz w imieniu 
Pana Wójta, Mieczysława Rączki powitała 
zebranych i pogratulowała takiej witalno-
ści i potrzeby aktywnego spędzania czasu 
w jesieni życia.

Zebrani z zainteresowaniem wysłucha-
li wykładu inauguracyjnego nt. „Regiona-
lizm w dobie globalizmu”.

We wstępie Prelegent nawiązał do swo-
jej książki, która powstała w czasach, kie-
dy nasz kraj stawiał pierwsze kroki na dro-
dze do członkostwa w Unii Europejskiej. 
Wskazywał w niej na niezmiernie ważną 

„powitanie jeSieni”
25 września br. grupę III odwiedziła Pani Jesień na znak, że to już 

jej czas nastał. Dzieci otrzymały w prezencie dary, które dla nas przy-
niosła w wiklinowym koszyku. Z dużym zaangażowaniem brały udział 
w doświadczeniach przyrodniczych przygotowanych przez nauczy-
cielki aktywizując wszystkie zmysły. Poznały zapach jesieni na przy-
kładzie materiałów przyrodni-
czych, zasmakowały słodkie-
go miodu, który poprzez swo-
je właściwości chroni nasz 
organizm przed przeziębie-
niem, poczuły również właści-
wości ciepła na przykładzie 
palącej się świecy  (symbo-
lu ciepłego domowego ogni-
ska) nakłaniającej do dba-
nia o swoje zdrowie poprzez 
zmianę garderoby na cieplej-
szą. Odbyły także muzyczną 
podróż perkusyjną naśladu-
jąc odgłosy zjawisk atmosferycznych zachodzących jesienią: 
padającego deszczu, szumu poruszających się na wietrze list-
ków oraz stukania spadających kasztanów.

Zajęcia zakończyliśmy szalonym tańcem z balonami w ko-
lorze „jesiennego liścia”. Było atrakcyjnie, zaskakująco i bar-
dzo wesoło. Teraz z taką świadomością uroku jesieni pozosta-
je nam cieszyć się złotą porą roku i z niecierpliwością wycze-

kiwać kolejnej, która miejmy nadzieję nie zapomni o nas  i w swoim 
czasie wpadnie z wizytą.

Zespół Promujący Przedszkole w Mesznej
Katarzyna Mrówka
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pierwSZa edycja pikniku raZeM dla MakSia Za naMi
Pierwsza edycja pikniku Razem dla Maksia za nami.
W dniu 14.10.2017 r. na terenie Biwaku w Bystrej odbył się Pik-

nik Charytatywny „Razem dla Maksia” organizowany przez stwo-
rzony w tym celu Komitet Społeczny. 

Od godziny 13:00 plac przy ul. Fałata, witał mieszkańców Gmi-
ny licznymi atrakcjami. Zapach pysznego jedzenia sprawił, że 
na niektórych stoiskach szybko zabrakło zapasów. Wydarzenie 
to jednak nie mogłoby się udać gdyby nie pomoc Wójta Gmi-

ny Wilkowice - Mieczysława Rączki, stowarzyszeń działa-
jących na terenie Gminy, licznych sponsorów, partnerów 
oraz wspaniałych wolontariuszy. Dziękujemy bardzo ser-
decznie wszystkim, którzy przyczynili się do walki o lepsze 
jutro małego Maksia. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się zorganizo-
wać drugą edycję. 

Zapraszamy do śledzenia strony na facebooku. 

Komitet Społeczny 
Razem dla Maksia

dla każdego darMowy doStęp do  Sieci światłowodowej 
w gMinie wilkowice?

Spółka SferaNET S.A. z Bielska-Białej chce realizować m.in. 
na terenie Gminy Wilkowice projekt współfi nansowany ze środ-
ków UE pn.: „Sieć światłowodowa w powiecie bielskim i cie-
szyńskim”. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na koniec 
września 2020 roku, w Gminie Wilkowice w połowie 2018 r. 

Jak wynika z przesłanych informacji, inwestycja będzie realizowa-
na w gminach: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Ja-
sienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice, 
Brenna, Chybie, Cieszyn, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, 
Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice.

Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców -  kon-
kretniej zapewnienie dla minimum 25 tys. gospodarstw domowych 
dostępu do Internetu o prędkości powyżej 100 Mb/s. Oprócz wybu-
dowania sieci światłowodowej w miejscach w których komercyjnie nie 
byłoby to opłacalne, SferaNET jako benefi cjent środków ma za zada-
nie podłączyć 119 placówek edukacyjnych do sieci.

Niestety, nie każde gospodarstwo domowe na terenie powia-
tu bielskiego i cieszyńskiego ma szansę na przyłącze światłowodo-

we za darmo. Jak poinformowała Pani Anna Stanaszek Prokurent
SferaNET S.A – „Czy przyłącze będzie darmowe decyduje kolej-
ność zgłoszeń mieszkańców”. Dodała, że ponadto obowiązuje Sfera-
NET S.A lista punktów adresowych określanych mianem białych plam, 
którą narzuca Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Firma zadekla-
rowała zapewnienie dostępu do światłowodu dla 25 tys. gospodarstw 
z 32 tys. zaproponowanych przez UKE. Warto dodać jednak, że realnie 
w zasięgu projektowanej sieci, będzie ok. 50 tys. gospodarstw, ale tylko 
połowa z nich jest białymi plamami z darmowym przyłączem.

„Obecnie SferaNet stara się dotrzeć do mieszkańców z informacja-
mi i pozyskać zgodę właścicieli nieruchomości na przejście kablem 
nad ich działką. Spora część inwestycji będzie budowana w pasie 
drogowym, ale część wymaga pozyskania zgód mieszkańców” - do-
dała Pani Prokurent.

Projekt jest współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego 
wartość opiewa na kwotę około 43 mln zł. Konkurs został zorganizo-
wany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a jego zwycięzca 
uzyskał dofi nansowanie w kwocie 33,5 mln zł.

UG

potrzebę kultywowania tradycji miejscowych, regionalnych i narodo-
wych. Już obecnie widzimy, jak wielkim zaniechaniem było zarzuce-
nie takich praktyk. Z oddaniem powinniśmy zabiegać i sami realizo-
wać najmniejsze chociażby przejawy utrwalania naszych zwyczajów, 
obrzędów, strojów, muzyki itp. dla zachowania pokoleniom naszego 
dziedzictwa narodowego, naszej tożsamości.

 Słuchając wykładu czuło się, jak pięknie w całość połączyło się: 
muzykowanie Pana Brody z tematyką wykładu w nawiązaniu do spo-
tkania ze słuchaczami, których jesień życia nie zniechęca do dalsze-
go oddziaływania na środowisko naszej Małej Ojczyzny.

Inauguracje roku akademickiego dla słuchaczy UTW dla fi lii 
w Wilkowicach miała miejsce 3.10.2017 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury „Promyk” w Bystrej przy ul. Fałata 2k.

Janina Janica-Piechota
Słuchacz UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku ogłosił rekrutację do organizowa-
nej Filii w Gminie Wilkowice w myśl porozumienia pomiędzy Wój-
tem Gminy Wilkowice a Rektorem Akademii Techniczno-Humani-
stycznej.

Mieszkańcy Wilkowic, Bystrej i Mesznej w dniach 19 i 20 grud-
nia będą mieli możliwość spotkania się z Pełnomocnikiem Rekto-
ra ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wtedy będzie można dowie-
dzieć się wszystkiego na temat oraz zapisać się.

Z chwilą otrzymania legitymacji słuchacza mają prawo uczestni-
czyć we wszystkich zajęciach Filii Uniwersytetu w Wilkowicach oraz 
we wszystkich zajęciach Uniwersytetu w Bielsku-Białej.
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po raZ drugi w naSZej gMinie świętowaliśMy  
dZień tablicZki Mnożenia …

Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic” 
odpowiedziało na deklarację szkół po 
pierwszej w naszej gminie edycji WMT-
Day i złożyło ofertę konkursową. Otrzy-
mało dofinansowanie i za-
prosiło całą społeczność 
gminy do udziału w VII 
Światowym Dniu Tabliczki 
Mnożenia.

Wszystko rozpoczyna-
ło się w naszych szkołach, 

a poprzez uczniów tworzących komisje egzaminacyj-
ne, rozpościerało się na całą społeczność. Komisje 
były na ulicach, w sklepach i urzędach. 

Można powiedzieć, że kolejna edycja się powio-
dła. W projekcie udział wzięło łącznie 694 uczniów z 
pięciu placówek oraz osoby dorosłe, co jest o ponad 
150 więcej niż w poprzedniej edycji. Jak było? Szcze-
góły (we fragmentach) poniżej, bowiem nikt nie po-
trafi tak przekazać atmosfery, jaka panowała w tym 
dniu, ale i w dniach przygotowań, jak jej bezpośred-
ni uczestnicy.

 
WMTDay 2017 w SP nr 1 w Bystrej

Uczniowie bardzo chętnie przystąpili do tegorocz-
nej edycji. Egzaminatorzy z dużym profesjonalizmem 
sprawdzali umiejętności koleżanek i kolegów i mie-
rzyli czas. Wyłonili najlepszych uczniów, których na 
uroczystym apelu przedstawiliśmy na forum ca-
łej szkoły nagradzając certyfikatem i nagrodami, co 
jeszcze bardziej inspiruje do współpracy w następnej 
edycji, na którą liczymy. 

WMTDay 2017 w SP nr 2 w Bystrej

29 września 2017 roku  obchodziliśmy w naszej szkole  VII Świa-
towy Dzień Tabliczki Mnożenia. W tym dniu wszyscy uczniowie klas 
czwartych i siódmych szkoły podstawowej oraz klas drugich i trze-
cich gimnazjum mogli sprawdzić swoje umiejętności w mnożeniu  
i dzieleniu (łącznie 227 uczniów). 

W pierwszym etapie rywalizacji uczniowie musie-
li w ciągu 3 minut rozwiązać 5 przykładów zadań 
z mnożenia i dzielenia; uczniowie klas czwartych SP 
w zakresie do 50, zaś siódmoklasiści i gimnazjaliści 
w zakresie do 100.

Bezbłędne wyniki w klasie czwartej SP uzyskało 
7 osób, zostały one nagrodzone oceną bardzo do-
brą z matematyki. 

W klasach siódmych oraz drugich i trzecich gimna-
zjum w konkursie brało udział 227 uczniów, do dru-
giego etapu zakwalifikowało się 30 osób, które rów-
nież bezbłędnie rozwiązały poprzednie zadanie. 

W drugim etapie na zawodników czekało kolejnych 
5 przykładów związanych z mnożeniem i dzieleniem, 

ale tym razem w zakresie do 500. Czas na ich rozwiązanie – 3 minu-
ty. Laureatami zostało 6. uczniów.

WMTDay 2017 w ZSP w Mesznej

Szkoła swe działania za-
warła w punktach:

- przygotowanie: informa-
cja o akcji, ćwiczenia i zaba-
wy związane z tabliczką mno-
żenia na lekcjach matematyki, 
zajęciach świetlicowych i za-
jęciach dodatkowych, wybór 
egzaminatorów i asystentów, 
przygotowanie plakatów re-
klamujących akcję

- udekorowanie szkoły, 
przeprowadzenie egzaminów 
w klasach 4-6, wyjście z patro-
lem egzaminacyjnym poza te-
ren szkoły i przeprowadzenie 
egzaminu wśród osób doro-
słych, wręczenie certyfikatów.

WMTDay 2017w SP nr 1  
w  Wilkowicach

W poniedziałek  25.09.17 r. 
na apelu ogłoszono, że roz-
poczynamy w szkole Ty-
dzień Tabliczki Mnożenia. 
Przez cały tydzień ucznio-
wie na lekcjach powtarzali ta-
bliczkę mnożenia korzysta-

jąc z kart do tabliczki mnożenia, gier dydaktycznych i interaktyw-
nych. Gazetka szkolna „przypominała”, że 29 września odbędzie 
się egzamin z tabliczki mnożenia, również przez szkolny radiowę-
zeł przypominano o tym ważnym egzaminie. W dniu egzaminu ko-
misje przystąpiły do działania i w klasach od 3 do 6 przeprowadzi-
ły egzaminy. Po sprawdzeniu kart egzaminacyjnych ogłoszono wy-
niki i rozdano certyfikaty, gratulując Ekspertom Tabliczki Mnożenia  

i życząc powodzenia w na-
stępnych edycjach  konkursu.

WMTDay 2017w SP nr 2 
w Wilkowicach

W piątek 29 września 2017 
roku w naszej szkole obcho-
dziliśmy już po raz drugi VII 
Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia.

Przygotowania do tego 
święta rozpoczęły się już  
w poniedziałek 25 września. 
Począwszy od 25 do 27 wrze-
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śnia na drzwiach głównych zosta-
ły umieszczone plakaty z tzw. Hasła-
mi Dnia. Nauczyciele wykorzystywali 
je np. w celu zwolnienia ucznia z odpo-
wiedzi ustnych. Uczniowie przygotowy-
wali plakaty propagujące ŚDTM, ukła-
dali rymowanki i wierszyki ułatwiające 
zapamiętanie trudniejszych przykładów 
z tabliczki mnożenia, ozdabiali koryta-
rze balonami.

W dniu 29 września w naszej szko-
le funkcjonował także „Tabliczkowy ką-
cik’’, gdzie uczniowie klas czwartych 
mogli angażować się aktywnie, wpisu-
jąc wyniki działań na dużej tablicy. Pod-
czas każdej z przerw, działały patro-
le egzaminacyjne, które w myśl hasła: 
„Młodsi sprawdzają czy starsi tablicz-
kę mnożenia znają”, egzaminowali: 
uczniów  klas siódmych, drugich i trze-
cich, a trzecioklasiści egzaminowali na-
uczycieli i pracowników szkoły. 

Na godzinach lekcyjnych  8:10, 9:05 
jak również 14:40,  dzieci uczestniczy-
ły w krótkim wykładzie połączonym z fi l-
mem, który przedstawiał sposób mno-
żenia liczb po japońsku. Dzień umiliły 
nam również słodkości przygotowane 

przez uczniów. Wspomnianymi słodko-
ściami były czekoladowe  mufi nki z lu-
krowanymi napisami i chorągiewkami 
przedstawiającymi działania.  O godzi-
nie 12:00 nastąpiło podsumowanie i za-
kończenie VII ŚDTM.

W imieniu organizatorów, szczególne 
podziękowania należą się nauczycie-
lom, którzy z takim zaangażowaniem 
podjęli wezwanie. Są to Panie: Urszula 
Copija, Małgorzata Więzik, Małgorza-
ta Kwaśny, Anna Skórzak, Małgorzata 
Frączek i Iwona Majdak oraz Pan Woj-
ciech Loranc.

Teraz pozostaje zakup nagród (w ra-
mach środków pozyskanych przez Sto-
warzyszenie na realizację tego zada-
nia) i podsumowanie podczas listopa-
dowego posiedzenia komisji ds. Oświa-
ty i Kultury Rady Gminy i oczywiście 
ZAPROSZENIE do udziału w kolejnej 
edycji.

Sekretarz Stowarzyszenia RdW
Janina Janica-Piechota

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Materiał opracowany przez LGD Ziemia Bielska współfi nansowany 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.

Już na początku 2018 roku LGD Ziemia Bielska rusza z kolejny-
mi naborami wniosków o dofi nansowanie w ramach realizacji Stra-
tegii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 
2016-2020.

Tym razem o pomoc będzie można ubiegać się w zakresie po-
dejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz za-
chowania dziedzictwa lokalnego. W przypadku naboru na po-
dejmowania działalności gospodarczej oferta skierowana bę-
dzie głownie do osób plan ujących utworzenie fi rmy z branży 
odnawialnych źródeł energii. Dotacje na rozwój działalności 
gospodarczej będą przewidziane głównie dla fi rm prowadzą-
cych działalność w zakresie produktu lokalnego i odnawial-
nych źródeł energii. 

Z naboru wniosków z zakresu zachowania dziedzictwa lo-
kalnego będą mogły skorzystać instytucje działające w sferze 
kultury, a sfi nansowane będą mogły być projekty polegające 
na zakupie wyposażenia związanego z prowadzoną działalno-
ścią kulturalną. 

Warunki konkursu pozostają bez zmian – z naborów mogą sko-
rzystać mieszkańcy naszego regionu (Bestwina, Buczkowice, so-
łectwa Czechowic-Dziedzic: Bronów, Ligota, Zabrzeg; Jasienica, 
Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice), jednostki samo-

rządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz przedsiębior-
cy, którzy już prowadzą działalność, ale chcą ją rozwijać na na-
szym terenie.

Wysokość dotacji dla osób podejmujących działalność gospo-
darczą to 50 tys. zł (bezzwrotna premia wypłacana w dwóch ra-
tach). Wsparcie na rozwój fi rmy czy zachowanie dziedzictwa lo-
kalnego polega na refundacji poniesionych kosztów (w zależ-
ności od reprezentowanego sektora zwrot wyniesie od 63,63 % do 
95 % kosztów).

Aby złożyć projekt należy najpierw zapoznać się ze Strate-
gią RLKS i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez społeczność”. Można też skorzystać 
z bezpłatnego doradztwa, szkoleń i warsztatów oferowanych 
przez LGD. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD Ziemia 
Bielska. 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.

lokalna grupa dZiałania ZieMia bielSka planuje kolejne 
nabory wnioSkÓw
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OPERACJA PN. „BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W BYSTREJ PRZY UL. FAŁATA”, 
REALIZOWANA W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU 

LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” W RAMACH DZIAŁANIA „WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO 
W RAMACH INICJATYWY LEADER” OBJĘTEGO PROGRAMEM W ZAKRESIE „BUDOWA LUB PRZEBUDOWA 

OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, 
LUB KULTURALNEJ W TYM WYPOSAŻENIE PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W SFERZE KULTURY”.

NR UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY 00123-6935-UM1210200/16

Szanowni Mieszkańcy terenów należących do LGD „Ziemia Bielska”!

Z niezmierną radością informujemy, że od dnia 25 maja br. na pod-
stawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00123-6935-um1210200/16 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” reali-
zuje operację pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzie-
ci w Bystrej przy ul. Fałata” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia 
Bielska.

W wyniku złożonego przez nas wniosku otrzymaliśmy do-
fi nansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane-
go przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla roz-
woju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego pro-

gramem w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kul-
turalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultu-
ry”.

Całkowity koszt zadania to 124 600,00 zł, zaś dofi nansowanie 
wynosi aż 95%, czyli 118 370,00 zł, pozostała kwota w wysokości 
6 230,00 zł to wkład własny Stowarzyszenia. 

Celem niniejszej operacji jest wzrost poziomu przedsiębiorczości 
lokalnej wykorzystującej walory i potencjał obszaru ziemi bielskiej 
dzięki wzroście dostępności infrastruktury i poziomu partnerstwa słu-
żących rozwijaniu usług turystycznych, usług czasu wolnego, produk-
tów lokalnych i innowacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej 
w postaci budowy ogólnodostępnego i niekomercyjnego placu zabaw 
dla dzieci w Bystrej.

Obecnie, w wyniku procedury prze-
targowej, udało nam się wyłonić wyko-
nawcę naszej inwestycji. Realizatorem 
tego zadania została fi rma DREWPLAC 
s.c. z Mesznej. W dniu 29 września 
br. podpisaliśmy z wykonawcą umo-
wę i przekazaliśmy plac budowy. Te-
raz z niecierpliwością czekamy na efekt 
końcowy, który będziemy mogli podzi-
wiać w połowie grudnia br.

O szczegółach związanych z uroczy-
stym oddaniem do użytku nowego pla-
cu zabaw poinformujemy Państwa na 
łamach „Głosu Gminy Wilkowice” oraz 
strony internetowej naszego Stowarzy-
szenia www.bystrzanskainicjatywa.pl.

ZARZĄD
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra 

„Bystrzańska Inicjatywa”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Operacja współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

nocna i świątecZna opieka Zdrowotna w wojewÓdZtwie 
śląSkieM od 1 paŹdZiernika 2017 r.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punk-
tu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki 
zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. 

Lista świadczeniodawców dostępna jest na stronie internetowej: www.nfz-katowice.pl

Informacja pobrana ze strony internetowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
 WILKOWICE 

G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e4

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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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.
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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

zoStaw SwÓj 1%  w wilkowicach
SZANOWNI PAŃSTWO! Jesteśmy z Wami od 2006 r., a od 2008 r. posiadamy status Or-

ganizacji Pożytku Publicznego. Misją naszej organizacji jest współudział w tworzeniu warun-
ków rozwoju i promocji Wilkowic - miejscowości malowniczo położonej pomiędzy Beskidem 
Śląskim a Beskidem Małym, którą realizujemy poprzez: 

Przekazane środki zwiększą nasz wkład własny przy staraniu się o środki na realizację zadań 
statutowych.  W  roku 2016 już po raz ósmy zrealizować dyktando z języka polskiego, czwar-
tą – akademię rzeczy ładnych, czyli kurs nowych technik rękodzieła i przeprowadziliśmy pierw-
szą edycję  Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia -  integracyjnej imprezy środowiskowej. Po-
nadto podsumowaliśmy 10 lat istnienia i działania naszego Stowarzyszenia. Mamy jeszcze wie-
le pomysłów mogących służyć naszemu środowisku, dlatego prosimy:

Podaruj nam  SWÓJ  1%  podatku !
POMOŻESZ W REALIZACJI POWYŻSZYCH ZAŁOŻEŃ!

Aby przekazać 1% swojego podatku nie musisz wpłacać żadnych pieniędzy!
Wystarczy, że wpiszesz w odpowiednim polu zeznania podatkowego: 

Stowarzyszenie „RAZEM DLA WILKOWIC” KRS  0000268430 oraz obliczoną kwotę 1% 
podatku.

Dziękujemy

1. Eksponowanie walorów miejscowości 
i tworzenie atrakcji przyciągających 
turystów. 

2. Kultywowanie tradycji i kultury regionu. 
3. Upowszechnianie inicjatyw prozdro-

wotnych, przeciwdziałanie patologiom 

społecznym, rozwój kultury fizycznej 
i sportu. 

4. Inicjowanie przedsięwzięć mających 
na celu wyrównanie szans wszech-
stronnego rozwoju dzieci, młodzieży 
i dorosłych. 
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przedaż:przedaż:przedaż:przedaż:przedaż:przedaż:przedaż:

Trzopek Andrzej P.P.H.U.
„ADC”

Tel. 605 515 613

zoStaw SwÓj 1%  w wilkowicach
SZANOWNI PAŃSTWO! Jesteśmy z Wami od 2006 r., a od 2008 r. posiadamy status Or-

ganizacji Pożytku Publicznego. Misją naszej organizacji jest współudział w tworzeniu warun-
ków rozwoju i promocji Wilkowic - miejscowości malowniczo położonej pomiędzy Beskidem 
Śląskim a Beskidem Małym, którą realizujemy poprzez: 

Przekazane środki zwiększą nasz wkład własny przy staraniu się o środki na realizację zadań 
statutowych.  W  roku 2016 już po raz ósmy zrealizować dyktando z języka polskiego, czwar-
tą – akademię rzeczy ładnych, czyli kurs nowych technik rękodzieła i przeprowadziliśmy pierw-
szą edycję  Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia -  integracyjnej imprezy środowiskowej. Po-
nadto podsumowaliśmy 10 lat istnienia i działania naszego Stowarzyszenia. Mamy jeszcze wie-
le pomysłów mogących służyć naszemu środowisku, dlatego prosimy:

Podaruj nam  SWÓJ  1%  podatku !
POMOŻESZ W REALIZACJI POWYŻSZYCH ZAŁOŻEŃ!

Aby przekazać 1% swojego podatku nie musisz wpłacać żadnych pieniędzy!
Wystarczy, że wpiszesz w odpowiednim polu zeznania podatkowego: 

Stowarzyszenie „RAZEM DLA WILKOWIC” KRS  0000268430 oraz obliczoną kwotę 1% 
podatku.

Dziękujemy

1. Eksponowanie walorów miejscowości 
i tworzenie atrakcji przyciągających 
turystów. 

2. Kultywowanie tradycji i kultury regionu. 
3. Upowszechnianie inicjatyw prozdro-

wotnych, przeciwdziałanie patologiom 

społecznym, rozwój kultury fizycznej 
i sportu. 

4. Inicjowanie przedsięwzięć mających 
na celu wyrównanie szans wszech-
stronnego rozwoju dzieci, młodzieży 
i dorosłych. 
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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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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
 WILKOWICE 

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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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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W trakcie uroczystego odznaczania par medalami Prezyden-
ta RP przez Wójta Gminy Wilkowice Mieczysława Rączkę, przy 
asyście kierownika USC Pani Magdaleny Hulbój-Jakubiec, utwór 
„AVE MARIA” wykonała na skrzypcach mieszkanka Wilkowic, Oli-
wia Świerczek.

Niestety Państwo Krystyna i Władysław Cholerek, Stefania i Ta-
deusz Dutka, Alicja i Józef Lewandowscy, Halina i Kazimierz Ma-
rek, Lidia i Jan Nikiel, Władysława i Józef Tarnawa nie wzięli udzia-

łu w uroczystości. Kilka dni 
później, Wójt wraz z zastęp-
cą kierownika USC odwiedzili 
Jubilatów osobiście i wręczy-
li prezydenckie medale, oko-
licznościowe dyplomy, kwiaty 
oraz słodki upominek.

Kolejną częścią uroczysto-
ści było złożenie uroczystych 
podziękowań na ręce Pana 
nadbryg. Marka Rączki, wie-
loletniego Śląskiego Komen-
danta Wojewódzkiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Katowicach, za nieoce-
nioną, długoletnią pracę na 
rzecz Państwowej Straży Po-
żarnej na terenie wojewódz-
twa śląskiego oraz na ręce 
Pana st. bryg. Adama Ca-
puty, wieloletniego Komen-
danta Miejskiego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Biel-
sku-Białej, za długoletnią 
pracę na rzecz Państwowej 

Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.
Następnie wręczono nagrody w dziedzinie kultury. Pierwszą 

z odznaczonych osób został lokalny rzeźbiarz z Mesznej, Pan Sta-
nisław Kwaśny, który wyróżniony został za całokształt dotychcza-
sowej działalności artystycznej, krzewienie kultury na terenie Gmi-
ny Wilkowice, prace społeczne na rzecz małej ojczyzny, profesjo-
nalizm, wyjątkową osobowość oraz zdobycie pierwszej w historii 
Gminy Wilkowice i powiatu bielskiego Nagrody im. Oskara Kol-
berga przyznawanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.

Wyróżniono także ubiegłorocznego nominowanego do presti-
żowej nagrody im. Ks. Józefa Londzina tj. Gminny Ludowy Klub 
Sportowy „Wilkowice”, w uznaniu zasług za upowszechnianie 
i rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Wil-
kowice oraz niezliczone inicjatywy podejmowane na rzecz ciągłe-
go rozwoju bazy sportowej. W imieniu klubu wyróżnienie odebrał 
Prezes Pan Ryszard Rączka.

Spotkanie noworoczne było również okazją do przypomnienia 
zebranym, że nasza gmina poszczycić się może aż 10 honorowy-
mi obywatelami. Podczas spotkania na sali obecnych było czwo-
ro z nich: Ks. Dziekan Franciszek Kuliga, Pani Krystyna Kubańda, 
Pani Jadwiga Kolarczyk oraz Pan Władysław Dutka. Wójt Gminy 
Mieczysław Rączka wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Bar-
toszem Olmą uroczyście uhonorowali ich okolicznościowymi me-
dalami. 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród i sty-
pendiów szczególnie uzdolnionym zawodnikom z terenu Gminy 
Wilkowice w dziedzinie sportu i kultury fizycznej. Na scenę zapro-
szono również Pana Michała Kunce, dyrektora Gimnazjum im. Ju-
liana Fałata w Bystrej, które zostało wyróżnione za reprezentowa-
nie Gminy Wilkowice podczas licznych zawodów sportowych oraz 
za zdobycie I miejsca w rywalizacji sportowej szkół gimnazjalnych 
powiatu bielskiego w roku szkolnym 2015/2016.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości głos zabrali za-
proszeni goście: Pan Grzegorz Puda, Poseł na Sejm Rzeczpospo-
litej Polskiej oraz Pani Katarzyna Adamiec, Członek Zarządu Po-
wiatu Bielskiego.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewniła grupa teatralna 
„Bajka” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej prezentu-
jąc sztukę pt. „Kopciuszek”.
Relacja zdjęciowa z uroczystości dostępna jest na www.wilkowice.pl.

UG

cd. ze str. 1

nauczyciel z Gimnazjum im. juliana Fałata  
w ByStrej trenerem kadry śląSka

Świetna informacja dotarła  do nas z Katowic. Nauczyciel Gim-
nazjum im. Juliana Fałata w Bystrej i zarazem trener zespołu pił-
ki ręcznej dziewcząt KS Bystra z rocznika 2003 Marcin Węgrzyn 
otrzymał, decyzją Zarządu Śląskiego Związku Piłki Ręcznej, no-
minację na trenera Reprezentacji Śląska Młodziczek!  Marcin Wę-
grzyn wraz z bardzo doświadczonym trenerem Skałki Święto-
chłowice Andrzejem Gajczewskim  przez dwa lata wyselekcjonu-
ją  grupę najlepszych piłkarek ręcznych z rocznika 2003 na Śląsku 
oraz odpowiednio przygotują zespół do zmagań w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Kadr w 2018 roku.

Zapytaliśmy, co o tym wszystkim mówi i myśli sam zaintereso-
wany:

„Decyzja Zarządu Śląskiego Związku Piłki Ręcznej na pewno 
bardzo mnie zaskoczyła. Przystąpiłem do konkursu ze świadomo-
ścią, że jest wielu lepszych, doświadczonych i znających się le-
piej na piłce ręcznej trenerów ode mnie. O mojej osobie usłyszano 
na Śląsku dzięki sukcesom sportowym młodzieży, z którą pracuję, 

zarówno z bystrzańskimi gimnazjalistami  w zawodach Szkolne-
go Związku Sportowego, jak też zawodniczkami  Ligi Podbeskidz-
kiej, które pod banderą Bystra-Team zmierzają po trzeci tytuł Mi-
strzyń Podbeskidzia.  

Kamieniem milowym w pracy trenerskiej było objęcie funkcji tre-
nera dziewcząt, trenujących od półtora roku w Klubie Sportowym 
„Bystra” . Prowadzę obecnie jedną z najlepszych drużyn na Ślą-
sku w tej kategorii wiekowej, która zajmuje po pierwszej rundzie 
drugie miejsce na Śląsku. Możliwość konfrontacji z najlepszymi 
klubami i trenerami  naszego województwa pokazała,  że dziew-
częta i klub mają ogromny potencjał, który chciałbym wspomóc, 
powołując większość z nich na pierwszą akcję testowo-selekcyj-
ną. Reszta już w rękach dziewcząt.  Na szczęście będę współpra-
cował z bardzo doświadczonym trenerem - Andrzejem Gajczew-
skim, który na pewno wspomoże mnie merytorycznie”. 

GimBystra Team

Na zdjęciu st. bryg. Adam Caputa oraz 
nadbryg. Marek Rączka

Od lewej: Ks. Dziekan Franciszek Kuliga, 
Pani Jadwiga Kolarczyk, Pani Krystyna 
Kubańda, Pan Władysław Dutka.
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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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tradycja naSZą Siłą - polSko-Słowackie warSZtaty  
MuZycZno-tanecZne

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 -2020 oraz z budżetu państwa.

Szanowni Państwo!
W dniach od 22 do 24 września br., 

przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca 
"Ziemia Beskidzka" wspólnie z przed-
stawicielami zespołów Detský folklór-
ny súbor Likava oraz Dedinská folklórna 
skupina Likava brali udział w kolejnych 
warsztatach muzyczno-tanecznych re-
alizowanych w ramach projektu pod na-
zwą „Tradycja naszą siłą - polsko-sło-
wackie warsztaty muzyczno-taneczne“ 
w ramach Programu Interreg V-A Polska 
- Słowacja 2014-2020 - 1 Oś prioryteto-
wa. Tym razem warsztaty odbyły się na 
terenie Gminy Wilkowice. 

Podobnie jak poprzednim razem 
uczestnicy warsztatów mieli okazję za-
poznać się z historią i dziedzictwem kul-
turowym obu gmin oraz wymienić się 
doświadczeniami związanymi z tańca-
mi i pieśniami regionalnymi charaktery-
stycznymi dla obszaru polsko-słowackie-
go pogranicza.

Zwieńczeniem warsztatów był nie-
dzielny koncert w kościele parafialnym 
w Wilkowicach, który niejako przy oka-
zji, uświetnił obchody XX-lecia istnienia Oddziału Akcji Katolickiej 
w Wilkowicach. Niestety podobnie jak w sierpniu na Słowacji i tym 
razem, ze względu na nienajlepszą aurę nad głowami, koncert od-
był się we wnętrzu kościoła. 

Po kilkunastu godzinach wspólnych 
ćwiczeń, wymiany doświadczeń i poglą-
dów, śmiało można stwierdzić, że warsz-
taty przynoszą wymierne – widoczne 
i słyszalne - korzyści odczuwalne przez 
nasze zespoły regionalne. 

Ostatnie wydarzenie w ramach projek-
tu zaplanowane zostało na 11 listopada 2017 r. na terenie naszej 
Gminy - 99. Obchody Święta Odzyskania Niepodległości uświet-
ni wspólny koncert zespołów regionalnych z naszej gminy i z Gmi-
ny Likavka. W trakcie koncertu każdy widz będzie miał możliwość 

bezpłatnego otrzymania fol-
deru podsumowującego pro-
jekt, a także płyty muzycz-
nej z utworami polskimi, sło-
wackimi, a także dwujęzycz-
nymi nagranymi podczas 
warsztatów. Serdecznie za-
praszamy na to wydarze-
nie. O szczegółach, miejscu 
i godzinie koncertu wieńczą-
cego projekt poinformujemy 
Państwa poprzez stronę in-
ternetową www.wilkowice.pl 
oraz na portalu FACEBOOK 
pod następującym linkiem: 
http://bit.ly/2uA6H0x.

Przypominamy, że szcze-
gółowe informacje na temat 
projektu można znaleźć na 
oficjalnych stronach Gminy 
Wilkowice oraz Gminy Lika-
vka, a także na profilu na por-
talu społecznościowym pod 
linkiem http://bit.ly/2uA6H0x.

Maciej Mrówka
koordynator projektu


