
25 października 2017 roku, w siedzibie 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego w War-
szawie, odbyła się uroczysta Gala Sporto-
wej Polski, podczas której Klub Sportowa 
Polska wręczył nagrody za wybitne osią-
gnięcia związane z rozwojem sportu.

Na uroczystość, podobnie jak co roku, 
przybyło wielu znamienitych gości, wśród 
których byli m.in.: Irena Szewińska – lek-
koatletka, 7-krotna medalistka olimpij-
ska (1964, 1968, 1972, 1976), wielokrot-
na medalistka Mistrzostw Europy; Andrzej 
Supron – zapaśnik, wicemistrz olimpijski 
z Moskwy, mistrz świata i Europy oraz Ra-
fał Brzozowski – polski piosenkarz, brą-
zowy medalista Akademickich Mistrzostw 
Polski w zapasach.

W tym roku nasza Gmina, po raz kolejny, otrzymała wyróżnienie 
w kategorii „Sportowa Gmina”, przyznawane samorządom, które sta-
wiają na rozwój sportu, promują aktywny tryb życia mieszkańców  

oraz budują nową infrastrukturę sportową na swym terenie. W imie-
niu wójta Mieczysława Rączki nagrodę odebrał Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach Marek Kubica.

W kategorii „Pasjonat Sportowej Polski” medalem uhonorowa-
ny został mieszkaniec naszej Gminy Pan Józef Pawlusiak, Zasłużo-
ny Sportowiec Gminy Wilkowice, olimpijczyk z Lake Placid, dwukrot-
ny mistrz Polski w kombinacji norweskiej w 1980 roku oraz 1984 
roku,  sześciokrotny 
brązowy medalista Mi-
strzostw Polski: w sko-
kach w 1981 r., 1982 r. 
i w kombinacji norwe-
skiej w 1977 r., 1981 r., 
1982 r., zwycięzca za-
wodów o Memoriał B. 
Czecha i H. Marusa-
rzówny w kombinacji 
norweskiej w 1982 roku.
                                 UG

SPORTOWA GMINA 2017

Podobnie jak w latach ubiegłych 11 listopada br., Samorządow-
cy z Gminy Wilkowice, delegacje z placówek oświatowych, przed-
stawiciele organizacji pozarządowych, Ochotnicza Straż Pożar-
na, Mieszkańcy Gminy oraz przedstawiciele partnerskiej Gminy  
Likavka na czele ze starostą Marianem Javorką wzięli udział w ob-
chodach Święta Odzyskania Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów oraz zniczy 
pod pomnikiem ku czci Bohaterów Odrodzenia Ojczyzny, krzyżem 
z obeliskiem poświęconym ofiarom Katynia oraz katastrofy smo-
leńskiej, upamiętniające wybitnych obrońców i przedstawicieli na-
szej ojczyzny oraz pod obeliskiem z tablicą upamiętniającą Toma-
sza Kubicę, uczestnika powstania styczniowego. 

W tym roku koncelebrowana msza święta odbyła się w Koście-
le Parafialnym 
w Bystrej Ślą-
skiej. Za oprawę 
muzyczną pod-
czas mszy świę-
tej oraz podczas 
uroczystości przy 
Urzędzie Gmi-
ny odpowiedzial-
na była Gmin-
na Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta 
z Wilkowic.

Następnie zaproszeni goście udali się do Gminnego Ośrodka 
Kultury „Promyk” w Bystrej, gdzie zebrani mieli możliwość wysłu-
chania przemówienia Wójta Gminy Wilkowice Mieczysława Rącz-
ki oraz mogli zobaczyć okolicznościową akademię w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej 
z Oddziałami Sportowymi. 

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości odbył się koncert 
podsumowujący realizację projektu pn. „Tradycja naszą siłą – pol-
sko-słowackie warsztaty muzyczno-taneczne” w wykonaniu Ze-
społu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” oraz Zespołu Regionalne-
go z Gminy Likavka ze Słowacji.

Zebrani mieli również okazję do zapoznania się z wystawą Pana 
Mariana Cholerka pt. „Polskie orły królewskie z radzieckich zegar-
ków”.

Zapraszamy ser-
decznie do obej-
rzenia galerii zdjęć 
z obchodów na 
stronie internetowej 
www.wilkowice.pl.

UG

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Józef Pawlusiak - „Pasjo-
nat Sportowej Polski”

Na zdjęciu od lewej: M. Kubica, olimpijka  
I. Szewińska oraz J. Pawlusiak

Starosta Gminy Likavka przekazuje podziękowania 
dla Gminy Wilkowice

Występ w wykonaniu uczennic z SP2 w Bystrej

miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566

www.facebook.com/gminawilkowice/Zapraszamy na nasz profil na

Rok XI nr 11 (130) Listopad 2017 r.
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W dniu 18 października 2017 r. odbyła się kolej-
na edycja międzynarodowej imprezy sportowej - „V 
Beskidzkie Igrzyska Integracyjne - Wilkowice 2017”. 
Projekt realizowany jest co roku we współpracy 
Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach, ze Szkołą 

Podstawową nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach oraz Gminnym 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Wilkowicach. Celem zawodów jest 

promowanie aktyw-
nego i zdrowego 
spędzania czasu 
przez osoby niepeł-
nosprawne i senio-
rów, a także inte-
gracja międzypoko-
leniowa i międzyna-
rodowa najbliższych 
sąsiadów z zagrani-
cy. Wśród honoro-
wych gości byli: Wi-
cewojewoda Ślą-
ski Jan Chrząszcz, 
Wójt Gminy Wilko-
wice Mieczysław 
Rączka - który otwo-
rzył Igrzyska, Prze-
wodnicząca Komi-
sji Zdrowia i Polityki 
Społecznej Helena 
Byrdy-Przybyła, Dy-
rektor PCPR w Biel-
sku-Białej Pani Ka-
tarzyna Olszyna, 
Dyrektor GOPS  
w Wilkowicach Pani 
Gabriela Hamer-
lak-Ciurla, Wicepre-

zes Beskidzkiej Rady Olimpijskiej, 
Mistrz Olimpijski w boksie Marian 
Kasprzyk, Olimpijczyk Pan Józef 
Pawlusiak.

 Program spotkania obejmował 
rozgrywki w dziewięciu konkuren-
cjach sportowych w tym siedmiu 
indywidualnych i dwóch drużyno-
wych. Zawody rozpoczęło uroczy-
ste wprowadzenie flagi Olimpijskiej 
przez naszych Olimpijczyków Pana 
Mariana Kasprzyka i Pana Józefa 
Pawlusiaka oraz odegranie Hym-
nów Narodowych. Tak jak w latach 
ubiegłych zaprosiliśmy trzy ośrod-
ki ze Słowacji oraz po raz pierwszy 
drużynę z Czech. 

Należy zaznaczyć, że wszystkie 
konkurencje sportowe odbyły się na 
nowo otwartym stadionie lekkoatle-
tycznym Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8a. Pogoda była piękna 
więc mogliśmy korzystać nie tylko z nowo otwartego stadionu lekko-
atletycznego, ale także zachwycić się urokami panoramy gór. Wszy-
scy goście byli zachwyceni widokami, które zagwarantował nam sło-
neczny dzień.

Zawody zakończył wspólny obiad i uroczyste uhonorowanie zwy-
cięzców indywidualnych oraz biorących udział poszczególnych pla-
cówek opiekuńczych. W zawodach wzięło udział ok. 140 osób tj. trzy-
naście drużyn z zaproszonych do wspólnej rywalizacji domów pomo-
cy społecznej i jedna drużyna osób niepełnosprawnych z Gminy Wil-
kowice. W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajął DPS im. 
Papieża Jana Pawła II z Gorzyc, drugie miejsce DPS w Wilkowicach, 
trzecie miejsce CSS Park ze Słowacji, czwarte miejsce GOPS w Wil-
kowicach. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni i umówili się 
na rewanż już na przyszły rok.           DPS Wilkowice

bESKIDZKIE IGrZYSKA INTEGrACYjNE - WILKOWICE 2017

Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 r. (tj. piątek) Urząd Gminy w Wilkowicach
będzie nieczynny.

Ww. dzień jest wyznaczonym dniem wolnym za święto przypadające w sobotę tj. za dzień 11 listopada 2017 r. na podstawie  
art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).

OGŁOSZENIE

Otwarcie zawodów

Poczty sztandarowe i olimpijczycy

Zwycięzcy indywidualni Zwycięskie drużyny Zawody

Wicewojewoda wśród zawodników i kibiców Zawody drużynowe - Słowacy
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XLI/326/2017 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Mesznej 
w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Bł. Jana Pawła II w Mesznej.

XLI/327/2017 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej w ośmio-
letnią Szkolę Podstawową nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej.

XLI/328/2017 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w ośmio-
letnią Szkolę Podstawową nr 1 im. Władysława Jagiełły.

XLI/329/2017 Nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z oddziałami sportowymi.
XLI/330/2017 Nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach z oddziałami sportowymi.
XLI/331/2017 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wilkowice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
XLI/332/2017 Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2017.
XLI/333/2017 Wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2017-2034.

XLI/334/2017 Wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXVI/214/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie za-
ciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

XLI/335/2017 Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wilkowicach przy ul. Wypoczynkowej oznaczonej jako 
działka nr 5574.

XLI/336/2017 Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bystrej Krakowskiej przy ul. Ogrodowej oznaczonej jako 
działka nr 1885/1.

XLI/337/2017 Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bystrej Śląskiej przy ul. Uzdrowiskowej oznaczonej jako 
działka nr 29/56.

XLI/338/2017 Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

XLI/339/2017 Przyjęcia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wilkowice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych niezbędnych do jego opracowania.

UChWAŁY PODjĘTE NA SESjI W DNIU 25 PAźDZIErNIKA 2017 r. W SPrAWIE:

Zwracamy się do Państwa, jako właścicieli i użytkowników nieruchomości, z prośbą o zorganizowanie prac porządkowych na swo-
ich posesjach oraz w ich bezpośrednim otoczeniu. Przypominamy, iż obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest utrzy-
manie czystości i porządku, przede wszystkim, poprzez uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nierucho-
mości, gromadzenie odpadów w sposób selektywny w przystosowanych do tego pojemnikach, oddawanie  elektrośmieci w miej-
sca na ten cel przeznaczone itp.
Jednocześnie prosimy również, aby w miarę możliwości przyciąć gałęzie wystające z posesji na ulice i chodniki.   UG

SZANOWNI MIESZKAńCY GMINY WILKOWICE!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, zwraca się z prośbą do 
mieszkańców Bystrej, Mesznej i Wilkowic o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby samotne i starsze zamieszkujące w sąsiedz-
twie, a także osoby bezdomne, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w trudnych zimowych warunkach.
Wszelkie informacje o tych osobach prosimy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 
25, tel. 33 499 00 77 wew. 201-206 w godzinach od 7:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wilkowicach

W dniu 6 stycznia 2018 roku grupy kolędnicze z Mesznej, Bystrej i Wilkowic po raz drugi organizują Orszak Trzech Króli.  
Z każdej wsi na czele orszaku pójdzie jeden król, następnie spotkają się przed żłobkiem, gdzie nastąpi symboliczne wręczenie da-
rów. Tym razem grupy spotkają się w Wilkowicach. Serdecznie zapraszamy chętnych do uczestnictwa w orszaku w swojej miej-
scowości, zachęcamy szkoły do zorganizowania grup. 
Szczegółowych informacji udzielają: 
Grzegorz Gabor - Bystra tel: 663766951, Marek Maślanka - Wilkowice tel: 602802843, Agnieszka Rusin - Meszna tel: 513272794

OrSZAK TrZECh KróLI

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rącz-
ka między innymi:

• Wziął udział w Zgromadzeniu Beskidzkiego Związku Powiatowo-
Gminnego ds. komunikacji publicznej na terenie powiatu bielskiego.

• Wziął udział w nadzwyczajnym walnym zebraniu Spółki Ekoład 
Sp. z o. o.

• Przeprowadził zebrania z mieszkańcami Bystrej, Mesznej i Wil-
kowic w kwestii rozpoczynanej budowy kanalizacji  ETAP 1  za-
planowanej do realizacji w latach 2017-2018.

W ostatnim okresie ogłoszono przetargi na następujące zadania:

• Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na poddasze 
użytkowe – zaplecze biurowe z częścią noclegową w istnieją-
cym budynku „Dom Strażaka” w Bystrej przy ul. Klimczoka 105.

• Działania informacyjno-promocyjne w ramach przedsięwzięcia  
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice  w wy-
branych obszarach aglomeracji ”.

• W trakcie wyłonienia wykonawcy jest postępowanie na Budowę 
bocznej sieci kanalizacji sanitarnej łączącej sieć główną z bu-
dynkami położonymi na terenie gminy Wilkowice w roku 2017 
- etap 2.

WójT INFOrMUjE
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W dniu 20 X 2017 r. uczniowie klasy IIIa i IIIb uczestniczyli w Projekcie z Zakresu Sakralnego Architektonicznego Dziedzictwa Lokalnego. 
To ciekawe zadanie publiczne zostało sfinansowane przez Urząd Gminy w Wilkowicach, a jego ce-
lem było zainteresowanie uczniów lokalnymi zabytkami sakralnymi, które stanowią ważny elementem 
dziedzictwa kulturowego każdej lokalnej społeczności. 

Podczas warsztatów dzieci wykorzystywały klocki LEGO, z których budowały niezbędne elementy 
potrzebne do tego, aby powstała jedna olbrzymia budowla - Kościół Parafialny p.w. Św. Michała Archa-
nioła w Wilkowicach. Dzieci zostały podzielone na grupy i każda grupa budowała inne części składo-
we: podłogi, ściany z oknami i dachy. Z uzyskanych elementów została złożona jedna budowla przypo-

minająca kształtem zabytkowy neogotycki Ko-
ściół z 1900 roku, charakteryzujący się smu-
kłością, pięknymi witrażami oraz rozetą. Bu-
dowla z klocków wcale nie odbiegała od orygi-
nału, co widać na zamieszczonych zdjęciach.

Dla dzieci była to wspaniała zabawa połą-
czona z nauką na uwielbianym przez wszyst-
kich materiale - klockach LEGO. Mali kon-
struktorzy mieli również okazję docenić pracę 
zespołową - pracując razem osiągnęli zamie-
rzony cel.

Grażyna Damek i Iwona Kwaśny

ZNAM ZAbYTKI MOjEj GMINY
WArSZTATY ZAbYTKOWEj ArChITEKTUrY GMINY WILKOWICE DLA jEj 

NAjMŁODSZYCh MIESZKAńCóW

bArDZO UDANY STArT NArCIArZY 
Z LKS „KLIMCZOK- bYSTrA” W NIEMCZECh

W dniach 3-5 listopada 2017 roku w Bad Freenwalde w Niemczech 
odbyły się zawody o Mistrzostwa Brandenburgii w skokach narciar-
skich i kombinacji norweskiej. W zawodach, oprócz zawodników nie-
mieckich, startowali też Łotysze oraz zawodnicy z Polski, m.in. z By-
strej, Zakopanego, Szczyrku, Wisły czy Łodzi. Bardzo dobrze zapre-
zentowali się zawodnicy i zawodniczki z LKS „Klimczok-Bystra”. 
W swoich kategoriach wiekowych zajęli następujące miejsca:

Kacper Błaszczak - 3 miejsce w skokach i 1 w kombinacji norweskiej, 
Julia Fender - 1 miejsce w skokach i 1 miejsce w kombinacji,
Marcin Kryska - 2 miejsce w skokach,
Kacper Tomasiak - 4 miejsce w skokach i 5 w kombinacji,
Jakub Niemczyk - 5 miejsce w skokach i 8 w kombinacji,
Wiktor Fender - 6 miejsce w skokach i 6 w kombinacji,
Mateusz Mysza - 9 miejsce w skokach i 8 w kombinacji,
Jakub Harat - 2 miejsce w skokach,
Patryk Pulkowski - 3 miejsce w skokach i 1 w kombinacji,
Kacper Konior - 2 miejsce w skokach i 1 w kombinacji,
Nikola Pietraszko - 4 miejsce w skokach i 4 w kombinacji.
Szkoda, że cześć zawodników na miejscu zmogła choroba i nie mo-

gli brać udziału w rywalizacji młodych narciarzy.
Skoki odbyły się na pięknych obiektach w Bad Freenwalde, a bie-

gi do kombinacji norweskiej odbyły się na nartorolkach, bądź łyżwo-
rolkach. Gratulujemy wyników i życzymy udanego sezonu zimowego!

JK

7 stycznia 2018 roku Parafia Wniebowzięcia NMP w By-
strej oraz ZPIT „Ziemia Beskidzka” organizują Między-
narodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek. Będzie można 
posłuchać zespołów z kraju oraz z zagranicy. Zaprasza-
my na godzinę 13:30. Dodatkowo w tym samym dniu or-
ganizujemy konkurs na najładniejszą Gwiazdę Betle-
jemską, zapraszamy chętne dzieci i młodzież do wzięcia 
udziału w konkursie. Szczegóły już wkrótce na fanpage’u 
ZPIT „Ziemia Beskidzka”.

II EDYCjA „bESKIDZKIEj 
bITWY NA KOLĘDY”
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IX DYKTANDO „OrTOGrAFICZNE POTYCZKI” - rOZSTrZYGNIĘTE
W piątek 21 października br. odbyła się IX edycja dyktanda „Orto-

graficzne Potyczki”, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Razem 
dla Wilkowic”. W konkursie ortograficznym wzięło udział 22 uczestni-
ków, którzy napisali prace konkursowe w 3 kategoriach wiekowych. 
Komisja w składzie: Janina Janica-Piechota, Agata Prochownik oraz 
Barbara Włodarz, oceniła 22 prace i wyłoniła zwycięzców poszcze-
gólnych kategorii:

Kategoria: SP kl. IV-VI (5 uczniów):
I miejsce – Julian Broniewski, ZSP w Mesznej,
II miejsce – Julia Zielińska, ZSP w Mesznej,
III miejsce – Zofia Marcalik, ZSP w Mesznej,

Kategoria: SP kl. VII i G kl. II-III (10 uczniów):
I miejsce – Zofia Osielczak , SP nr 2 w Bystrej,
II miejsce – Kamil Gruchlik, SP nr 2 w Bystrej,
III miejsce – Grzegorz Lupa, SP nr 2 w Wilkowicach,

Kategoria: Liceum i Dorośli (7 osób):
I miejsce – Łukasz Kruczek z Mesznej,
II miejsce – Dawid Data z Bystrej,
III miejsce – Anna Demczyszyn z Bystrej.

W IX edycji dyktanda nikt nie napisał bezbłędnie, dlatego komi-
sja sprawdzająca prace nie przyznała tytułu „Mistrza ortografii”. Roz-
danie nagród odbyło się podczas obrad Komisji ds. Oświaty i Kultu-
ry w dniu 22 listopada (środa) br. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzę-
du Gminy. Wgląd do własnej pracy jest możliwy w siedzibie Stowa-
rzyszenia „Razem dla Wilkowic” po wcześniejszym umówieniu się 
z członkami komisji sprawdzającej.

A oto teksty tegorocznych dyktand dla poszczególnych kategorii:
Kategoria: SP kl. IV-VI:
Król Midas był przekonany, że bogactwo jest w życiu najważniej-

sze. Bardziej niż błyszczące klejnoty i przedmioty ze złotego kruszcu 
kochał tylko swą córeczkę o imieniu Złotorzęsa. Chociaż zgromadził 
najogromniejsze w królestwie skarby, nie był zadowolony i zapragnął, 
by wszystko, czego się dotknie, zamieniało się w złoto.

Jego życzenie się spełniło. Midas był szczęśliwy, patrząc, jak róż-
ne przedmioty zamieniają się w żółty, drogocenny metal. Ale jego nie-
nasycona żądza została wkrótce ukarana. Gdy głodny Midas wziął do 
ręki gorące, parujące bułeczki, one stwardniały i przybrały barwę ku-
kurydzianej mąki, choć jeszcze przed chwilą były koloru najbielszej 
pszenicy. Za chwilę nalał sobie filiżankę kawy. Podniósł do ust łyżecz-
kę i ze zdumieniem spostrzegł, że kawa przemieniła się w płynne zło-
to. Jęknął głośno i żałośnie. Siedząca obok Złotorzęsa w przypływie 
czułej troskliwości objęła ojca. Zgubna złototwórcza moc sprawiła, że 
i ona zamieniła się w złoty posążek.

Nierozsądny władca pozbył się daru, który okazał się dla niego klą-
twą. Za radą nieznajomego mężczyzny pośpieszył na brzeg rzeki, za-
nurzył się w niej cały. Nabrał do dzbana ożywczej wody i spryskał nią 
córeczkę, która odzyskała ludzką postać. Serce Midasa zmiękło, stał 
się szlachetny i zrozumiał, że miłość jest tysiąc razy ważniejsza od 
pełnego skarbca.

Kategoria: SP kl. VII i G kl. II-III,
Szalony architekt
Blokowisko składało się z sześciu, sześćdziesięciu, a może nawet 

sześciuset rozrzuconych na niewielkim terenie graniastosłupów. Mło-
dzież je zamieszkująca zadawała so-
bie wiele trudu, by jak najszybciej za-
trzeć ostre krawędzie brył i nadać im 
wygląd walców. Robiła to w różny 
sposób. Jedni starali się znaleźć sła-
by punkt dłuższej krawędzi, kopiąc ją 
przez pewien czas. Inni badali odpor-
ność krótszej na bodźce chemiczne, 
plując na nią. Zdarzało się, że te za-
biegi przynosiły nieoczekiwane efek-
ty. Zamiast walca otrzymywano bry-
łę składającą się ze ścian o różnym 
kształcie. Regularne kwadraty zmie-
niały się w romby pod wpływem sił 

działających na nie. Agresywne siły sprawiały, że przekątne poszcze-
gólnych prostokątów stawały się najważniejszymi filarami budynków, 
których ściany zmieniały się w trójkąty. 

Pewnego dnia szalony architekt postanowił ułatwić pracę bloker-
som i zaprojektował osiedle składające się ze stożków. To posunięcie 
rzeczywiście ułatwiło zabiegi niszczycielom. Łatwiej było im zamienić 
ostrosłup w stożek, gdyż nie miał on podstawy górnej, a tym samym 
wymagał mniejszych zabiegów niszczycielskich. Jedynym minusem 
tego pomysłu było utrudnienie w doprowadzeniu bryły do kształtu ide-
alnego - kuli. Wysokość dwóch brył pozostawała ta sama, zmniej-
szała się jedynie objętość kuli możliwej do uzyskania, gdyż okolice 
wierzchołka były niezbyt obszerne. Sześcian jako bryła składająca 
się z najbardziej regularnych figur był pożądany przez młodych ludzi, 
dlatego udali się do architekta, by mu wyperswadować niedorzecz-
ny pomysł. Architekt, który w obliczu przeważającej siły zawsze tracił 
kontenans, bardzo szybko obliczył wszystkie parametry i współrzęd-
ne budynków i zgodził się z sugestiami zakapturzonych młodzień-
ców. Zrozumiał bowiem, że ma przed sobą nie przekrój społeczeń-
stwa zamieszkującego jego domy, ale grupę silnych, bo bardzo licz-
nych łobuzów. Wiedział, że nie wszyscy są źli, trudno mu jednak było 
ich odróżnić.

(Autor: Agnieszka Chinalska, Jolanta Przygocka)

Kategoria: Liceum i Dorośli
Twardy orzech do zgryzienia, czyli o polskiej ortografii
Ortografia jest tym dla naszej dumy narodowej, czym zagnieżdżo-

na w miąższu szypułka dla truskawki. Szczycimy się spektakularną 
liczbą wyjątków, doprowadzających przeciętnego cudzoziemca do 
płaczu, a wybitnego nawet  Polaka - do zakłopotania. Można by za-
ryzykować twierdzenie, że odstępstw mamy więcej niż marakuja pe-
stek. Ale któż by w tak poważnej dziedzinie jak ortografia godził się 
na tak frywolne i niezweryfikowane porównania? Skoro jednak taka 
analogia już pojawiła się na szeroko rozsnutym horyzoncie naszych 
rozmyślań, zauważmy, że owoce dostarczają nam tyle samo wita-
min, co ortograficznych kłopotów. Są wszakże organem powstającym 
u roślin okrytozalążkowych w zalążni słupka, a sama owocnia rodzi 
się z jednego lub wielu owocolistków. Pełne są przesłodkiego mięki-
szu, a jeśli – nie daj Boże – należą do owoców zbiorowych, potrafią 
się rozpadać na jednonasienne człony, jak choćby łuszczyna prze-
węzista u rzodkwi, wieloniełupka u ślazu czy czterodzielna rozłup-
nia u ogórecznikowatych i jasnotowatych. Ale odejdźmy od tak bez-
względnie botanicznego oblicza owocowej ortografii. Przyjrzyjmy się 
jej sensualnej twarzy, gdy przyobleka formę soczyście wysmakowa-
ną i szybko rozanielającą podniebienie. Tutaj także  – od razu musi-
my ostrzec  – będzie nie najłatwiej, jeśli nie wręcz supertrudno. No bo 
jeśli taki przesmaczny owoc rozpłynie się w naszych ustach, poczu-
jemy wszechogarniającą niebiańsko - rajską słodycz, potęgującą nie-
wiele wcześniejsze i ledwo uleciałe, niezapomniane wszakże wraże-
nia węchowe. I wtedy ni stąd, ni zowąd to pararajskie decorum rozbi-
ja bezwzględny uścisk zębów, rozgniatających wzdłuż i wszerz rów-
no wszystko od papai po żurawinę. Od jeżyn (ale nie samic jeża!) po 
ostrużyny lekko kwaśnych antonówek. Pisząc to dyktando, zapewne 
czujesz, jak rośnie w tobie duma. Wypuszcza pędy, zapuszcza ko-
rzenie, by naraz wystrzelić niczym Gandalfowe fajerwerki w postaci 
euforycznej konstatacji: „wiem, jak to napisać”! Niemalże widzisz, jak 
za esofloresowym śladem twojego długopisu kroczą zastępy przod-
ków, którym łatwiej złamać było pięć podków niż język na szeleszczą-
co - karkołomnych larach i penatach polskiego słownika. A to wszyst-
ko dzieje się pod staropolską poczciwą gruszą. Tą samą, której na-

brzmiałych słodkością owoców nie za-
sypiali w popiele nasi antenaci.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za wzięcie udziału w IX edycji „Orto-
graficznych Potyczek”, gratulujemy 
wyników i już dziś zapraszamy za rok 
– na jubileuszowe X Dyktando.

 
Stowarzyszenie  

„Razem dla Wilkowic”

Wykorzystano tekst IV Małopolskie-
go Dyktanda Niepodległościowego 
„Po polsku o historii”).
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Biegi o Zło-
tą Szyszkę wpi-
sały się już na 
stałe (mamy 
nadzieję) w ka-
lendarz imprez 
sportowych od-
b y w a j ą c y c h 
się w naszej 
gminie, toteż  
28 październi-

ka mimo chłodu i deszczu nie mogło zabraknąć 
startujących i kibicujących. Zanim dorośli obiegli 
otaczające nas szczyty, młodsi zawodnicy z ra-
dością pokonywali dystans, by zdobyć szyszko-
wy medal. 

8 listopada natomiast odbyło się uroczyste Pa-
sowanie dzieci, które rozpoczęły edukację przed-
szkolną w roku szkolnym 2017/2018. Prezentując 
krótki program artystyczny, pokonując sprawno-

ściowy tor przeszkód i chrupiąc surową marchewkę udowodniły, że 
są dzielnymi przedszkolakami. Na pamiątkę każde dziecko otrzyma-
ło biret i zostało uroczyście mianowane przez Panią Dyrektor na wy-
chowanka naszego Przedszkola.

10 listopada z okazji 10-lecia GOSiR w Wilkowicach reprezen-
tacja naszego przedszkola aktywnie brała udział w I-szym Tur-
nieju Sołectw. W konkurencjach sportowych... i nie tylko, o wiel-
ki puchar walczyły dzieci z rodzicami, delegacje szkół, Straży Po-
żarnej, Kół Gospodyń Wiejskich, Rad Sołeckich z Sołtysami na 
czele. Piątkowy wieczór spędziliśmy sportowo, zabawowo, kibi-
cując zawodnikom i integrując się z mieszkańcami naszej Gminy. 

Organizatorzy zafundowali nam do-
brą zabawę, ogromne emocje, pysz-
ny tort i puchar za zajęcie I miej-
sca. GRATULACJE dla wszystkich!!! 
Dziękujemy rodzicom i dzieciom za 
zaangażowanie, siłę walki i świetną 
atmosferę! 

Olimpia Podwacietnik
Przedszkole Publiczne w Bystrej

SPOrTOWA jESIEń PrZEDSZKOLAKóW Z bYSTrEj

W  LISTOPADZIE  -  cicho, szaro, mgliście.... ale oczywiście nie 
w przedszkolu w Wilkowicach. U nas zawsze jest wesoło i w czasie 
deszczu dzieci się nie nudzą. Jeszcze końcem października, a do-
kładnie 26.10.2017 r. przedszkolaki po raz kolejny odwiedziły Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Bystrej, gdzie zostały dowiezione autokarami 
na „Spotkanie z Filharmonią”. Muzycy Filharmonii Śląskiej zapozna-
li dzieci z nutą, półnutą i ćwierćnutą oraz nowym instrumentem - wal-
tornią. Wiedza, kunszt i humor prowadzących zaowocowały jak zwy-
kle wspaniałą zabawą i ogromnym zainteresowaniem widowni.

31 października br. roku grupy starsze gościły w Bielskim Teatrze 
Lalek BANIALUKA. Obejrzały niezwykle barwny i znakomity spektakl 
pt.„ Kopciuszek”. Nowatorskie połączenie światła, dźwięku, animacji 
i przecudnych kostiumów wprowadziły dzieci w świat baśni niczym 
z tysiąca i jednej nocy.... Jeszcze po powrocie dzieci długo przeży-
wały  obejrzane przedstawienie. 6 listopada w naszym przedszkolu 
odbył się Dzień Postaci z Bajek. Przedszkolaki dzielnie rozwiązywały 
zagadki dotyczące swoich ulubionych bajkowych bohaterów, komple-
towały stroje, rysowały swoje ulubione postaci i bardzo chętnie słu-

chały bajek czytanych przez nauczycielki.
Nazajutrz dzieci z grup Motylki, Krasnoludki i Pszczółki spotkały 

się, aby razem spróbować swoich aktorskich sił i przedstawiły insce-
nizację wiersza „O dębie, co żołędzie rozdawał”. Przedstawienie uda-
ło się znakomicie, przedszkolaki  w przebraniach zwierząt doskona-
le odegrały swoje role. Na zakończenie spotkania odbył się Koncert 
Piosenki Jesiennej, po czym wszystkie dzieci zintegrowały się we 
wspólnych zabawach.

Przedszkolaki nie zapomniały o uczczeniu Święta Niepodległości. 
W dzień poprzedzający 11 listopada dzieci z grup starszych udały się 
pod Pomnik Bohaterów w Wilkowicach, natomiast wszystkie dzieci 
i panie w tym dniu przyozdobiły swoje ubrania biało-czerwonymi ko-
tylionami. Również w tym dniu, tj. 10 listopada gościł w przedszkolu 
teatrzyk objazdowy ze spektaklem „Kot w butach”.

21 listopada  wszystkie dzieci z naszego przedszkola zostały za-
proszone do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach na zorga-
nizowane przez nasze kochane panie bibliotekarki przedstawienie 
w wykonaniu wrocławskich aktorów pt. „Niedźwiedź - strażnik lasu”.

Listopad zakończy się udziałem 
przedszkolaków z grup starszych 
w Przeglądzie Pieśni Patriotycz-
nej im. Małgorzaty Papiurek organi-
zowanym w auli sali budynku OSP 
w Wilkowicach. Życzymy wszystkim 
uczestnikom powodzenia, a jakie 
miejsca wywalczyli nasi wychowan-
kowie - o tym w kolejnym artykule...

Zespół promujący  
Przedszkole Publiczne 

w Wilkowicach

LISTOPAD W PrZEDSZKOLU W WILKOWICACh

NASZ NIKIFOr W SPóDNICY
W prestiżowym konkursie Biennale Malarstwa Bielska 

Jesień 2017 pod honorowym patronatem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, spośród dzieł 700 artystów, 
którzy nadesłali prace na konkurs, Jury wyłoniło tylko 69 
osób. Wśród nich znalazła się zaledwie trójka amatorów, 
w tym mieszkanka Mesznej, Anna Demianiuk. 

Ta niepozorna dziewczyna, którą mijamy na uli-
cach naszej Gminy, w kręgach sztuki zdobywa,  
z roku na rok, coraz większe uznanie. 

Talent Anny, tworzącej pod opieką Katarzyny Żaczek, 
w Domu Kultury „Kubiszówka” w Bielsku-Białej, został 
doceniony podczas ubiegłorocznej edycji Festiwalu Art 

Naif, odbywającego się od dziesięciu lat na katowickim 
Nikiszowcu. Impreza ta jest dedykowana twórcom sztuki 
naiwnej nie tylko z Polski, ale i z całego świata.

Tegoroczny sukces ugruntował Jej pozycję uznanej 
malarki. Dzieła Anny Demianiuk można podziwiać na 
prestiżowej wystawie finałowej Bielskiej Jesieni, trwają-
cej do końca roku, w salach Galerii Bielskiej BWA oraz 
w Willi Sixta - XIX-wiecznym pałacyku położonym przy 
ul. Mickiewicza 24. 

Sztuka naiwna jest wyrazem niepoddają-
cej się trendom indywidualności, chęci two-
rzenia wbrew brakowi przygotowania warszta-
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KArTKI bOżONArODZENIOWE
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEj Nr 1 W WILKOWICACh

8 listopada poznaliśmy wyniki konkursu na „Najpiękniejszą Kart-
kę Bożonarodzeniową i Noworoczną”, zorganizowanego przez 
GOK „Promyk”. Wielu uczniów naszej szkoły wzięło w nim udział, 
a wyróżnienia otrzymały 3 osoby w kategorii 8-11 lat: Szymon Żmij 
z kl. 3a za pracę „Choinka”, którą wykonał techniką kombinowaną, 
Bartosz Kadłubicki z kl. 4b za pracę techniką wydrapywaną oraz 
Anna Pawlik z kl. 4d za pracę „Stajenka” - wykonana także techni-
ką kombinowaną.

Gratulujemy wyróżnień, bo wszystkich zgłoszonych prac było aż 
134. Wszystkie kartki będą reprezentowały Gminę Wilkowice na 

Międzynarodowym Konkursie na Naj-
piękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową 
w Dolnym Kubinie na Słowacji.

Do konkursu uczniów przygoto-
wywały panie Gabriela Giełtowska 
i Agnieszka Kostka, którym gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów.

Zespół Promujący Szkołę

Praca Szymona Żmij

NAUCZYCIEL Z EGZOTYCZNEGO SIKKIM
W SZKOLE PODSTAWOWEj Nr 1 W WILKOWICACh

W dniu 6 listopada w naszej szkole gościł niezwykły nauczyciel, 
dyrektor szkoły w dalekim Sikkim (Indie), Mr Pema Tashi Bhutia.    

Sikkim to jeden ze stanów w Indiach. Od zachodu graniczy z Ne-
palem, na północy i wschodzie z Chinami, na południowym wscho-
dzie z Butanem. Tutaj jest jedyne w Indiach przejście graniczne 
do Chin. Stolicą stanu jest Gangtok. Sikkim ma 11 oficjalnych ję-
zyków, m.in. nepalski, bhutański. Angiel-
ski jest językiem urzędowym, obowiązu-
je w szkołach i na uczelniach. Główną re-
ligią jest hinduizm i buddyzm.

Podczas spotkania, które miało miej-
sce na sali gimnastycznej, uczniowie do-
wiedzieli się kilku faktów geograficznych 
i kulturowych na temat zupełnie obce-
go im miejsca. Pan Bhutia opowiedział 
uczniom, jak wygląda szkoła,  w której 

pracuje oraz codzienne życie mieszkańców Sikkim.  Zaprezentował 
także typowy dzień ucznia w szkole. Uczniowie mieli okazję zada-
wać pytania, niektórzy próbowali również zadawać pytania w języ-
ku angielskim. Szybko nawiązała się wspólna interesująca konwer-
sacja. Na koniec Pan Bhutia na specjalną prośbę uczniów zaśpie-
wał tradycyjną piosenkę w języku bhutańskim. Po oficjalnym spo-

tkaniu uczniowie klasy 6 mieli okazję w bar-
dziej kameralnym gronie, obejrzeć prezen-
tację zdjęciową opisującą życie mieszkań-
ców Sikkim.

Cieszymy się, że mogliśmy gościć w na-
szej szkole przedstawiciela innego pań-
stwa. Czekamy z niecierpliwością na więcej 
takich ciekawych wizyt! 

Magdalena Bakalarska, 
wicedyrektor szkoły

NIEZWYKŁE SPOTKANIE Z PISArKĄ,
CZYLI „KSIĄżKA - WAżNA SPrAWA!”

26 października 2017 roku biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Władysława Jagiełły przy współpracy z Radą Rodziców zorgani-
zowała spotkanie dla uczniów klas I-VI z autorką książek dla dzieci 
i młodzieży, Panią Agnieszką Frączek.

Uroczystość pod hasłem „Niezwykłe spotkanie” była kontynuacją 
projektu, cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi, które realizowane są 
w naszej szkole od kilku lat.

Wydarzenie zostało poprzedzone lekturą książek autorki podczas 
lekcji i w bibliotece oraz konkursem plastycznym na ilustrację do wy-
branej książki. 

Nasz gość określił rozmowy z uczniami 
jako „wesołe lekcje języka polskiego”. Au-
torka tłumaczyła, posługując się żartobli-
wymi przykładami, czym są frazeologizmy 
i przysłowia, wskazywała różnice między 
nimi. Wspólnie z dziećmi poszukiwała wy-
razów wieloznacznych; tropiła „byki”, czyli 
te najczęściej (i te trochę rzadziej) popeł-
niane błędy językowe. Pisarka zachęcała 
do większej dbałości o polszczyznę, uwraż-
liwiała na nią, przekonywała,  że choć język 

polski znamy najlepiej ze wszystkich języków świata, to wiedzę o nim  
wciąż warto pogłębiać.   

 Pani Agnieszka Frączek jest autorką ciekawych książek dla dzieci: 
„Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą”, „Gdy przy sło-

wie jest przysłowie”, „Byk jak byk” i wielu, wielu innych.
Nasi uczniowie mogą poznawać jej twórczość dzięki zakupionym 

nowościom czytelniczym (przypomnijmy, że biblioteka szkoły wzbo-
gaciła księgozbiór otrzymując finansowe wsparcie Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej i organu prowadzącego w ramach Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020).

Po spotkaniu uczniowie  mogli zakupić 
książki napisane przez naszego gościa 
i otrzymać autograf.

Wydarzenie to było doskonałym sposo-
bem na zainteresowanie dzieci czytelnic-
twem i literaturą przeznaczoną dla młodych 
czytelników. 

Artykuł opracowały pani Maria Prostak 
i Anita Tyrlik. 

Zespół Promujący SzkołęPani Agnieszka Frączek wraz z czytelnikami.

towego, potrzebą dzielenia się ze światem płynącymi 
z serca uczuciami i emocjami. Wg twórców Festiwalu Art Naif „dzieła 
artystów naiwnych mają szczególną siłę oczarowywania – pozwalają 
zanurzyć się w świecie marzeń i snów, nasuwają na myśl miłe wspo-

mnienia, błogie chwile. Właśnie dzięki tej magii sztuka naiwna jest tak 
powszechnie lubiana”.

Mira Bernardes-Rusin
GOK „Promyk”
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W piątek 10 listopada 2017 r. z okazji 10-lecia istnienia Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach odbył się Sportowy Tur-
niej Sołectw Gminy Wilkowice o puchar Wójta Gminy Wilkowice Mie-
czysława Rączki.

Uroczystość rozpoczęła się krótkim przemówieniem Dyrektora GO-
SiR Marka Kubicy, który podsumował 10 lat funkcjonowania obiek-
tu oraz zaprezentował wszystkie sportowe obiekty, któ-
re obecnie znajdują się w strukturze Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach. Następnie głos za-
brał Wójt Mieczysław Rączka, który złożył na ręce Dy-
rektora oraz całego Zespołu Pracowników podziękowa-
nie z okazji 10-lecia istnienia Gminnego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Wilkowicach za wkład i zaangażowanie 

w nadzór i dbałość 
o istniejącą bazę 
sportową oraz sku-
teczne realizowanie 
programu rozwoju sportu i rekre-
acji na terenie Gminy Wilkowice. 
Jako ostatni głos zabrała Radna 
Anna Maślanka, która była jed-
ną z głównych inicjatorek budo-
wy obiektu przed ponad dziesię-
ciu laty.

Po części oficjalnej nastąpiło uroczyste otwarcie przez Wójta Mie-
czysława Rączkę, Dyrektora GOSiR Marka Kubicę oraz Radną Annę 
Maślankę pierwszego w historii naszej gminy turnieju sołectw. 

W zawodach wzięły udział reprezentacje sołectwa Bystra, Mesz-
na i Wilkowice, dla których przygotowane zostały zawody rodzinne, 
dla dzieci do lat 12, młodzieży do lat 18, reprezentacji Kół Gospodyń 

Wiejskich i Strażaków OSP oraz konkurencja dodatkowa dla sołty-
sów i przedstawicieli Rad Sołeckich. Zawodnicy rywalizowali ze sobą 
na torach przeszkód przygotowanych przez młodzież pod kierownic-
twem Pana Ryszarda Dzielędziaka.

Po zaciętym współzawodnictwie przyszedł czas na ogłoszenie wy-
ników. Pierwsze miejsce w Sportowym Turnieju Sołectw Gminy Wil-
kowice o puchar Wójta Gminy Wilkowice Mieczysław Rączki zdoby-
ła reprezentacja sołectwa Bystra, na drugim miejscu uplasowała się 
reprezentacja z Wilkowic, zaś na trzecim reprezentacja z sołectwa 
Meszna.

Na zakończenie turnieju Wójt Mieczysław Rączka ufundował ol-
brzymi tort, którym mógł poczęstować się każdy z przybyłych na im-
prezę zawodników oraz gości.

Zgodnie z obietnicą organizatorów w przyszłym roku odbędzie się 
II Sportowy Turniej Sołectw Gminy Wilkowice o puchar Wójta Gmi-
ny Wilkowice Mieczysława Rączki, na który już dziś serdecznie za-
praszamy.

UG

W dziejach naszego narodu były chwile wielkich zwycięstw i bole-
snych klęsk, momentów podniosłych i tragicznych. Zapisały się w hi-
storii, utworach poetów i kompozytorów, w sercu zwykłych ludzi, na uli-
cach miast i wsi, wszędzie tam, gdzie tworzyły się i żyją pieśni, hym-
ny, piosenki. Dodawały ducha w trudnych chwilach, kształtowały nasz 
patriotyzm i wiarę w siebie. Przekazywane z pokolenia na pokolenie 
decydują o naszej tożsamości, ciągłości tradycji, nieprzemijającej po-
trzebie piękna i wzruszenia, czego mogliśmy doświadczyć 15 listopa-
da podczas XVIII Przeglądu Pieśni Patriotycznej, organizowanego po 
raz szósty przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Bystrej. Dzięki 
Dyrekcji GOK „Promyk” 6 zespołów oraz 17 wykonawców zgłoszonych 
w kategorii „Soliści, duety i zespoły do 6 osób” wystąpiło na prawdziwej 
scenie, z profesjonalnym nagłośnieniem prezentując swe umiejętności 
i talenty wokalne, które oceniała Komisja Konkursowa w składzie: Pani 
Alicja  Raszka-Micherdzińska  (przewodnicząca),  Pani Agnieszka 
Sech, Pani Irena Staszek, Ks. Sebastian Otworowski. Biorąc pod 
uwagę wykonanie, prezentację, dobór repertuaru w poszczegól-
nych grupach wiekowych  i kategoriach  jury przyznało następu-
jące miejsca:
• przedszkolaki - Kat. II: I miejsce - „Tygryski” (gr. III), II miejsce - 

„Wiewióreczki”(gr.  IV),  III  miej-
sce - „Misie”  (gr.  II) Przedszko-
le Publiczne w Bystrej;

• uczniowie  klas  I-III  -  Kat.  II: 
I miejsce - II klasa SP nr 1;

• uczniowie  klas  IV-VII  -  Kat.  I: 
I miejsce - Anna Gębala kl.VI SP 
nr 1,  II miejsce - Szymon Łaciak 
kl. IV SP nr 2, III miejsce - Alek-
sandra Trela kl. VII SP nr 2; Kat.
II - I miejsce - uczniowie kl. V SP 
nr 1;

• młodzież  gimnazjalna  -  Kat.  I: 
I miejsce - Karolina Łaciak i Aleksandra Wolińska kl. III SP nr 2 
(duet) oraz Nina Kumorek kl. III SP nr 2, II miejsce - Monika Du-
kalska kl. II SP nr 2, III miejsce - Magdalena Płócienniczak kl. III 
SP nr 2; Kat. II: I miejsce - „Zespół Juliana” SP nr 2.  

Organizatorzy gratulują laureatom oraz serdecznie dziękują wszyst-
kim wykonawcom, ich wychowawcom, nauczycielom, rodzicom za trud 
włożony w przygotowanie i piękne występy artystyczne!

Podziękowania składamy również Dyrekcji oraz pracownikom 
GOK „Promyk”, Pani Olimpii Podwacietnik za pomoc w organiza-
cji tegorocznego Przeglądu, władzom gminy Wilkowice, Ks. Tade-
uszowi Krzyżak oraz darczyńcom za wsparcie finansowe.

I jak mówi w wierszu Franciszek Karpiński „(…) Uczcie się, 
dzieci nasze, nucić tę pieśń wraz z nami! Ażeby wnuki wasze, 
śpiewały ją wiekami. (…)” Do usłyszenia za rok.

Stanisław Kwiatek
Prezes POAK w Bystrej Krakowskiej

PArAFIALNY PrZEGLĄD PIEŚNI 
PATrIOTYCZNEj W bYSTrEj

10 LAT GMINNEGO OŚrODKA SPOrTU I rEKrEACjI  
W WILKOWICACh
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„CO ZA NAMI…”
Jak co roku, na początku listopada, nawiązując 

do, tak istotnego w naszej kulturze i tradycji, Świę-
ta Zmarłych, przygotowaliśmy koncert zaduszkowy. 

Tym razem chcieliśmy wspomnieć zmarłego w marcu 
tego roku - Wojciecha Młynarskiego. Jednego z tych, o któ-

rym można powiedzieć - wybitny poeta piosenki, obok Jeremie-
go Przybory, Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty czy Jana Woł-
ka. Poeta, satyryk, artysta kabaretowy, autor ponad 2000 tek-
stów piosenek, dramaturg, scenarzysta, librecista, tłumacz, kom-
pozytor, reżyser teatralny. Zaczynał w latach 60. w teatrze war-
szawskiego, studenckiego klubu Hybrydy. Potem współpracował 
z wieloma kabaretami, między innymi z STS-em, Owcą, Dud-
kiem, a także teatrami, przede wszystkim z warszawskim teatrem 

Ateneum. Urodził się 26 marca 1941 w Warszawie, gdzie też zmarł 15 mar-
ca tego roku. Jeden z największych twórców polskich piosenek, często ich 
wykonawca. Ale był nie tylko znakomitym autorem tekstów, był także pa-
triotą i etykiem, człowiekiem, który dużo wiedział na temat moralności, pięt-
nował nasze narodowe i społeczne wady i przywary. Jego obserwacja co-
dzienności była genialna, teksty mądre, finezyjne, zawsze z morałem. Pio-
senki pisane wiele lat temu nie tracą na aktualności. Przez dziesięciolecia 
Polska mówiła - i nadal mówi - frazami z Młynarskiego. Szanowni Państwo, 

recital „Mój ulubiony Młynarski” to 
hołd składany Mistrzowi przez zna-
komitego aktora Piotra Machalicę, 
który Jego piosenki śpiewa od za-
wsze. Tym razem jednak przygoto-
wał koncert przeplatany opowieścią 
i poezją, składający się wyłącznie 
z utworów, które wyszły spod pió-
ra zmarłego Mistrza. Są to piosen-
ki zarówno autorskie, jak i znakomi-

Szanowni Państwo, listopa-
dowy Klub Podróżnika poświę-
cony był, jakże różnym od pol-
skich, obchodom Dnia Niepod-
ległości w Stanach Zjedno-
czonych. Prowadzący spotka-
nie, Pan Henryk Pollak przy-
był ubrany w strój amerykań-
skich Marines, przywożąc ze 
sobą całą walizkę przeróżnych 
ozdób, jakimi Amerykanie de-

korują otoczenie z okazji obchodów 4 lipca. Oprócz zdjęć, oglądaliśmy fil-
my autorstwa Pana Henryka (dawnego operatora w bielskim Studiu Filmów 
Rysunkowych), prezentujące miasto Filadelfia ogarnięte szałem świątecz-
nych defilad. Dziękujemy serdecznie za ten wyjątkowy wieczór, który po-
zwolił nam przenieść się na chwilę za ocean!

Część obchodów związanych 
ze Świętem Odzyskania Niepod-
ległości miała miejsce w tym roku 
w GOK „Promyk”. Na scenie sali wi-
dowiskowej odśpiewaliśmy uroczy-
ście Hymn Polski, wysłuchaliśmy 
przemówienia Wójta Gminy Wil-
kowice Pana Mieczysława Rącz-
ki, obejrzeliśmy krótką inscenizację 
przygotowana przez Uczniów i gro-
no Pedagogiczne ze Szkoły Podsta-

wowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej, a także mieliśmy okazję wysłuchać 
finałowego koncertu zespołów regionalnych, w ramach polsko-słowackiego 
projektu unijnego, prowadzonego przez Gminę Wilkowice. Na szczególne 
wyróżnienie zasługiwały dekoracje przygotowane przez Nauczycieli SP nr 2 
w Bystrej oraz przygotowana, specjalnie na tę okazję, wystawa Polskich or-
łów królewskich z radzieckich zegarków Pana Mariana Cholerka. Dziękuje-
my wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystościach i zapraszamy na hucz-
ne obchody 100-lecia odzyskania wolności, już za rok, do Wilkowic.

te przekłady, które stały się ważną częścią polskiej kultury. 
Jakby powiedział zmarły Mistrz: „Miłe Panie i Panowie bar-
dzo mili”, tego wieczoru, przed Państwem wystąpił wspa-
niały, wzruszający Piotr Machalica, młodzi, zdolni Muzycy, 
a my w zadumie wysłuchaliśmy wielkich piosenek i tekstów 
Wojciecha Młynarskiego. Nic dodać, nic ująć!
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PrZYGOTOWANIE INFOrMACjI: 
GOK, Tj. GMINNY OŚrODEK KULTUrY „PrOMYK” 

UL. jULIANA FAŁATA 2K 43-360 bYSTrA INFO: 33 8 170 773 WWW.GOK.WILKOWICE.PL

NAjbLIżSZE WYDArZENIA KULTUrALNE W GMINIE WILKOWICE

 

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 GRUDNIU: 
WYSTAWA POKONKURSOWA KARTEK BOŻONARODZENIOWYCH W DNIACH 06.12.2017.-02.02.2018. 

WYSTAWA MALARSTWA NA SZKLE P. ROZALII SZYPUŁY PT. „DO BETLEJEM IŚĆ WAM TRZEBA” 20.12.2017.-02.02.2018. 

Wtorek 
05.12. 

19.00 DKF „Promyk”: „Comedy shorts”- 
najzabawniejsze filmy krótkometraż. ‘17  

GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Dorośli 

Środa 
06.12. 
 

18.00 Wieczór Mikołajkowy dla Dzieci 
 

GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Wszyscy 

Niedziela 
10.12. 

10.00 
-17.00 

Wystawa rękodzieła 
bożonarodzeniowego 

GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Wszyscy 
 

12.00 
-16.00 

Warsztaty tworzenia tradycyjnych łańcuchów 
choinkowych 

13.30 
-14.30 

Koncert  świąteczny - Dzieci i Młodzież  
z grup gitarowych i wokalnych „Promyka” 

15.00 
-16.30 

Koncert  świąteczny Młodzieży ze Studia 
Piosenki Charisma 

Wtorek 
12.12. 

19.00 Klub Podróżnika: „Płyniemy na Kubę”.  
Prowadzi: Pan P. Pielesz 

GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Wszyscy 

Środa 
13.12. 

18.00 Środowe Kółko Filmowe” GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Dorośli 

Czwartek 
14.12. 

17.00 „Czwartkowe spotkania  
z Organizacjami z Gminy Wilkowice” 

GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Organizacje, 
Działacze 
Kultury 

Sobota 
19.12. 

19.00 DKF „Promyk”: „Kobieta z lodu”, 
reż. B. Slama 

GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Dorośli 

Środa 
20.12. 

18.00 „Środowe Kółko Filmowe”  
– film familijny pt. „Mikołaj  
w każdym z nas”, Hit 2017!!! 

GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Wszyscy 

Środa 
20.12. 

19.00 Otwarcie wystawy  malarstwa na szkle  
P. Rozalii Szypuły  
pt. „Do Betlejem iść wam trzeba” 

GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Wszyscy 

Środa 
27.12. 
 
 

17.00 Spektakl jasełkowy „Herody”  
w wykonaniu Grupy teatralnej  
„Menuet” z Tychów 

GOK 
„Promyk” 

 

GOK 
„Promyk” 

Wstęp 
wolny, 

biletowany. 

PRZERWA W STAŁYCH ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH W GOK „PROMYK”  
BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁA W DNIACH 16.12.2017 r. – 01.01.2018 r. 

 

20 grudnia  Otwarcie wystawy „Moje Boże Narodzenie”  
ze zbiorów P. Stasickich 

GBP Wilkowice GBP Wilkowice Wszyscy 
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Muzyka kształtuje wyobraźnię, słuch, kompetencje poznawcze, 
dlatego przedszkolaki z Bystrej, aktywnie uczestnicząc w spotka-
niach i koncertach, mają możliwość obcowania z muzyką na żywo - 
klasyczną, jak i ludową. 20 października gościliśmy zawodową skrzy-
paczkę - mamę Szymona i Marysi, która zapoznała dzieci z budową 
skrzypiec oraz pokazała, w jaki sposób uczą się grać na instrumen-
cie jej mali uczniowie. Chętne przedszkolaki mogły same sprawdzić, 
że to wcale nie łatwa sztuka. Te niecodzienne zajęcia muzyczne oraz 
występy Marysi, Szymona i ich mamy z pewnością zachęcą niektó-
rych do rozwijania muzycznych zainteresowań. Ponadto dzieci wy-
słuchały utworów muzycznych m. in. Vivaldiego, Paganiniego, dzię-
ki czemu utrwalały zasady zachowania się na koncercie, kształtowa-
ły poczucie rytmu, różnicowały tempo i wysokość dźwięku. Kontynu-

ując tematykę muzyczną 26 
października dzieci z grupy 
II, III i IV udały się do GOK 
„Promyk” na cykliczne spo-
tkanie z Filharmonią Śląską. 
Tym razem poznały budo-
wę i brzmienie waltorni, czyli 
rogu. W tym czasie w grupie 
najmłodszej pani Ola prze-
prowadzała zajęcia muzycz-

ne prezentując gitarę oraz 
akordeon. „Ogniki” z zain-
teresowaniem obserwowa-
ły ruch miecha przy rozcią-
ganiu akordeonu, grały na 
strunach i śpiewały piosenki 
przy akompaniamencie po-
wyższych instrumentów.

Kolejnym miłym gościem 
była mama Hani - Pani Ma-
rzenka, która przeprowadzi-
ła warsztaty szycia, pokazała przybory potrzebne w pracy krawco-
wej igły, nici, różnego rodzaju materiały, guziki. Dzieci dowiedziały 
się, jakie czynności musi wykonać krawcowa, aby powstało ubranie 
lub inne rzeczy codziennego użytku. Przedszkolaki mogły spróbo-
wać same szyć na maszynie, oczywiście przestrzegając zasady bez-
pieczeństwa. 

Dziękujemy Pani Małgosi oraz Pani Marzence za poświęcony czas 
i wprowadzenie nas w tajniki muzyki i krawiectwa. Mamy nadzieję, 
że jeszcze wielu ciekawych gości odwiedzi nasze przedszkole, aby 
uatrakcyjnić pobyt dzieci na placówce.

A.Ziemiańska, U.Polakow, O.Podwacietnik 
Przedszkole Publiczne w Bystrej

CIEKAWE ZAWODY NASZYCh rODZICóW

20 listopada w naszym przedszkolu zawitał po raz kolejny wspa-
niały gość Pani Krystyna Popławska z teatru „Ptak” z bajką „O rybaku 
i złotej rybce”. Czy spełnienie marzeń prowadzi do szczęścia? Tylko 
jeśli umie się korzystać z życia rozważnie… Przypomina o tym bajka 
o rybaku, który złapał złotą rybkę. Wszak bajka powinna mieć dydak-
tyczny charakter. Pokazywać wartości i je nazywać: to jest dobre, a to 

jest złe. Kukieł-
kowi bohaterowie 
przedstawienia 
„O rybaku i zło-
tej rybce” podzie-
lili się z dziećmi tą 
mądrością życio-
wą: nie żądajmy 
za dużo, bo moż-
na wiele stracić.  
Wszystkie przedszkolaki z entuzjazmem i radością obejrzały przed-
stawienie. Dziękujemy serdecznie Pani Krystynie i z niecierpliwością 
oczekujmy kolejnej wizyty.

Zespół Promujący Przedszkole
Katarzyna Mrówka

„O rYbAKU I ZŁOTEj rYbCE” W PrZEDSZKOLU W MESZNEj

SZKOLNY PrZEGLĄD PIEŚNI PATrIOTYCZNEj W MESZNEj
Dnia 9 listopada 2017 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego odbył się Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej zor-
ganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, Radę Sołecką 
w Mesznej oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej. W prze-
glądzie brali udział przedszkolacy i uczniowie miejscowej placówki 
oświatowej oraz grupa przedszkolaków z Niepublicznego Przedszko-
la Językowego „Mali odkrywcy” w Mesznej. Wykonawców ocenia-
ła trzyosobowa komisja w składzie: przewodniczący ks. Andrzej 
Piotrowski - Proboszcz parafii w Mesznej, P. Janina Rosiek - dy-
rygent chóru „Cantica” w Bystrej oraz P. Magdalena Chodkowska-
Chmiel - nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrej.

W przeglądzie wzięło  udział  217 wykonawców: 16 przedszko-
laków z Niepublicznego Przedszkola Językowego „Mali odkrywcy” 
w Mesznej, 75 przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Mesznej, 83 dzieci z klas młodszych I - III, 27 uczniów klas star-
szych IV - VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz 16 uczestników 
Scholi Dziecięcej w Mesznej.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników przeglądu komisja przy-
znała następujące miejsca:
- w grupie wiekowej „przedszkolaki”:
I miejsce - grupa przedszkolna 5 i 6 latków z Zespołu Szkolo-

no-Przedszkolnego (wych. Beata Jakubiec i Anna Tórz),
II miejsce równorzędnie: grupa 3 - 4 latków (maluchy) - wych. 

Katarzyna Mrówka i Paulina Kania oraz grupa 4 - 5 latków (średnia-
ki) - wych. Aleksandra Górny i Paulina Kania,
III miejsce  -  grupa  przedszkolaków  z Niepublicznego Przed-

szkola Językowego „Mali odkrywcy” (wych. Katarzyna Wójcik i Do-
rota Frączkiewicz).

Dzieci przedszkolne zaśpiewały następujące pieśni: „Płynie Wisła, 
płynie”, „Przybyli ułani”, „Polska”, „Piechota”, „Dzień dobry biały pta-
ku”.
Wśród klas młodszych I - III w kategorii „zespół” komisja przy-

znała równorzędne I miejsce uczniom kl. IIIa i IIIb. Dzieci z klasy 
IIIa przygotowane przez  wych. Iwonę Kwaśny zaprezentowały pie-
śni: „Ostatni mazur” oraz „O mój rozmarynie”. Natomiast w wykona-
niu uczniów kl. IIIb usłyszeliśmy utwory: „Ułani, ułani” oraz „Przybyli 
ułani”. Dzieci przygotowała wych. Grażyna Damek.
II miejsce przyznano równorzędnie uczniom kl. I  i kl.  II. Dzie-

ci z kl. I zaśpiewały pieśni: „Już zachodzi czerwone słoneczko” oraz 
„Przybyli ułani” (wych. Renata Kamińska). Uczniowie kl. II zapre-
zentowali pieśni: „Wojenko, wojenko” oraz „Pieśń konfederatów bar-
skich”. Dzieci przygotował nauczyciel muzyki Piotr Bezymski.
W grupie wiekowej „klasy starsze IV - VI” w kategorii „Występy 

solowe” I miejsce przyznano Natalii Duraj, uczennicy kl. Va, któ-
ra wykonała pieśni: „Tango na głos i orkiestrę” oraz „Jesteśmy stąd”. 
II miejsce otrzymała Laura Dąbrowska, uczennica kl.VI, a w jej 

wykonaniu usłyszeliśmy utwory: „Warszawo ma” oraz „Piechota”.
Równorzędne III miejsce przyznano: Kamili Królak, uczennicy 

kl. Vb za wykonanie pieśni: „Rozkwitały pąki białych róż” oraz „Dzię-
czyna z granatem”, a także Marii Sadlok, uczennicy kl. IVa, która za-
śpiewała pieśni: „Ojczyzno ma” oraz „Dziewczyna z granatem”.

cd na str. 14
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W dniu 26.10.2017 r. w naszym przedszkolu odbyło się pasowanie 
na przedszkolaka, podczas którego, dwie grupy maluszków oficjalnie 
dołączyły do naszej „sowiej rodziny”. Z tym dniem 25 dzieci stało się 
pełnoprawnymi przedszkolnymi - „Zajączkami”.

Na pasowanie przybyli liczni goście - rodzice, rodzeństwo oraz 
dziadkowie. Uroczystość rozpoczęła się od występu artystyczne-
go, podczas którego dzieci zaprezentowały liczne wierszyki, piosen-
ki oraz krótki taniec. Wszyscy byli zachwyceni, a w oczach wycho-
wawców pojawiły się łzy wzruszenia. Następnie Pani Dyrektor paso-
wała każde dziecko na Przedszkolaka Mądrej Sówki. Po części ofi-
cjalnej wszystkie dzieci wraz z przybyłymi gośćmi zostali zaprosze-
ni na poczęstunek. 

Jedna z grup Zajączków, licząca 18 dzieci, bierze udział w projek-
cie realizowanym przez Unię Europejską. Dzięki temu, nasze Unijne 
Zajączki, przez cały rok, mają zapewniony darmowy pobyt w przed-
szkolu w godzinach od 8.00 - 13.00. Dodatkowo, w ramach projek-
tu unijnego, wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola zostały 
poddane diagnozie logopedycznej oraz raz z miesiącu biorą udział 
w zajęciach sensoplastyki. 

W przedszkolu odbywa się jeszcze wiele innych ciekawych zajęć. 

Są to ceramika, zajęcia 
Pana Flojamka, dogote-
rapia, kuchcikowo, zaję-
cia taneczne, język an-
gielski, język hiszpań-
ski oraz rytmika. Po-
nadto przedszkole bie-
rze udział w licznych ak-
cjach społecznych mię-
dzy innymi w zbiórce 
na rzecz schroniska dla 
zwierząt, w zbiórce na-
krętek oraz w szlachetnej paczce. 

Przedszkole Mądra Sówka to miejsce pełne ciepła i rodzinnej at-
mosfery, do którego wszystkie dzieci przychodzą z uśmiechem na 
twarzy. 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do naszego sowiego 
przedszkola. 

Joanna Dobija
Klaudia Mandla

NOWE ZAjĄCZKI ZAWITAŁY  
W NIEPUbLICZNYM PrZEDSZKOLU MĄDrA SóWKA W WILKOWICACh

W grupie wiekowej uczniów klas starszych  IV - VI w katego-
rii „duety” I miejsce równorzędnie zajęły: Marlena Kępys i Zofia 
Marcalik - uczennice kl.VI za wykonanie utworów: „Warszawo ma” 
oraz „Białe róże”, a także: Maja Dwornicka i Julia Zielińska, uczen-
nice kl. VI, które zaprezentowały pieśni: „Nie pamiętasz, bo nie mo-
żesz” oraz „Cześć polskiej ziemi, cześć”. Komisja nie przyznała II i III 
miejsca, a wyróżnienie otrzymał duet: Zofia Wandzel i Kinga Kla-
czek z kl. VI. W ich wykonaniu usłyszeliśmy utwory: „Mury” oraz „Bia-
ły Krzyż”. 
W grupie wiekowej kl. starszych IV - VI w kategorii „zespoły do 

6 osób” I miejsce wywalczyły uczennice kl. IVb: Klaudia Kubica, 
Weronika Konieczny, Oktawia Kryjak i Aldona Gębala, które za-
śpiewały pieśni: „Białe róże” oraz „Wojenko, wojenko”. 
Równorzędne II miejsce otrzymały:
 - Natalia Adamus, Kinga Kliś, Maria Sromek, uczennice kl. IVa, 

które wykonały pieśni: „Ułani, ułani” oraz „O mój rozmarynie”;
- Justyna Gębala, Emilia Markiewka, Karina Grzybowska, Nina 

Tlałka, uczennice kl. IVa, które przedstawiły pieśni: „Serce w pleca-
ku” oraz „Piechota”.
W grupie wiekowej klas starszych w kategorii „zespoły powy-

żej 6 osób” pierwsze miejsce otrzymała Schola Dziecięca, któ-
ra zaprezentowała utwory: „Ojcowski dom” oraz „Polskie kwiaty”. 
Uczestników Scholi przygotowała do występu katechetka Grażyna 

Kubica, a innych wykonawców z klas starszych IV - VI przygotował 
nauczyciel muzyki Piotr Bezymski. 

Szklony Przegląd Pieśni Patriotycznej obserwowali zaproszeni go-
ście: skarbnik Gminy Wilkowice Aleksandra Kastelik, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury „Promyk” Agnieszka Sech, sołtys Mesznej 
i radny Antoni Kufel, radny Maciej Stwora. 

Przygotowanie i przeprowadzenie Szkolnego Przeglądu Pieśni Pa-
triotycznej nie byłoby możliwe bez pomocy i zaangażowania wielu 
osób. Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe, którego udzie-
lili: GOK Promyk, Rada Sołecka Mesznej, Stowarzyszenie Rozwo-
ju Mesznej i Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Mesznej. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali słodycze, a zdo-
bywcy głównych miejsc - nagrody książkowe lub inne upominki.

Organizatorzy serdecznie dziękują dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego  Małgorzacie Długosz za pomoc w organizacji prze-
glądu. Wyrazy podziwu i uznania składamy wszystkim nauczycie-
lom oraz rodzicom za trud w przygotowaniu dzieci do występu. Je-
steśmy wdzięczni Stanisławowi Kępysowi za nagłośnienie sali i nad-
zór techniczny. Tegoroczny Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej był 
naprawdę wyjątkowy. 217 uczestników w pięknych strojach historycz-
nych lub regionalnych pięknie prezentowało się na scenie sali gim-
nastycznej.

Joanna Szkoda - Stwora

Uroczystość wręczenia Nagrody Starosty Bielskiego im. księdza 
Józefa Londzina 3 listopada br. w Bielskim Centrum Kultury zgro-
madziła wielu gości: parlamentarzystów, samorządowców z powia-
tu i gmin, przedstawicieli placówek kultury i instytucji edukacji, or-
ganizacji i stowarzyszeń społecznych, mediów lokalnych. Spotkanie 
w szczelnie wypełnionej sali zainaugurował chór „Hejnał” z Mazańco-
wic pod dyrekcją Krzysztofa Przemyka.

Starosta bielski Andrzej Płonka w swoim wystąpieniu przypomniał: 
„Historia dziewiętnastu edycji Nagrody Starosty  Bielskiego to 190 

osób nominowanych,  to dziewiętnastu laureatów - to niezwykły Pan-
teon wybitnych osobistości naszego bielskiego powiatu. Wszyscy oni 
budowali i budują nadal zachwycający świat powiatu, o którym moż-
na powiedzieć że jest niezwykły, że jest nieprzeciętny - właśnie po-
przez wyjątkowość osób, które za chwil kilka zobaczymy na tej sce-
nie. Korzystając z okazji  pragnę Nominowanym serdecznie podzię-
kować za codzienną służbę na rzecz naszej „małej ojczyzny”, za pie-
lęgnowanie lokalnych wartości i tradycji, za pracę dla dobra bliźnich, 
a także za wierność ideałom i kontynuację pięknej misji Ks. Józe-

NAGrODA IMIENIA KS. jóZEFA LONDZINA
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1. Nazwa i adres instytucji kultury: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach, ul. Strażacka 3, 43-365 Wil-

kowice.
2. Formalne kryteria wyboru oraz wymagane kwalifikacje:
Wymagania niezbędne:

− obywatelstwo polskie,
− wykształcenie wyższe, 
− co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji związanej ze statutową dzia-

łalnością jednostki, 
− predyspozycje menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem, a tak-

że predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć zwią-
zanych z działalnością statutową jednostki,

− pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw pu-
blicznych,

− brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

− niekaralność związana z zakazem pełnienia funkcji kierowniczych (dot. 
dysponowania środkami publicznymi),

− nieposzlakowana opinia,
− doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym 

w realizacji projektów z dziedziny kultury,
− znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji 

kultury, w tym: ustawy o bibliotekach, ustawy o organizowaniu i prowa-
dzeniu działalności kulturalnej, prawa pracy, ustawy o finansach publicz-
nych (w szczególności przepisów dotyczących gospodarki finansowej 
w instytucjach kultury), 

− prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:
− wykształcenie o kierunku lub specjalności związanej ze statutową dzia-

łalnością jednostki,
− mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
− znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżeto-

wych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europej-
skiej,

− znajomość historii i tożsamości lokalnej sołectw Gminy Wilkowice.

3. Wymagane dokumenty:
− wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z motywacją kandydowania 

na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach,
− pisemną, autorską koncepcję funkcjonowania Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Wilkowicach, z uwzględnieniem warunków organizacyjno-fi-
nansowych instytucji,

− pisemną informację na temat dotychczasowej działalności kandydata 
w zakresie statutowej działalności jednostki (można dołączyć referen-
cje),

− kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
− życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
− kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 

oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa itp.),
− kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
− oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności 

prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
− oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskar-

żenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe /osoba wybrana 
na stanowisko dyrektora, będzie zobowiązana do przedstawienia orygi-
nału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowe-
go Rejestru Karnego)/,

− oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji 
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa 
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1311), 

− oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich da-
nych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) w celu przeprowadze-
nia konkursu na stanowisko dyrektora. 

4. Informacja o terminie i miejscu złożenia wniosku o przystąpienie do 
konkursu wraz z wymaganymi dokumentami:
Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumenta-

mi należy przesyłać w zamkniętych kopertach opisanych imieniem i na-
zwiskiem kandydata z podanym adresem zwrotnym oraz nr telefonu z do-
piskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wilkowicach” na adres:
Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice lub 
dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Wilkowicach w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 08.12.2017 r., do godz. 13.30.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Wilkowicach po wyżej określo-
nym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Informacje dodatkowe:
− przewidywany termin rozpatrzenia wniosków: 14.12.2017 r.
− kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z warunkami 

organizacyjno - finansowymi działalności Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wilkowicach osobiście w Urzędzie Gminy w Wilkowicach, II piętro, 
pok. 407 - informacji udziela Sekretarz Gminy - Pani Alicja Raszka-Mi-
cherdzińska lub w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach, ul. Stra-
żacka 3 - informacji udziela Dyrektor Biblioteki - Pani Agata Prochownik.

− oferty niespełniające wymagań formalnych i nie zawierające wszystkich 
wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

WójT GMINY WILKOWICE OGŁASZA KONKUrS NA KANDYDATA NA STANOWISKO 
DYrEKTOrA GMINNEj bIbLIOTEKI PUbLICZNEj W WILKOWICACh

fa Londzina. To dzięki takim doko-
naniom wręczana dziś nagroda zy-
skała tak duże znaczenie oraz pre-
stiż. Już sama nominacja dokonywa-
na przez lokalne samorządy jest wy-
razem ogromnego uznania i szacun-
ku.   Stąd uważam, że każdy z nomi-
nowanych może - i powinien -  czuć 
się zwycięzcą”.

Niezwykle wzruszającym mo-
mentem było ogłoszenie przez Alinę 
Świeży-Sobel, przewodniczącą Kapi-
tuły Nagrody tegorocznego werdyktu, 
który jak podkreśliła przewodniczą-
ca, był jedynie próbą  pochylenia się 
z szacunkiem i podziwem nad wspa-
niałym dorobkiem życia i działalności 
osób nominowanych.

Tegorocznym laureatem Nagrody 
im. ks. Londzina został Antoni Mleczko z Wilamowic  – ogrodnik, wła-
ściciel gospodarstwa, które od wielu lat prowadzi z żoną Elżbietą*.

Gmina Wilkowice do nagrody, w tym roku, nominowała Pana Stani-
sława Kwaśnego, charyzmatycznego, uznanego, nie tylko w naszym 
regionie, ale i w kraju oraz za granicą rzeźbiarza ludowego, który 
od 1993 r. stworzył kilka tysięcy rzeźb, w tym kilkadziesiąt dużych 
rzeźb plenerowych, kilkaset rzeźbionych w drewnie kapliczek, któ-
re można zobaczyć na terenie całej Polski, a także Czech i Słowacji. 
W rzeźbach w drewnie (lipa, topola, dąb, brzoza) zazwyczaj nawią-
zuje do tradycyjnej rzeźby ludowej - jej prostoty i charakterystycznej 
formy postaci. Dominuje w jego dorobku tematyka sakralna: Chrystus 

Frasobliwy oraz scenki z życia Jezusa, Matka Boska, galeria postaci 
świętych, aniołów. Zyskał także uznanie za rzeźby w kamieniu, fanta-
zyjne, malowane ptaki wykonywane z konarów drzew oraz za rekwi-
zyty obrzędowe - szopki i gwiazdy.

W jego bogatym dorobku można spotkać prace nawiązujące do te-
matyki regionalnej i rodzajowej. Dzięki swoim umiejętnością i osobo-
wości, zyskał rzesze uczniów pragnących uczyć się sztuki rzeźbiar-
stwa. Prowadzi warsztaty rzeźbiarskie w Bielsku-Białej, Żywcu i Wil-
kowicach w ramach szkolnych kółek zainteresowań i międzynarodo-
wych programów kulturalnych.

Jego prace brały udział w licznych konkursach i wystawach w ca-
łej Polsce, a także za granicą, w tym m.in. na Słowacji i w Czechach. 
Jest Laureatem m.in. Nagrody im. Oskara Kolberga, którą otrzy-
mał za zasługi dla kultury ludowej. Jego prace można zobaczyć idąc 
szklakami Beskidów, ale również w muzeach etnograficznych, gale-
riach sztuki oraz w zbiorach kolekcjonerów z wielu zakątków świa-
ta (Niemcy, Węgry, Szwajcaria, Kazachstan, Austria, Izrael, Tanza-
nia, Meksyk, Japonia, USA). Jego prace zostały wykorzystane rów-
nież jako materiał ilustracyjny  w książkach ks. Jana Twardowskiego: 
„Kilka myśli na Wielkanoc”, „Kilka myśli o Sercu Pana Jezusa”, „Kil-
ka myśli o Matce Bożej”, „ABC księdza Twardowskiego. Kazania naj-
krótsze”, „Przyjaciele Pana Boga”.

Pan Stanisław potrafi we wspaniały sposób opowiadać o historii re-
gionu, posiada ogromną wiedzę na temat strojów ludowych, obrzę-
dów świątecznych, a także zna doskonale mentalność mieszkańców 
Podbeskidzia, którą z powodzeniem ukazuje w swoich pracach. Jego 
rzeźby cechuje poczucie humoru i pogoda ducha.

UG
*Informacje pozyskane ze strony www.powiat.bielsko.pl.
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Formalne kryteria wyboru oraz wymagane kwalifikacje:
Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

21 listopada z 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 
r. poz. 902 ze zm.),

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw 
publicznych,

• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe,

• posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie 
koniecznym do wykonywania obowiązków zastępcy głównego księgo-
wego,

• wykształcenie: ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomicz-
ne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magi-
sterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe, 

• posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości w jednostkach 
sektora finansów publicznych, 

• posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym sta-
nowisku,

• nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
• dobra znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasy-

fikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej zadań oświato-
wych, 

• dobra znajomość komputera ze szczególnym uwzględnieniem progra-
mu Microsoft Office, a w szczególności programu Word, Excel, progra-
my finansowo-księgowe, bankowość elektroniczna itp.

• znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych, rachun-
kowości, sprawozdawczości budżetowej i finansowej, ustawy o podat-
ku od towaru i usług, przepisów prawa dotyczących podatków i ubez-
pieczeń społecznych, ustawy o pracownikach samorządowych, Karty 
Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty i Prawo oświatowe, regulacji 
szczegółowych do w/w ustaw: rozporządzenia wykonawcze,

• umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz danych staty-
stycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków 
i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenie prognoz pla-
nów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

• prawo jazdy kategorii B.
Predyspozycje osobowe:
• dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, 
• samodzielność, komunikatywność, rzetelność, terminowość, umiejęt-

ność pracy w zespole,
• umiejętność analitycznego myślenia.
Do zakresu wykonywanych zadań na w/w stanowisku należeć będzie:
• Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych 

t.j. przedszkoli i szkół podstawowych.
• Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
• Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych 

z planem finansowym.
• Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczą-

cych operacji gospodarczych i finansowych.
• Przekazywanie dyrektorom jednostek obsługiwanych rzetelnych i ak-

tualnych informacji finansowych potrzebnych do podejmowania decy-
zji gospodarczych i finansowych, w zakresie dysponowania środkami 
finansowymi jednostki.

• Prowadzenie rejestru sprzedaży opodatkowanej, rejestru zakupów 
oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych w zakresie 
podatku od towarów i usług VAT.

• Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych oraz sprawozdawczości w tym zakresie.

• Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunko-
wych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i sys-
tematycznym.

• Naliczanie amortyzacji i umarzania oraz uzgadnianie ksiąg inwentarzo-
wych oraz sprawozdawczość w tym zakresie.

• Okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywi-
stego stanu aktywów i pasywów.

• Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego.
• Sporządzanie sprawozdań finansowych (miesięcznych, kwartalnych, 

półrocznych, rocznych) oraz sporządzanie bilansu rocznego.
• Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozosta-

łej dokumentacji.
• Nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych 

dochodów i wydatków.
• Nadzór nad przestrzeganiem zasad rozliczeń pieniężnych.
• Nadzór nad funkcjonowaniem kasy.
• Terminowe i rzetelne sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji i spra-

wozdań przewidzianych w obowiązujących przepisach.

Warunki pracy:
• Wymiar czasu pracy - pełny etat.
• Podstawowy system czasu pracy.
• Stanowisko bezpośrednio podlega Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół 

i Przedszkoli w Wilkowicach.
• Praca w budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach na parterze. Bezpieczne 

warunki pracy na stanowisku.
• Stanowisko pracy w pomieszczeniu nie dostosowanym do wózków in-

walidzkich.
• Obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.
• Przewidywany termin zatrudnienia - 1 kwiecień 2018 r.
• Od 1 września 2018 r. planowane zatrudnienie na stanowisku Główne-

go Księgowego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Obsługi 
Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach w miesiącu poprzedzającym datę ogło-
szenia wynosił mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty:
• Życiorys (CV) - własnoręcznie podpisany.
• List motywacyjny - własnoręcznie podpisany.
• Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wła-

snoręcznie podpisany.
• Kserokopie świadectw pracy.
• Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
• Inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje 

i umiejętności.
• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku 

kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa 
a art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 
samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).

Oświadczenia:
• o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu 

z pełni praw publicznych,
• o niekaralności kandydata,
• o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
• o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym sta-

nowisku,
• o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych oso-
bowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922).

• Inne oświadczenia/zaświadczenia/kserokopie dokumentów.
Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej koper-
cie opisanej imieniem i nazwiskiem kandydata z podanym adresem zwrot-
nym oraz numerem telefonu z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko - Zastęp-
ca Głównego Księgowego w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilko-
wicach” na adres:
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach
ul. Wyzwolenia 25
43-365 Wilkowice
lub dostarczyć na dziennik podawczy Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 
w Wilkowicach ul. Wyzwolenia 25 pokój 202 w terminie do dnia 7 grudnia 
2017 r. do godz. 1500 (decyduje data i godzina faktycznego wpływu do Ze-
społu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach).

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VII. Inne informacje:

• Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.
• Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach zastrzega so-

bie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.
• Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na wery-

fikacji ofert przez komisję pod względem spełniania wymagań określo-
nych w ogłoszeniu o konkursie. Drugi etap polega na rozmowie kwali-
fikacyjnej.

• Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną powiadomieni te-
lefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

• Kwestionariusz osobowy i oświadczenia do pobrania na stronie BIP Ze-
społu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach w zakładce Rekrutacja.

• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Zespołu Obsłu-
gi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach, na stronie www.zosip.wilkowice.
pl i tablicy ogłoszeń Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach. 

• Kandydaci na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego Zespołu Ob-
sługi Szkół i Przedszkoli mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-
finansowymi działalności Zespołu osobiście w siedzibie Zespołu (budy-
nek Urzędu Gminy w Wilkowicach ul. Wyzwolenia 25, pokój 204 parter) 
- informacji udziela Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wil-
kowicach Pani Ewa Majdak.

• Oferty niespełniające wymagań formalnych i nie zawierające wszystkich 
wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

DYrEKTOr ZESPOŁU ObSŁUGI SZKóŁ I PrZEDSZKOLI W WILKOWICACh OGŁASZA KONKUrS NA STANOWISKO UrZĘDNICZE: 
ZASTĘPCA GŁóWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE ObSŁUGI SZKóŁ I PrZEDSZKOLI W WILKOWICACh.



G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e 17

G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e 13G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e 9G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e 9G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e 9

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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Wywiozę, bądź zakupię 
stare zbędne

rzeczy z piwnicy,  
strychu, stodoły.

Rozbiorę stare domy  
lub stodołę.

Wykonam meble ogrodo-
we (ławki, altanki, huśtawki), 
ogrodzenia siatkowe, panelowe 

oraz drewniane

608 132 715
517 458 942

Tel.

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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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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NAjLEPSI NA ZAWSZE...
Tegoroczna Uroczysta Inauguracja Sportowego Roku Szkolne-

go w Powiecie Bielskim odbyła się 17 października i miała miejsce 
w Wilamowicach, w tamtejszym Zespole Szkół. 

Uroczystość, w której uczestniczyło wielu znamienitych sportow-
ców, olimpijczyków, polityków, samorządowców i co najważniejsze 
uczniów i nauczycieli, dla szkół gimnazjalnych z powodu wdrożonej 
reformy oświaty, miała charakter pożegnania. 

Podczas uroczystości podsumowano sportową klasyfikację szkół 
z powiatu bielskiego za rok szkolny 2016/2017, gdzie ponownie fe-
nomenalnie wypadło Gimnazjum im. Juliana Fałata z Bystrej. Po 
raz piąty z rzędu, na wierzchołku tabeli znalazło się właśnie „Na-
sze” Gimnazjum. Na tak wybitny wynik złożyły się 
głównie wysokie miejsca zdobyte w piłce ręcznej 
oraz w lekkoatletyce. Szczypiorniak w wykonaniu 
bystrzańskich dziewcząt to najwyższa liga w Woje-
wództwie Śląskim. Świadczy o tym chociażby zdo-
bycie razem z Klubem Sportowym Bystra Wice-
mistrzostwa Śląska. W bieżącym roku 2017/2018 
dziewczęta grają o najwyższy stopień podium i po 
pierwszej rundzie prowadzą w klasyfikacji.

Podczas uroczystości, Starosta Bielski Pan An-
drzej Płonka wręczył na ręce Dyrektora byłego 
Gimnazjum w Bystrej Pana Michała Kunce okazjo-
nalny puchar, natomiast władze Gminy Wilkowice, 
na czele z Panem Wójtem Mieczysławem Rączką, 

ufundowały szkole kolejne, wspaniałe i „niemieszczące się” w żad-
nej gablocie pamiątkowe trofeum. Szkoła otrzymała także dwa kom-
plety strojów sportowych, na których pojawiła się już nowa nazwa 
placówki oświatowej. Miejmy nadzieję, że Gimnazjum w Bystrej, 
jako Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddzia-
łami Sportowymi, choć w części utrzyma swoje sportowe osiągnię-
cia i tradycje. Sukcesy te były i mamy nadzieję, że będą w dalszym 
ciągu możliwe dzięki nauczycielom wychowania fizycznego: Pani 
Grażynie Żurad i Panu Marcinowi Węgrzynowi. 

ZPS

TrADYCjA NASZĄ SIŁĄ - POLSKO-SŁOWACKIE 
WArSZTATY MUZYCZNO-TANECZNE

Szanowni Państwo!
W dniu 11 listopada br., przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca „Zie-

mia Beskidzka” wspólnie z przedstawicielami zespołów Detský folklór-
ny súbor Likava oraz Dedinská folklórna skupina Likava wykonali kon-
cert muzyczno-taneczny w ramach projektu pod nazwą „Tradycja naszą 
siłą - polsko-słowackie warsztaty muzyczno-taneczne“ w ramach Pro-
gramu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 - 1 Oś priorytetowa. 
Koncert był zwieńczeniem cyklu wspólnych polsko-słowackich warszta-
tów, które odbyły się w sierpniu na terenie Gminy Likavka, zaś we wrze-
śniu na terenie Gminy Wilkowice. Niewątpliwie to, co zespoły zaprezen-
towały na scenie podczas obchodów Święta Odzyskania Niepodległo-
ści jest wynikiem bardzo ciężkiej pracy podczas wspólnych warsztatów.

Celem projektu było zapewnienie wspólnej ochrony, wzmocnienie 
rozwoju i kultywowanie dziedzictwa kulturowego i znajomości histo-
rii regionu, poprzez organizację warsztatów muzyczno-tanecznych dla 
członków polskich i słowackich zespołów regionalnych - mieszkańców 
partnerskich gmin Likavka i Wilkowice, zakończonych organizacją ogól-
nodostępnych koncertów muzyczno-tanecznych dla mieszkańców po-
granicza oraz wydaniem i bezpłatną dystrybucją folderu promującego  
i płyty muzycznej.

Grupę docelową stanowili członkowie zespołów regionalnych z ze-
społów Detský folklór-
ny súbor Likava oraz 
Dedinská folklórna sku-
pina Likava z Gminy Li-
kavka i z Zespołu Pie-
śni i Tańca „Ziemia Be-
skidzka” z Gminy Wil-
kowice, którzy wzię-
li udział w warsztatach 
muzyczno-tanecznych 

oraz mieszkańcy obu gmin partnerskich z terenu pogranicza, turyści 
oraz osoby odwiedzające gminy, którzy wzięli udział w trzech bezpłat-
nych koncertach muzyczno-tanecznych.

Sądzimy, że realizacja niniejszego projektu zapewniła wspólną ochro-
nę i wzmocnienie rozwoju i dziedzictwa kulturowego i przyniosła bezpo-
średnie korzyści odczuwalne na terenie Gminy Likavka oraz Gminy Wil-
kowice. Wyrażamy nadzieję, że inne pograniczne miejscowości będą 
zainteresowane podobnymi projektami lub współpracą z gminą Wilko-
wice i Likavka w przyszłości.

Niewątpliwą korzyścią dla naszych partnerskich miejscowości jest 
również fakt, że realizacja wspólnego zadania pozytywnie wpłynęła na 
rozwój integracji pomiędzy naszymi gminami, a przede wszystkim po-
między mieszkańcami. Jednocześnie realizacja projektu pokazała, nie 
tylko członkom zespołów regionalnych, lecz także mieszkańcom obu 
gmin jak niezmiernie ważna jest ochrona dziedzictwa kulturowego, hi-
storii regionu, tradycji i obyczajów, aby poznać i zrozumieć swoją toż-
samość, która nierozerwalnie związaną jest z polsko-słowackim pogra-
niczem. 

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na oficjal-
nych stronach Gminy Wilkowice oraz Gminy Likavka, a także na profi-
lu na portalu społecznościowym pod linkiem http://bit.ly/2uA6H0x, skąd 
można pobrać elektro-
niczną wersję folderu 
oraz utwory muzycz-
ne powstałe podczas 
warsztatów.

Maciej Mrówka
koordynator projektu


