
GMINA WILKOWICE PONOWNIE NA PODIUM 
24 listopada br. w Warszawie już po raz siódmy wręczone zosta-

ły nagrody dla Laureatów Programu „Sylwetki i Marki Polskiej Go-
spodarki” oraz „Sylwetki i Marki Polskiego Samorządu”.

„Sylwetki i Marki Polskiego Samorządu” to program, którego ce-
lem jest budowanie i umacnianie pozycji polskich samorządów 
oraz promowanie i pokazywanie ich rozwoju, a także dokonań na 
poszczególnych płaszczyznach działalności, mających wpływ na 
atrakcyjność regionu.

W tym miejscu warto przypomnieć, iż w maju tego roku Gmina 
Wilkowice otrzymała Nagrodę Specjalną w Plebiscycie „Orły Pol-
skiego Samorządu” w kategorii gmina wiejska.

W 2017 r. w ramach programu „Sylwetki i Marki Polskiego Sa-
morządu” wyróżnione zostało tylko 8 samorządów z terenu na-

szego kraju, w tym 6 w ka-
tegorii LIDER POLSKIEGO 
SAMORZĄDU 2017 – GMI-
NA, 2 w kategorii DIAMENT 
POLSKIEGO SAMORZĄDU 
2017 oraz tylko jedno wy-
różnienie w kategorii LIDER 
POLSKIEGO SAMORZĄDU 
– POSTAĆ.

Jest nam niezmiernie miło 
przekazać, iż zaszczytnym 
tytułem LIDERA POLSKIE-
GO SAMORZĄDU, przyzna-
nym decyzją Rady Progra-
mowej i Organizatorów Ogól-
nopolskiego Programu SYL-
WETKI I MARKI POLSKIE-
GO SAMORZĄDU, uhonoro-
wany został, jako skuteczny 
Menedżer - Wójt Gminy Wil-
kowice Mieczysław Rączka - za budowanie silnej marki, prezenta-
cję dokonań oraz potencjału Gminy Wilkowice, a także za wielo-
kierunkową promocję gminy i przekładanie sukcesów na budowa-
nie silnego samorządu. 

W związku z faktem, iż w imieniu Wójta Gminy nagrodę w War-
szawie odebrała Pani Sekretarz Alicja Raszka-Micherdzińska, pod-
czas ostatniej sesji Rady Gminy Wilkowice Przewodniczący wspól-
nie z Wiceprzewodniczącym Rady złożyli na ręce Wójta Mieczysła-
wa Rączki serdeczne gratulacje w związku z uzyskaniem prestiżo-
wej nagrody Lider Polskiego Samorządu.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

radości i pokoju. Niech światło betlejemskiej stajenki 
obudzi wszystko to, co dobre i szlachetne, niech inspiruje do wielkich i twórczych 
czynów, a nadchodzący Nowy Rok 2018 urzeczywistni najpiękniejsze marzenia.

 Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice Wójt Gminy
 Bartosz Olma Mieczysław Rączka 

miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566

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

Rok XI nr 12 (131) Grudzień 2017 r.
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XLII SESjA RADy GMINy WILKOWICE

W dniu 17 listopada 2017 r. zostały wręczone meda-
le za długoletnie pożycie małżeńskie dla Państwa Teresy 
i Stanisława Pawlak zam. w Wilkowicach. Medale w imie-
niu Prezydenta RP wręczyła Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego w Wilkowicach Pani Magdalena Hulbój-Jakubiec wraz  
z Sekretarz Gminy Wilkowice Panią Alicją Raszka-Micherdziń-
ską.            UG

Miło nam również poinformować, iż 
23 listopada br. nasza Gmina zosta-
ła również uhonorowana w XIII Edy-
cji Rankingu Samorządów, przyznawa-
nych przez redakcję “Rzeczypospoli-
tej”.

Ranking Samorządów „Rzeczpospo-
litej” to wyjątkowy projekt, którego ce-
lem jest wskazanie najlepiej zarządza-
nych miast i gmin w Polsce. Od począt-
ku istnienia Rankingu nad metodologią 
czuwa niezależna Kapituła ekspertów. 
Doceniane są samorządy, które naj-
bardziej dbają o rozwój i standard ży-
cia mieszkańców, nie zapominając 
przy tym o bezpieczeństwie finansowym. 
Główne kryteria oceny miast i gmin to efek-
tywny rozwój, dbałość o jakość życia miesz-
kańców oraz dobry stan finansów.

Samorządy są podzielone na trzy kategorie:
• miasta na prawach powiatu,
• pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie,
• gminy wiejskie.

W obecnej edycji Rankingu wzięte pod 
uwagę zostały dane ze sprawozdań budże-
towych przedstawianych przez Ministerstwo 
Finansów dotyczące wszystkich miast i gmin 
w Polsce (poza Warszawą), a także dane 
z dodatkowych ankiet pozyskanych w II eta-
pie oceny.

Jedna z kategorii nagrodzonych w Ran-
kingu samorządów, dotyczyła Gmin wyróż-
niających się na polu wykorzystania środków 
unijnych. Nagrodzono te miasta i gminy, któ-
re uzyskały największe dochody z funduszy 
UE oraz podpisały nowe umowy na dotacje 
z funduszy strukturalnych.

W kategorii Gminy Wiejskie dla Sa-
morządu, z terenu całej Polski, który 
najlepiej wykorzystuje Fundusze Unij-
ne Gmina Wilkowice zdobyła, najwyż-
sze w historii, II miejsce.

W środę 29 listopada br. w budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach 
odbyła się XLII Sesja Rady Gminy Wilkowice.

Posiedzenie Rady Gminy było okazją do wręczenia przez Wójta Gmi-
ny Wilkowice Mieczysława Rączkę awansu zawodowego aktu nadania 
stopnia nauczyciela mianowanego Pani Katarzynie Mrówce z Przed-
szkola Publicznego w Mesznej.

Zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela” Pani Katarzyna, złoży-

ła przed Wójtem Gminy uroczyste ślubowanie, według następującej 
roty:

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowaw-
cy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia 
i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowa-
nia Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej."                  UG

cd. ze str. 1

Bezpłatne przejazdy
pks dla seniorów 70+ 
od 1 stycznia 2018 r.
Zarząd Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego 

informuje, iż od dnia 1 stycznia 2018 r. wprowadza się 
BEZPŁATNE przejazdy komunikacją publiczną świad-
czoną przez PKS w Bielsku-Białej dla pasażerów, któ-
rzy ukończyli 70 lat. BEZPŁATNE PRZEJAZDY DOTY-
CZĄ TERENU POWIATU BIELSKIEGO.
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XLII/340/2017 Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

XLII/341/2017
Ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości na któ-
rych znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynko-
we, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

XLII/342/2017 Wyboru metod oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 
za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Wilkowice.

XLII/343/2017 Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania de-
klaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice.

XLII/344/2017 Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2017.
XLII/345/2017 Wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2017-2034.
XLII/346/2017 Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wilkowice.

XLII/347/2017 Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień na rok podat-
kowy 2018.

XLII/348/2017 Podatku od środków transportowych na rok 2018.

XLII/349/2017 Określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2018.

XLII/350/2017 Zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej za rok 2018 oraz określenia inka-
sentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

XLII/351/2017 Poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia in-
kasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2018.

XLII/352/2017 Programu współpracy Gminy Wilkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

XLII/353/2017 Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Wilkowicach, oznaczonej jako działka nr 3238.

XLII/354/2017 Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.

Uchwały podjęte na sesji w dniU 29 listopada 2017 r. w sprawie:

URZĄD STANU CYWILNEGO W WILKOWICACH W DNIU 23 GRUDNIA 2017 R. 
(sobota) będzie pełnił dyżur w sprawie sporządzenia aktu zgonu od godz. 
10.00 do 12.00.

koMUnikat Usc

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

• Przeprowadził Radę Budowy dotyczącą budowy sieci kanalizacyjnej 
w obszarze 1.

• Odebrał wstępną dokumentację dotyczącą lokalizacji zbiornika re-
tencyjnego w Bystrej z instytutu OZE.

• Wziął udział w posiedzeniu Zarządu oraz Zgromadzeniu Beskidzkie-
go Związku Powiatowo-Gminnego ds. komunikacji publicznej na te-
renie powiatu bielskiego.

• Przeprowadził odbiory dróg (Do Lasku, Nad Wilkówką i przedłużenie 
Sosnowej) i przejścia dla pieszych na ul. Szczyrkowskiej.

• Uczestniczył w konferencji dotyczącej „Kultury Pasterskiej” zorgani-
zowanej w GOK „Promyk” w Bystrej.

• Wziął udział w wernisażu książki dotyczącej gwary używanej w Huci-
skach zrealizowanej przez Stowarzyszenie Kulturalne Huciska w ra-
mach dotacji z otwartego konkursu ofert.

W ostatnim okresie ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Budowa sie-
ci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych 
obszarach aglomeracji etap 3 - rejon M, N, O, P, R, S”.

Podpisano umowę na wykonanie zadania „Budowa bocznej sieci ka-
nalizacji sanitarnej łączącej sieć główną z budynkami położonymi na 
terenie gminy Wilkowice w roku 2017 - etap 2! W trakcie postępowania 
jest wyłonienie wykonawcy realizacji zadania pn. „Przebudowa wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania na poddasze użytkowe – zaplecze 
biurowe z częścią noclegową w istniejącym budynku „Dom Strażaka”  
w Bystrej przy ul. Klimczoka 105”.
 
Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszono infor-
mację o zamiarze zawarcia umów na: „Obsługę i utrzymanie Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gminy Wilkowice” 
i „Zagospodarowanie określonych frakcji odpadów komunalnych od-
bieranych od mieszkańców z nieruchomości położonych na terenie 
gminy Wilkowice oraz dostarczonych przez mieszkańców do Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wykorzystywanych do 
rekultywacji składowiska w Wilkowicach”.
 

Wójt inForMUje

Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach 
w związku z zamiarem organizacji uroczy-
stości z okazji 50-LECIA POŻYCIA MAŁ-
ŻEŃSKIEGO, zwraca się z prośbą do 
wszystkich zainteresowanych par, które 
50 lat temu i więcej stanęły na ślubnym ko-
biercu, a dotychczas nie wystąpiły z wnio-
skiem i nie zostały odznaczone meda-
lem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, 
o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uro-
czystości, w siedzibie Urzędu Gminy w Wil-
kowicach, I piętro - pokój 310 lub pod nu-
merem telefonu: 33 499 00 77 wew. 310, 
w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

zaproszenie na koncert noworoczny
Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Wilkowice serdecznie zaprasza  

wszystkich mieszkańców Gminy na tradycyjny Koncert Noworoczny, który odbę-
dzie się 7 stycznia 2018 roku o godz. 15:30  na sali w budynku OSP w Wilkowi-
cach.

Podczas koncertu usłyszymy  muzykę filmową, karnawałową, solistów oraz Or-
kiestra zaprosi Państwa do wspólnego kolędowania. Na czas Świąt Bożego Naro-
dzenia życzymy zdrowia, radosnych spotkań rodzinnych, a Nowy Rok niech przy-
niesie szczęście i pokój. Do zobaczenia na Koncercie!
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„hU hU ha ziMa wcale nie jest zła”

pasowanie na Ucznia szkoły podstawowej nr 1  
iM. jUliana Fałata w Bystrej

W dniu 8 listopada 2017 roku uczniowie klasy 
pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana 
Fałata w Bystrej zostali pełnoprawnymi członka-
mi społeczności szkolnej. Ślubowanie na sztan-
dar szkoły, złożyli zarówno uczniowie jak i ich 
rodzice. Było uroczyście, zabawnie, podniośle 
i wesoło. Prezenty w postaci cymbergaja i piłka-
rzyków stołowych wywołały prawdziwą euforię! 

WITAMY W NASZYCH PROGACH!

Choć za oknem już dawno zrobiło się bia-
ło i mroźno w Przedszkolu Publicznym w Wil-
kowicach tempo wielu wydarzeń  rozgrzewa 
atmosferę. Jak co miesiąc edukują i umi-
lają nam czas teatrzyki objazdowe. Na jed-
no, z wielu przedstawień, które odbyły się 
na przełomie listopada i grudnia, zostaliśmy 
zaproszeni do Biblioteki Publicznej w Wilko-
wicach. Podczas teatrzyku pt. „Niedźwiedź- 
strażnik lasu” dzieci poznały zasady prawi-
dłowego zachowania w lesie oraz kodeks 
przyjaciela przyrody. Oprócz Biblioteki od-
wiedziliśmy także Bielskie Centrum Kultury, 
gdzie obejrzeliśmy bajkę pt. „Zaczarowany 
ołówek”. Takie wyjazdy uczą dzieci obcowa-

nia z kulturą, a także uczą prawidłowego za-
chowania w miejscach, które charakteryzują 
się pewną etykietą. 

Listopad jest miesiącem, w którym rozwija-
my w dzieciach patriotyzm,  nie tylko poprzez 
obchody Dnia 11 Listo-
pada, ale także biorąc 
udział w Przeglądzie 
Pieśni Patriotycznej im. 
M. Papiurek. Możemy 
się pochwalić, że wy-
stęp grupy Smerfów za-
chwycił jury, dzięki cze-
mu dzieci zajęły I miej-
sce, co pozwoliło im 
przejść do etapu diece-
zjalnego. 

Każdego roku obcho-
dzimy w naszym Przed-
szkolu Dzień Pluszowego Misia, dlatego też 
27 listopada nie zabrakło dobrej zabawy 
z ulubionymi pluszakami wszystkich przed-
szkolaków. Maskotki towarzyszą dzieciom 
codziennie podczas pobytu w przedszkolu, 
ale w tym szczególnym dniu są w wyjątkowy 
sposób doceniane. 

Pomimo tak wielu ciekawych i atrakcyj-
nych wydarzeń, najważniejszym i najbar-
dziej wyczekiwanym przez dzieci była wizyta 
Świętego Mikołaja. Wszyscy czekaliśmy na 
tego wyjątkowego gościa z niecierpliwością. 

Przywitaliśmy go uśmie-
chem, dobrym słowem 
i piosenką. Każdy przed-
szkolak otrzymał prezent 
i zrobił sobie pamiątkowe 
zdjęcie z Mikołajem. 

Odwiedziny Świętego 
Mikołaja zapoczątkowa-
ły ten wyjątkowy, magicz-
ny klimat Świąt Bożego 
Narodzenia. Z tej okazji 
chcemy Państwu życzyć 
zdrowych, spokojnych 
Świąt spędzonych w gro-

nie najbliższych. Niech Nowy Rok przyniesie 
Wam wiarę, nadzieję i miłość.

Nauczycielki Przedszkola Publicznego  
w Wilkowicach

Dagmara Wolniak, Mariola Fitrzyk

Mikołajki 2017 – choinka dla zwierzĄt
Ponad  500 osób, przedszkolaki, ucznio-

wie, młodzież z 19 placówek oświatowych 
powiatu bielskiego i miasta Bielska – Białej 
oraz ich opiekunowie – nauczyciele i  rodzi-
ce spotkało się 2 grudnia 2017 r. przy Cha-
cie na Groniu w Mesznej, aby wziąć udział  
w Zimowym Zlocie  Młodych  Turystów   „Mi-
kołajki 2017 - Choinka dla zwierząt” or-
ganizowanym przez Komisję ds. Mło-

dzieży Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE”  
w Bielsku-Białej - P. Janinę Dyrda, ZSP 
w Mesznej – P. Barbarę Rojek oraz  SP nr 1   
w Bystrej – P. Małgorzatę  Jamróz. 

Uczestnicy akcji to członkowie Szkolnych 
Kół Krajoznawczo – Turystycznych wrażliwi 
nie tylko na piękno polskiego krajobrazu, któ-
ry podziwiają latem, ale też na los rodzimej 
zwierzyny w czasie zimy. Dzieło dokarmiania 
zwierząt zimową porą przy „Chacie na Gro-
niu” podjęli już po raz dwunasty. 

Zebrani korzystając z uprzejmości i go-
ścinności Gospodarzy Chaty na Groniu  
ochoczo wzięli się do ubierania rosnących 
wokół  jodełek i świerków  w bombki i łańcu-
chy wykonane z ziemniaków, marchwi, bura-
ków, pietruszki  i tego, co jeszcze podsunęła 
dziecięca fantazja, a nadawało się do spoży-
cia przez dzicz leśną. Dla ptactwa nie zabra-
kło słoniny i ziaren łączonych w fantazyjne fi-

gury naturalnymi środkami np. klejem z mąki  
i wody. W przystrajanie drzew zaangażowali 
się również rodzice, którzy sięgali tam, gdzie 
ręka dziecka  już nie sięga, czyli na czubki  
choinek.  Pod drzewkami układano podpisy  
z warzyw, scenki rodzajowe przedstawiające 
np. sporty zimowe oraz rozsypywano ziarna. 

W przerwie między ubieraniem choinek, 
a spotkaniem z największą atrakcją dnia – 
Mikołajem, który swoją obecnością dodatko-
wo podkręcił atmosferę zabawy,  można było 
posilić się bułką, herbatą i ciastkiem, usma-
żyć kiełbasę na ognisku, a w Chacie  skon-
sumować coś ciepłego i ogrzać się. Na są-
siadującym z Chatą stoku można było pojeź-
dzić na sankach, jabłuszkach, workach wy-
pchanych sianem, pobić się śnieżkami, zbu-
dować coś ze śniegu. Wszędzie, gdzie tylko 
spojrzeć było dużo śmiechu i dobrej zabawy. 
Romantycy mieli też coś dla siebie – podzi-

SP Nr 2 w Bystrej
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przedszkolaki z Bystrej talenty rozwijajĄ  
i nagrody zdoBywajĄ

Odwołując się do słów Davida Lewisa, któ-
ry w książce „Jak wychować zdolne dziecko” 
stwierdził, iż „dziecko rodzi się wszechstron-
nie uzdolnione z pełną możliwością rozwo-
ju we wszystkich kierunkach”, w Przedszkolu 
w Bystrej staramy się rozwijać umiejętności 
i talenty. Wspomagając realizację potencjału 
twórczego naszych wychowanków bierzemy 
udział w  konkursach oraz przeglądach, co 
owocuje zdobytymi trofeami i radością dzie-
ci oraz rodziców. W konkursie plastycznym 
„Mój bohater literacki”, na który wpłynęło 919 
prac, Marysia Barcik-Dziwińska z gr.III zdo-
była wyróżnienie. W gminnym konkursie pla-
stycznym pt. "Najpiękniejsza kartka bożona-
rodzeniowa" laureatkami zostały: Ania Sznaj-
der (gr.IV) - I miejsce, Martynka Kośniowska 

(gr.III) - III miejsce, Anielka Kocan (gr.IV) 
- wyróżnienie. Prace naszych dzieci wzięły 
także udział w 14. Międzynarodowym Kon-
kursie organizowanym przez Oravske Kul-
túrne Stredisko w Dolnym Kubinie na Słowa-
cji, gdzie w kategorii do 6 lat II miejsce za-
jęła Zosia Nawieśniak - grupa III, a w kate-
gorii do 10 lat III Hania Sznajder - grupa IV. 
Śpiewając i tańcząc starsze grupy przed-
szkolne wystąpiły w parafialnym Przeglądzie 
Pieśni Patriotycznej w GOK „Promyk”, gdzie 
„Tygryski” (grupa III) zajęły I miejsce kwalifi-
kując się do kolejnego, diecezjalnego etapu, 
który odbędzie się w wiosną w Hałcnowie. 

W listopadzie reprezentanci nasze-
go przedszkola, jako najmłodsi startowa-
li w I-szym Turnieju Sołectw z okazji 10-le-
cia GOSiR Wilkowice. Nasi zawodnicy dziel-
nie walczyli ze starszymi kolegami o punkty 
dla sołectwa, a liczna, zaopatrzona w  pom-
pony i dobry humor grupa rodziców z ogrom-
nymi emocjami dopingowała, nie tylko by-
strzańskie organizacje. Reasumując wyniki 
konkurencji dziecięco-młodzieżowych, stra-
żaków, pań z KGW, Rady Sołeckiej z Panem 
Sołtysem na czele - Sołectwo Bystra zdobyła 
I miejsce i puchar. 

Nasze przedszkole zajęło również I miej-
sce w konkursie na „Najpiękniejszą choinkę 
dla zwierząt”, podczas imprezy mikołajkowej 
w Chacie na Groniu. W sobotnie przedpo-
łudnie rodzice ozdobami wykonanymi w do-
mach oraz w przedszkolu udekorowali choin-
kę i na śniegu aktywnie czas z dziećmi spę-
dzali.

Cieszymy się, że rodzice z nami współ-
pracują i we wszelkie działania się angażują. 
Dziękujemy za chętne i aktywne włączanie 
się w podejmowane przez nas akcje…i oby 
tak pozostało, tego sobie i Wam życzymy 
w Nowym Roku 2018.  Zdrowych, wesołych 
i ciepłych rodzinnie Świąt!

Dorota Imielska, Olimpia Podwacietnik
Przedszkole Publiczne w Bystrej

spotkanie przedszkolaków z Mesznej  
z przedstawicieleM klUBU gaja

W związku z realizacją planu rocznego 
naszego przedszkola dotyczącego pogłę-

biania wiedzy przyrodniczej odwiedził nas 
przedstawiciel Klubu Gaja pan Jarosław 
Kasprzyk. Pan Jarosław opowiedział na-
szym przedszkolakom o drzewach rosną-
cych w naszych lasach, parkach i nie tylko. 
Przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się 
jakie przedmioty są wykonywane z drewna, 
a także obejrzeć jak wyglądają liście drzew 
i ich owoce. Bardzo wielkim zainteresowa-
niem cieszył się kawałek drewna, na którym 
można było policzyć słoje. Bardzo dziękuje-
my Panu Jarkowi i czekamy na kolejne spo-
tkanie.

Zespół Promujący Przedszkole
Katarzyna Mrówka

wiali ośnieżony las, który tworzył prawdziwie 
zimowo – bajkową scenerię. 

 Jednak większość uczestników spotka-
nia rozgrzewały emocje, zwłaszcza, gdy po 
skończonej pracy między choinki ruszyła eki-
pa jury w osobach: P. Janina Dyrda - przed-
stawiciel Komisji ds. Młodzieży Oddzia-
łu PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Bia-
łej, P. Barbara Trojan - inspektor ds. turysty-
ki  WKFiT Urzędu Miasta Bielska- Białej  oraz  
P. Teresa Horak - przedstawiciel  zarządu od-
działu PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku – 
Białej. Podczas oceniania zwracano uwagę 
na pomysłowość wykonania ozdób, samo-

dzielność, precyzję, naturalne sposoby łą-
czenia ze sobą poszczególnych elementów 
oraz nie wykorzystywanie tzw. „gotowców” 
zakupionych w sklepie. 

Jury przyznało trzy pierwsze miejsca : PP 
w Bystrej, SP nr 18 w Bielsku – Białej oraz  SP 
nr 38 w Bielsku – Białej. Wyróżnienia otrzy-
mały: PP w Mesznej,  SP nr 1 w Bystrej, SP  
w Kalnej oraz  SP nr 33 w Bielsku – Białej. 
Wszystkim gratulujemy !

Zabawa była przednia, a z liczby uczestni-
ków widać, że impreza cieszy się coraz więk-
szą popularnością.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim 

uczestnikom  Zlotu, a szczególnie opieku-
nom, nauczycielom i rodzicom, za poświę-
cony  czas oraz wszystkim, którzy  swoim 
zaangażowaniem wsparli  naszą imprezę. 
Dziękujemy  także Urzędowi  Miasta w Biel-
sku-Białej, Wójtowi  Gminy Wilkowice, Od-
działowi PTTK w Bielsku-Białej, którzy ufun-
dowali  nagrody i  słodycze dla uczestników 
zimowego zlotu, a w szczególności Gospo-
darzom Chaty na Groniu za świetną organi-
zację i wspaniałą atmosferę.  

Zespoły Promujące SP nr 1 w Bystrej  
oraz ZSP w Mesznej
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Żywioły w przedszkolU pUBlicznyM w Bystrej

drUgie Mikołajki w hUciskach 6 grUdnia 2017 r.
Tak jak obiecaliśmy w zeszłym roku, rów-

nież w tym,  Stowarzyszenie Kulturalne Hu-
ciska zaprosiło dzieci i rodziców na drugie  
już Mikołajki do miejscowego Ośrodka Kultu-
ry „Stara Szkoła w Huciskach”. Podobnie jak 
w ubiegłym roku, rodzice, ale przede wszyst-
kim dzieci zareagowały entuzjastycznie na 
zaproszenie Stowarzyszenia, o czym świad-
czy obecność 44 dzieci, wypełniających po 
brzegi naszą skromną salę. W atmosferę św. 
Mikołaja wprowadzały uczestników wielora-
kie aranżacje klasycznej już melodii Pada 
Śnieg, na tle których nasze dzieci zaczęły 

się spontanicznie bawić, aż trudno mi było tę 
spontaniczność opanować, żeby przedsta-
wić Pana Szymona, którego zresztą jeszcze  
w zeszłym roku, dzieci zaprosiły do popro-
wadzenia zabawy. Bardzo nas cieszy, że na-
sze dzieci czują się jak u siebie w domu, bo 
to przecież ich teraźniejszy i przyszły wspól-
ny dom.  A zabawa prowadzona przez Pana 
Szymona była przednia, bo były momenty, 
że cała sala się śmiała, było radośnie, lek-
ko, aż nie zauważyliśmy, kiedy to przelecia-
ło, bo nagle  zgasło światło a to mogło tyl-
ko oznaczać, że zbliża się kulminacyjny mo-
ment wydarzenia. I rzeczywiście w wejściu 
najpierw pojawiły się dwie piękne śnieżynki 
a za nimi przyczłapał, ciężko sapiąc od cię-
żaru niesionych prezentów, św. Mikołaj, któ-
rego natychmiast obległy dzieci zaciekawio-
ne, co też  w tym roku im przyniósł. Podczas 
gdy  św. Mikołaj wręczał prezenty, my doro-
śli mieliśmy okazję ze sobą porozmawiać, 
uścisnąć sobie dłoń. Przyjmując od Państwa 
podziękowania za trud organizacji i ufundo-
wanie prezentów, również  i my dziękujemy 

Państwu, że byliście z nami. Przede wszyst-
kim dziękujemy Wam  drogie dzieci za wspól-
ne przeżycie, i mając  nadzieję, że prezenty 
się spodobały, zapraszam Was ponownie za 
rok. Korzystając z okazji, że niedługo świę-
ta Bożego Narodzenia i Nowy Rok składam 
Państwu i Wam drogie dzieci w imieniu całe-
go Stowarzyszenia życzenia Wesołych Świąt 
i Dobrego oraz  Szczęśliwego Nowego Roku.

Józef Kruczek
Prezes Stowarzyszenia

Zgodnie z rocznym planem pracy w na-
szym przedszkolu przywiązujemy dużą 
wagę do zjawisk zachodzących w przyro-
dzie, dlatego prowadzone są cykliczne za-
jęcia dla wszystkich przedszkolaków „Ży-
wioły w przedszkolu”. 

W listopadzie dzieci uczestniczyły w za-
bawach badawczych poświęconych powie-
trzu,  dowiedziały się „Co to jest wiatr?”, 
„Czy wiatr możemy zobaczyć, usłyszeć, 
poczuć?”. Doskonaląc aparat mowy naśla-
dowały odgłosy przyrody, m.in. szum wia-
tru, opady deszczu, burzę, a wykorzystu-
jąc swój oddech rywalizowały między sobą 
w zabawach: „Dmuchanie w kłębek waty”, 
„Wędka z piórkiem”. Dzieci poznały rów-
nież nową zabawę „Bulgotnik”, która pole-
gała na wypychaniu powietrza przez rurki 
do szklanki wody, która dostarczyła im wie-
le radości, a na zakończenie wychowan-
kowie śpiewali i tańczyli do muzyki Klanzy 

„Błyskawica, grzmot”.
 Kolejnym żywiołem, który poznały dzie-

ci, ubrane w kolory czerwieni, żółci i poma-
rańczy był ogień. Przedszkolaki mogły ma-
lować na sadzy, obserwować, że bez do-
stępu powietrza ogień gaśnie, a podczas 
wyścigów z użyciem tealighta próbować 
tak nim manipulować, aby nie zgasnął. Na 
koniec z kolorowymi paskami bibuły odtań-
czyły „Ognisty taniec”.

Korzystając z zimowej pogody, podczas 
zabaw badawczych dzieci sprawdzały „Czy 

śnieg jest rzeczywiście czysty?, porówny-
wały śnieg z lodem pod względem kształtu, 
barwy, twardości, wyciągały wnioski z do-
świadczeń „Co się stanie gdy wlejemy zim-
ną wodę do śniegu?, „Jak roztopić lód?”,  
a na zakończenie zajęć farbowały śnieg, 
używając farby plakatowej. Poznając pracę 
górników dzieci mogły zapoznać się z bo-
gactwami naturalnymi takimi jak węgiel, sól 
kamienna, a za pomocą zmysłów określa-
ły ich twardość, kształt, kolor i strukturę. 

Przedszkolaki przeprowadziły doświadcze-
nie krystalizacji soli, obserwując zachodzą-
ce zmiany. Dzięki eksperymentowaniu roz-
wijamy dziecięce zmysły i rozbudzamy za-
interesowania związane z przyrodą ożywio-
ną i nieożywioną.

Żywiołowo było także w naszym przed-
szkolu podczas Dnia Pluszowego Misia, 
kiedy odwiedziła nas  zaprzyjaźniona  eme-
rytowana Pani dyrektor Janina Dyrda  - Ku-
buś Puchatek, który czytał dzieciom bajki, 
uczył piosenki oraz konkurował z dziećmi 
w przygotowanych konkursach „zlizywanie 
miodu z talerzyka”, „przenoszenie wykała-
czek w rękawicy kucharskiej” itp. Nowym 
doświadczeniem dla niektórych przed-
szkolaków były odwiedziny Mikołaja,  tatu-
sia Zosi, który kolejno odwiedzał wszystkie 
grupy rozdając uśmiech,  radość i oczywi-
ście prezenty dla każdego dziecka. Dzię-
kujemy naszym gościom - przyjaciołom 
przedszkola  i zapraszamy za rok.

Urszula Polakow
Agnieszka Ziemiańska
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Mikołajki w przedszkolU w Mesznej
6 grudnia przedszkolaki w naszym przed-

szkolu od samego rana nasłuchiwały charak-
terystycznych dźwięków dzwoneczka, któ-
ry zwiastuje przybycie najbardziej wyczeki-

wanego gościa – Świętego Mikołaja. Po za-
kończeniu zajęć przedszkolaki spotkały się 
w sali średniaków… Aż tu nagle… Wszy-
scy usłyszeliśmy najprzyjemniejszy dźwięk 
dla naszych uszu – dzwoneczki – Mikołaj! To 
Mikołaj! Słychać było głosy przedszkolaków. 
I nareszcie w naszych drzwiach stanął wy-
czekiwany gość z worem pełnym podarków. 
Uśmiech nie schodził z twarzy dzieci, Mikołaj 
przytulił wszystkich z osobna, śmiechu było, 
co nie miara. Ale niestety Mikołaj musiał ru-
szyć w dalszą drogę do innych dzieci. My 
oczywiście będziemy go wyglądać i wycze-
kiwać znów w przyszłym roku. 

DO ZOBACZENIA MIKOŁAJU! 
Zespół Promujący Przedszkole

Katarzyna Mrówka

Mikołajki z iV klasy
6 XII uczniowie klasy czwartej ze Szko-

ły Podstawowej nr 1 im. Synów Pułku w By-
strej uczestniczyli w warsztatach plastycz-
nych „Ozdoby świąteczne - zaplątane wzo-
ry” w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej. 

Dzieci wysłuchały wykładu na temat zwy-
czajów bożonarodzeniowych: od wierzeń 

związanych z nocą wigilijną po kolędowa-
nie w dzień św. Szczepana. 

W części praktycznej uczestnicy wyko-
nali ozdoby, które zatrzymają ten magicz-
ny, świąteczny czas na dłużej.

SP nr 1 w Bystrej

W regularnych rozgrywkach mistrzow-
skich prowadzonych przez Śląski Związek 
Piłki Ręcznej w sezonie 2017/18 uczestniczą  
cztery drużyny Klubu Sportowego „Bystra”. 
We wrześniu ligowe zmagania rozpoczę-
ły w swoich kategoriach wiekowych zespoły 
z rocznika 2003, 2004 oraz 2005. W styczniu 
do rywalizacji staną również najmłodsze pił-
karki ręczne z Bystrej, a więc drużyna roczni-

ka 2006 i młodszych. Przyznać trzeba uczci-
wie i bez przesadnej skromności, że jesień 
w wykonaniu piłkarek ręcznych reprezentu-
jących KS Bystra była naprawdę imponująca 
i pełna doskonałych występów.

Najstarsze z „Bystrzanek” występujących 
w Lidze Śląskiej, drużyna rocznika 2003, 
zdominowała swoje rozgrywki. Podopieczne 
trenera Marcina Węgrzyna, które dzierżą ty-

doskonała jesieŃ szczypiornistek ks Bystra

cd na str. 16

W imieniu wspólnoty Naszego Klubu,  

z okazji Świąt Bożego Narodzenia – zdrowia, pokoju i spokoju,  

a w Nowym 2018 Roku zapału i siły  

do zrealizowania ambitnych planów zawodowych,  

szczęścia rodzinnego oraz spełnienia osobistych marzeń życzy

 Zarząd Klubu

 P.S. Prosimy o wspieranie naszego Klubu, który wynikami swoich  

zawodników przyniesie Państwu satysfakcję na miarę osobistych oczekiwań. 
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w ó j t   g M i n y   w i l k o w i c e   o g ł a s z a
II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego na parterze budynku przy ul. Klimczoka 105 w Bystrej, gmina 

Wilkowice, powiat bielski, województwo śląskie 
– z przeznaczeniem na prowadzenie sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych.

XViii przeglĄd pieŚni patriotycznej  
iM. Małgorzaty papiUrek w wilkowicach

W historii naszego narodu bywały chwile wiel-
kich zwycięstw, tragicznych klęsk, utraty wolno-
ści, ale i momenty radosne - NIEPODLEGŁOSĆ. 
Przegląd Pieśni Patriotycznej ma na celu podkre-
ślanie tych ważnych wydarzeń historycznych - by 
pamiętać, by przypominać!. To w słowach pieśni, 
marszowej melodii odbijają się dzieje Rzeczpo-
spolitej oraz idee, które przez wieki przyświeca-
ły Polakom. Opiewając waleczność piastowskich 
rycerzy, odwagę ułanów, męstwo polskiego żoł-
nierza, pieśni patriotyczne opowiadają o posta-
wach i wartościach, od których zależy dobro 
wspólnoty. Dzisiejsza miara patriotyzmu to umie-
jętność rozwoju każdego człowieka jako osoby, 
wyrastającej na historii własnej rodziny, tradycji 
narodu, to umiejętność życia dla innych, dla kra-
ju, dla własnej Ojczyzny. Przez wspólną naukę 
słów piosenek patriotycznych, wielokrotnie po-
wtarzane próby, atmosferę podczas występów, 
kształtujemy w młodym pokoleniu poczucie toż-
samości narodowej i zainteresowanie losami na-
szego kraju. Z roku na rok poziom wykonywa-
nych pieśni jest coraz wyższy. Utwory są staran-
nie opracowywane muzycznie, a młodzi artyści 
ze wzruszeniem wyśpiewują swoje pieśni, jak-
by myślami wracali do czasów ich powstawania.

W XVIII Przeglądzie Pieśni Patriotycz-
nej im. Małgorzaty Papiurek na szczeblu pa-

rafialnym zorganizowanym 30 listopada  
2017 r. w budynku OSP w Wilkowicach przez 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii 
św. Michała Archanioła udział wzięło 168 dzieci 
i młodzieży. Atmosfera Przeglądu była wspania-
ła, tym bardziej, że sala wypełniona była po brze-
gi dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Swoją obec-
nością uświetnili naszą uroczystość: Sekretarz 
Gminy Wilkowice p. Alicja Raszka-Micherdziń-
ska, Dyrektor  GOK „Promyk p. Agnieszka Sech, 
ks. Jakub Studziński, sołtys Ryszard Rączka, dy-
rektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświato-
wych oraz Radni Gminy Wilkowice. 

Jury w składzie: przewodniczący: p. Adam 
Adamczyk – mgr sztuki muzycznej, wieloletni ar-
tysta, muzyk Opery Wrocławskiej oraz ks. Jakub 
Studziński i p. Jolanta Pająk, wyłonili laureatów, 
którzy wystąpią w II etapie na szczeblu diecezjal-
nym w Hałcnowie.

Laureatem w grupie wiekowej – przed-
szkolaki została grupa „Smerfy” z Przed-
szkola Publicznego. W grupie wieko-
wej: uczniowie szkół podstawowych klas 
I-III w kategorii: soliści, duety i zespoły do 
6 osób pierwsze miejsce zajęła solistka Mar-
ta Czech,  a w kategorii zespoły powyżej 
6 osób - Zespół klasy IIIa b. Laureaci reprezen-
tują Szkołę Podstawową nr 1.

W grupie wiekowej uczniów szkół  podsta-
wowych klas IV-VII jury ogłosiło laureatką  so-
listkę Annę Kuboszek, a w kategorii: zespoły – 
Zespół „Groniczki”. Laureaci również  są repre-
zentantami Szkoły Podstawowej nr 1.

W grupie wiekowej: młodzież szkół gim-
nazjalnych - laureatem został duet: Aleksan-
dra Jasek i Oliwia Swierczek a w kategorii ze-
społy - na szczeblu diecezjalnym wystąpi Zespół 
wokalny z naszego Gimnazjum. Zarówno duet 
jak i zespół wokalny reprezentuje Szkołę  Pod-
stawową nr 2. 

Każdy z występujących uczestników Przeglą-
du otrzymał słodki upominek, opiekunowie po-
dziękowania a poszczególne placówki dyplomy 
i nagrody. Młodym artystom gratulujemy wystę-
pów, nauczycielom i opiekunom dziękujemy za 
trud i duży wkład pracy w solidne przygotowanie 
dzieci i młodzieży. Serdecznie dziękujemy spon-
sorom tego przedsięwzięcia:  

Urzędowi Gminy w Wilkowicach, Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury „Promyk” i Sołtysowi wraz z Radą 
Sołecką. Podziękowania składamy również OSP Wil-
kowice za udostępnienie sali, p. Andrzejowi Polako-
wi za pomoc, oraz  Referatowi Służb Technicznych  
w Wilkowicach za sprawną obsługę nagłośnienia.   

Bożena Tobiasz

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa na okres do trzech lat (z możliwo-
ścią przedłużenia), lokalu użytkowego o powierzchni 104,87 m² znajdują-
cego się na parterze budynku przy ul. Klimczoka 105 w Bystrej, położone-
go na działce nr 951 w Obrębie: Bystra Krakowska, Jednostka Ewidencyj-
na: Wilkowice, dla której Wydział VII Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 
w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą BB1B/00025711/5.

W skład dzierżawionego lokalu wchodzi:
- sala główna o powierzchni 65,06 m2 ,
- pomieszczenie chłodnicze o powierzchni 5,58 m2 ,
- pomieszczenie magazynowe o powierzchni 19,67 m2 ,
- pomieszczenie kuchenne wraz z biurem o powierzchni 12,03 m2 ,
-  WC o powierzchni 2,53 m2 .
Ponadto lokal jest wyposażony w rampę rozładowczą, piec gazowy, 

grzejniki i elektryczny ogrzewacz wody.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu stanowi własność Gmi-

ny Wilkowice, jest wolna od obciążeń i nie ma przeszkód prawnych do roz-
porządzania nią.

Pierwszy przetarg nieograniczony z dnia 11 października 2017 roku za-
kończył się wynikiem  negatywnym.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zachodniej czę-
ści Gminy Wilkowice przyjętym przez Radę Gminy Wilkowice Uchwałą Nr 
XLV/451/2010 z dnia 17 września 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego Nr 241, poz. 3668 z dnia 15 listopada 2010 
r. (po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach sygn. 
akt II SA/Gl 173/11 z dnia 16 czerwca 2011roku), działka nr 951 ( o pow. 
0,1426 ha) położona w Bystrej przy ul. Klimczoka 105 (obręb Bystra Kra-
kowska) znajduje się na terenach następujących jednostek planu:
- częściowo na terenach zabudowy usługowej o charakterze publicznym; 

symbol jednostki planu - UP 7 (dotyczy 0,1388 ha),
- częściowo na terenach dróg i ulic publicznych klasy L; symbol jednostki 

planu – KDL 2 (dotyczy 0,0038 ha).
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy lokalu użytko-

wego wynosi 838,96 zł (słownie: osiemset trzydzieści osiem złotych 
dziewięćdziesiąt sześć groszy), plus należny podatek VAT

Wysokość wadium wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100)
Postąpienie nie niższe niż 1 % (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek 

złotych) – 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100)
Podana cena wywoławcza nie obejmuje:
- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i sta-

wek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Dzierżawcą,
- opłat za dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru ścieków i od-

padów komunalnych (zgodnie z zawartymi umowami przez Dzierżawcę),

- wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowujące lokal do rodzaju prowa-
dzonej działalności Dzierżawca będzie prowadził na własny koszt.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jednostki organi-

zacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Warunkiem udziału w prze-
targu jest wpłacenie wadium  w formie pieniądza na rachunek bankowy 
Gminy Wilkowice, numer 66 8133 0003 0000 0244 2000 0053 BS By-
stra, w taki sposób, aby w terminie nie później niż na 5 dni przed prze-
targiem (tj. do dnia 19 stycznia 2018 r.) wpłata została zaksięgowana 
na rachunku bankowym.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Gminy Wilkowice.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI SESYJNEJ BUDYNKU URZĘDU GMINY 
WILKOWICE UL. WYZWOLENIA 25, W DNIU 24 STYCZNIA 2018 r., O GODZ. 900

1. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji 
przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

2. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba 
uprawniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć orygi-
nał aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający  
umocowanie do reprezentacji.

3. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, należy przed-
łożyć oryginał pełnomocnictwa potwierdzony notarialnie.

4. O ile do przetargu przystępuje jeden z małżonków, przed przystąpieniem 
do przetargu przedkłada komisji oświadczenie współmałżonka na piśmie 
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości objętej przetargiem z wła-
snoręcznym podpisem tego małżonka, poświadczonym przez notariu-
sza.  

5. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłaconą 
kwotę przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny 
dzierżawy nieruchomości.

6. Organizator przetargu zawiadomi przyszłego dzierżawcę lokalu nieru-
chomości o terminie podpisania umowy dzierżawy, w terminie do 21 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7. Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra 
przetarg uchyla się od zawarcia umowy dzierżawy.

8. Wylicytowana kwota powiększona o należny podatek VAT będzie stano-
wić kwotę do zawarcia umowy dzierżawy.

9. Więcej informacji na temat przedmiotowego przetargu można otrzymać 
w Urzędzie Gminy w Wilkowicach, 43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 
I piętro, pokój 313, tel. (33) 499-00-77-wew. 313.

10. Wójt Gminy  zastrzega sobie  prawo odwołania przetargu z ważnych 
powodów.
11. Adres internetowy: www.wilkowice.pl - zakładka BIP - Ogłoszenia.
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„co za naMi…”
Szanowni Państwo, cóż to był za wieczór w GOK „Promyk”... Obawialiśmy się trochę, czy  

w trakcie pokazu „Promyk” nie zniknie, ale jednak się nam udało... jesteśmy... działamy... tak-
że spokojnie. Beskidzki Iluzjonista, Pan Rafał Mulka, znany Państwu zapewne z IV edycji po-

pularnego programu „Mam Talent”, zaczarował naszą scenę, a także Widzów... podczas wystę-
pu z okazji Wieczoru Andrzejkowego 29 listopada. Zobaczyliśmy odcinanie ręki okraszone udziałem uro-
czej asystentki, zabawny trik ze znikającym królikiem, magiczny i bardzo zabawny efekt z przecinaniem  
i wyrównywaniem sznura, lewitację stołu unoszącego się w rytm walca. Nasi Widzowie wielokrot-
nie mieli okazję wcielić się w role magików i poznawali tajniki iluzji w trakcie show. Było weso-
ło, interesująco, niekiedy wręcz przerażająco... a nasza sala, po raz kolejnym, wypełniła się po brzegi  
(...i to za Państwa sprawą, a nie za sprawą magii). Dziękujemy!

Kolejnym wydarzeniem z cyklu 
„Magia Świąt Bożego Narodzenia” 
była Wystawa rękodzieła bożonaro-
dzeniowego, w dniu 10 grudnia, na 
której można było podziwiać prze-
piękne prace. Pani Lucyna Cwajna 
uczyła dzieci robić łańcuchy i ozdo-
by choinkowe, a to wszystko przy 
dźwiękach kolęd granych przez Pa-
nią Karolinę Lindert i aromacie świątecznej herbaty. Dziękujemy na-
szym kochanym Paniom z KGW Bystra za podarowanie pysznego pier-
nika. Na sali widowiskowej odbył się koncert świąteczny grup gitarowych 

pod kierownictwem Pana Piotra Bartecz-
ko, grup wokalnych uczących się pod 
fachowym okiem Pani Justyny Masny,  
a konferansjerami były dzieci z kółka te-
atralnego prowadzonego przez Panią Ka-
tarzynę Hoffmann. Dziękujemy Instrukto-
rom za przygotowanie występów, za wło-
żony trud i serce. Cieszymy się widząc 
jak nasi Podopieczni rozwijają swoje ta-

lenty. Po przerwie wystąpiły gościnnie dzieci i młodzież ze Studia Piosen-
ki „Charisma”.

Inauguracja cyklu „Magii Świąt Bożego Narodzenia” już za nami. 6 grudnia przygotowaliśmy moc atrakcji dla 
wszystkich dzieci. Było przedstawienie przygotowane przez Nauczycielki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Mesznej. Dziękujemy Aktorkom za piękne przedstawienie pt. „Śpiąca Królewna”. Następnie wraz ze Świę-
tym Mikołajem, Aniołem i Diabłem wręczyliśmy nagrody przyznane w Konkursie na Najpiękniejszą Kartkę Bo-
żonarodzeniową, otworzyliśmy wystawę tychże prac, a na koniec Święty Mikołaj wręczył każdemu tradycyjne-
go Mikołaja z piernika. Dziękujemy Mikołajowi, Aniołowi i Diabłowi za obecność. Dziękujemy, że wybraliście się 
do nas w ten dzień.
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Już po raz czwarty Parafia w Mesznej oraz ZPIT Ziemia Be-
skidzka wraz z przyjaciółmi organizują Pasterkę. Serdecznie 
zapraszamy na wspólne śpiewanie kolęd oraz pastorałek. 

Zachęcamy osoby grające 
na instrumentach by dołączy-
ły do nas. Szczegóły pod ad-
resem mailowym zespolre-
gionalny@gmail.com lub tel: 
513272794.                  

       AR

pasterka w Mesznej

Witraż już zdobi kaplicę w wilkowickiej świą-
tyni.

We czwartek, 7 grudnia, został zamontowa-
ny w oknie kaplicy ostatni z zaplanowanych 
w latach sześćdziesiątych witraży. Jego te-
matyka związana jest z trwającym rokiem stu-
lecia objawień fatimskich. Inicjatorem był Pa-
rafialny Oddział Akcji Katolickiej, który w ten 
sposób chciał uczcić swoje dwudziestolecie. 
Pomysł znalazł zrozumienie u Księdza Pro-

boszcza, Franciszka Kuligi.
 Witraż sfinansowany został  dzięki ofiarności parafian. Poświęce-

nie nastąpi na zakończenie tegorocznych rekolekcji adwentowych te-

matycznie związanych z Matką Bożą 
z Fatimy.

Wykonawcy witraża, to Pracow-
nia Witraży K. Paczka , A. Cilewicz z  
Krakowa.

Projekt: Marek Niedojadło z Tarno-
wa.

Zachęcamy do obejrzenia przy 
okazji pobytu w naszym kościele.

Janina Janica-Piechota
członek POAK w Wilkowicach

rocznicowy dar paraFian

stowarzyszenie „razeM dla wilkowic” w 2018 rokU zaprasza
Jako Stowarzyszenie rozpoczynamy dru-

gą dziesiątkę naszej działalności, stąd chcie-
liśmy rozszerzyć wachlarz propozycji. Za-
mierzamy kontynuować trzy sztandarowe 
projekty: „Dyktando”, „Święto tabliczki mno-
żenia” i „Jarmark rzeczy ładnych”.

W ramach nowej inicjatywy chcemy zre-
alizować cykl dziesięciu comiesięcznych 
spotkań pod wspólnym tytułem: „Dyskusyj-
ne wieczory przy świecach”, a tematycz-
nie związanych z setną rocznicą odzyskania 
niepodległości. Nie mają one być wyłącznie 
oparte o fakty historyczne z tego okresu – 
jest ich mnóstwo w najrozmaitszych wydaw-
nictwach, filmotekach itp. Zamierzeniem po-
mysłodawców jest, aby podczas wspólnych 
spotkań ukazać szereg pozytywnych zmian, 
jakie miały miejsce, i których niejednokrotnie 
także byliśmy kreatorami, zwłaszcza w na-
szej Małej Ojczyźnie. Odbywałyby się na te-

renie każdego z sołectw gminy – tu liczymy 
na współpracę bratnich stowarzyszeń.

Kolejnym przedsięwzięciem, które chcie-
liśmy realizować, to klub lub dom dzienne-
go pobytu dla seniorów. Zadanie w ramach 
programu „Senior +” może być realizowane 
przez jednostkę samorządu terytorialnego, 
która następnie w drodze umowy zleca je do 
realizacji stowarzyszeniu.

Na taką współpracę liczymy. Bardzo 
wstępne rozmowy są za nami. Obecnie, 
wraz z pojawieniem się ministerialnych środ-
ków, realizacja jest bardzo realna.

W tym miejscu zwracamy się z prośbą do 
mieszkańców całej naszej gminy o informa-
cję zwrotną: pod nr tel. siedziby naszego sto-
warzyszenia (dawne gimnazjum w Wilkowi-
cach) 33/8171379, albo za pośrednictwem 
sklepiku prasowego przy parafii w Wilkowi-
cach, o osobach, które byłyby zainteresowa-

ne taką formą opieki nad seniorami z ich ro-
dzin. Taka wiedza jest nam niezbędna ce-
lem opracowania planu i budżetu do oferty 
na środki zewnętrzne. 

Założeniem takiego klubu lub domu dzien-
nego pobytu jest zapewnienie opieki oso-
bom starszym, które muszą pozostawać 
same w domu, kiedy ich bliscy idą do pra-
cy. Dotyczy to osób, które nie są leżące, ale 
już nie na tyle sprawne by samodzielnie po-
zostawać w domu. Istnieje możliwość dowo-
zu i odwozu tych osób do takiej placówki. Po 
szczegóły odsyłam do programu „Senior +”.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofer-
tą zapraszamy do współpracy.

Janina Janica-Piechota
sekretarz Stowarzyszenia Rdw

o r s z a k   t r z e c h   k r ó l i
W dniu 6 stycznia 2018 roku grupy kolędnicze z Mesznej, Bystrej i Wilkowic po raz drugi organizują Orszak Trzech Króli. Z każ-

dej wsi na czele orszaku pójdzie jeden król, następnie spotkają się przed żłobkiem, gdzie nastąpi symboliczne wręczenie darów. 
Tym razem grupy spotkają się pod Kościołem w Wilkowicach o godzinie 14.30. Serdecznie zapraszamy chętnych do uczestnic-
twa w orszaku w swojej miejscowości. 

Szczegółowe informacje zostaną udzielone przez: Grzegorza Gabora – Bystra, tel: 663766951, Marka Maślankę – Wilkowice, 
tel: 602802843, Agnieszkę Rusin – Meszna, tel: 513272794.

Pogodnych i radosnych Świąt  
Bożego Narodzenia, wielu szczęśliwych chwil  

i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym  
Nowym Roku 2018

życzy
Grzegorz Gabor

Wiceprzewodniczący  
Rady Powiatu Bielskiego

Pan Krzysztof Paczka z synem
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tuł aktualnych Wicemistrzyń Śląska, w tego-
rocznych zmaganiach nie mają, póki co, so-
bie równych, o czym świadczy komplet zwy-
cięstw. Popisem naszych piłkarek był zwłasz-
cza mecz 8. kolejki na hali MORiS Chorzów, 
w którym zwyciężony  został miejscowy 
Ruch (19:16), uchodzący za faworyta zma-
gań. W pokonanym polu pozostał też choćby 
wciąż aktualny Mistrz, MOSM Tychy (27:12). 
Pierwsze miejsce na półmetku rozgrywek 
stanowi doskonałą zaliczkę przed rundą re-
wanżową, która rozpocznie się 8. stycznia. 
Przed dziewczynami z rocznika 2003 duże 
wyzwanie, bowiem Mistrz oraz Wicemistrz 
Ligi Śląskiej uzyska nominację do rozgrywek 
na szczeblu centralnym, a tym samym możli-
wość walki o tytuł klubowego Mistrza Polski.

Nasze piłkarki ręczne bardzo udanie ra-
dzą sobie również w roli kadrowiczek Repre-
zentacji Śląska w rozniku 2003. Kadrę na-
szego województwa ma okazję reprezen-
tować w chwili obecnej 7 zawodniczek KS 
Bystra: Kinga Jaszczuk, Julia Wołoch, Ju-
lia Talik, Natalia Wereszczyńska, Magdale-
na Widuch, Natalia Wrona, Dominika Jaku-
biec oraz ... trener Marcin Węgrzyn, miano-
wany rok temu na  szkoleniowca Kadry Ślą-
ska. Za nimi w tym roku kilka udanych zgru-
powań oraz m.in. wygrane w dużych turnie-
jach w Nowym Sączu oraz Kępnie. Wszystko 
to w ramach przygotowań do Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży, podczas której w lecie 
2018 Śląsk stanie w szranki z reprezentant-
kami pozostałych województw. 

Niegorzej w swojej kategorii wiekowej wie-
dzie się grupie 2004. Podopieczne trenera 
Romana Kubicy, podobnie jak swoje starsze 
koleżanki, wygrały jesienią wszystkie swoje 
mecze i również cieszyć mogą się pierwszą 
pozycją w ligowej tabeli. W tej wyprzedzają 
o 3 punkty kolejną w stawce drużynę Zgo-
dy Ruda Śląska, która na początku grudnia 
wyjechała spod Klimczoka na przysłowiowej 
tarczy, przegrywając 29:36. W kategorii 2004 
rozgrywki szczebla centralnego prowadzo-
ne nie są, jednak walka o najwyższe cele na 
Śląsku to również duży splendor dla zawod-
niczek i całego Klubu. Tutaj na start rundy re-
wanżowej poczekamy aż do połowy marca. 

Coraz lepiej wiedzie się też drużynie 
z rocznika 2005. Szczypiornistkom z tej gru-
py na początku zmagań, mimo ambitnej po-
stawy, brakowało często doświadczenia, to-
też przez kilka kolejek czekały One na swo-
ją premierową wygraną. Gdy ta już nastąpiła, 
w meczu z UKS Pietrowice Wielkie (16:15), 
poczynania naszych młodziutkich zawodni-
czek wyraźnie nabrały tempa, a My oglądać 
mogliśmy bardzo przyzwoity finisz pierwszej 
części rozgrywek w Ich wykonaniu. To za-
owocowało ostatecznie 5. pozycją na koniec 
jesiennej rywalizacji. 

Świetne występy w ligowej rywalizacji je-
sienią oraz sukcesy na znaczących, ogólno-
polskich turniejach (wygrana rocznika 2003 
w Rudzie Śląskiej i na „Silesia Handball Cup” 
w Zabrzu, 3. miejsce rocznika 2004 na tur-
nieju w Kępnie) są powodem do dużej rado-
ści dla wszystkich sympatyków KS Bystra. 
Pozostaje mieć nadzieję, że czeka nas co 
najmniej nie gorszy rok 2018, który nazna-
czony będzie wieloma, poważnymi wyzwa-
niami.  

Korzystając z okazji - Klub Sportowy „By-
stra” pragnie zaprosić na zajęcia z piłki ręcz-
nej dziewczynki z roczników 2006 i młodsze 
do nowopowstających grup. To szansa dla 
młodych dziewcząt na sportowy rozwój oraz 
gwarancja świetnej zabawy i niezwykłej przy-
gody.

KS Bystra

cd ze str. 7

odBiór odpadów koMUnalnych w 2018 rokU
Informujemy, że 29 listopada 2017 roku  

Rada Gminy Wilkowice podjęła uchwa-
łę  w sprawie wyboru metod oraz  ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za 
pojemnik o określonej pojemności na terenie 
gminy Wilkowice (uchwała Nr XLII/342/2017 
opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Woj. 
Śląskiego  z 2017 roku, poz. 6692).

Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi kształtują się następująco: 
• dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej 

lub w części zamieszkałej rozliczających 
się  w oparciu o  ilość zużytej wody z danej 
nieruchomości:
-  przy segregacji  odpadów – 3,30 zł/m3 

zużytej wody;
-  przy braku segregacji odpadów- 6,60 zł/m3 

zużytej wody; 
• dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej 

lub w części zamieszkałej rozliczających 
się   w oparciu o ilość osób zamieszkują-
cych daną nieruchomość:
-  przy segregacji  odpadów – 12,00 zł od 

osoby /mies.  
-  przy braku segregacji odpadów - 24,00 zł  

od osoby /mies.

Wprowadzone zmiany dotychczasowych 
stawek spowodowane są:
• znaczącym wzrostem od 1 stycznia  

2018 r., cen obowiązujących w Zakładzie 
Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, do 
którego trafiają odpady pochodzące z tere-
nu naszej gminy,

• stale zwiększającą się ilością odpadów ko-
munalnych oddawanych przez mieszkań-
ców,  szczególnie odpadów stanowiących 
pozostałość po segregacji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami go-

spodarowanie odpadami komunalnymi musi 
być systemem samofinansującym się, co 
oznacza, że jego koszty muszą być pokryte 
z opłat pobieranych od wytwórców odpadów.

Takie uwarunkowania wymuszają na Gmi-
nie dostosowanie wysokości opłat pobiera-
nych od mieszkańców  do ponoszonych wy-
datków na zagospodarowanie odpadów.

Należy przy tym zaznaczyć, że każdy 
z nas ma wpływ na wysokość opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. Po-
przez ograniczanie  ilości wytwarzanych od-
padów, a także dokładniejsze segregowanie 
przyczyniamy się do obniżania kosztów ich 
zagospodarowania.

Kolejna uchwała Rady Gminy Wilkowice  
to uchwała   Nr  XLII/343/2017 z dnia 29 li-

stopada 2017 roku w sprawie wzoru dekla-
racji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz terminu i miej-
sca składania deklaracji przez właścicieli nie-
ruchomości położonych w granicach admi-
nistracyjnych gminy Wilkowice (opublikowa-
na w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego 
z 2017 roku, poz. 6693).

Formularze deklaracji dostępne są w sie-
dzibie Urzędu Gminy oraz na stronie www.
wilkowice.pl w zakładce ekologia/gospodar-
ka odpadami/deklaracja.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi mogą 
być składane na dzienniku podawczym (na 
parterze) lub w pokoju 303 (na I piętrze), 
w godzinach pracy Urzędu, bądź listownie na 
adres: Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwole-
nia 25, 43-365 Wilkowice. 

Natomiast właściciele nieruchomości roz-
liczający się od ilości osób zamieszkujących 
daną nieruchomość otrzymają stosowne za-
wiadomienie o zmianie stawki opłaty. W tym 
przypadku nie ma  konieczności składania 
nowej deklaracji na kolejny rok kalendarzo-
wy.

Wszelkie informacje dotyczące gospodarki 
odpadami można znaleźć na wskazanej wy-
żej stronie internetowej.         KS
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EURONET 50/50 MAX – kOlEjNE dziAłANiA w zSP w MESzNEj
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej kilka miesięcy temu roz-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

przypominać uczniom nie tylko o gaszeniu 
zbędnego oświetlenia.

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

Janusz Prochownik

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

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

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

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

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

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

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

Długosz Małgorzata – dyr. ZSP Meszna

wYNiki zBiÓRki PUBliCzNEj w zESPOlE SzkOlNO-PRzEdSzkOlNYM w MESzNEj

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

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

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

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

• wziął udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Region Beskidy;

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

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

• wziął udział w walnym zebraniu Spółki Ekoład.

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

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

K
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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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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
 WILKOWICE 

Wywiozę, bądź zakupię 
stare zbędne

rzeczy z piwnicy,  
strychu, stodoły.

Rozbiorę stare domy  
lub stodołę.

Wykonam meble 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 
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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 

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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najpiękniejsze kartki BoŻonarodzeniowe

Hanna Sznajder cz.2, III miejsce

Oliwia Adamiec, I miejsce

6 grudnia w Gminnym Ośrod-
ku Kultury „Promyk” zostały wrę-
czone nagrody w Gminnym Kon-
kursie na Najpiękniejszą Kart-
kę Bożonarodzeniową, a tak-
że została otwarta wystawa po-
konkursowa (potrwa do 2 lu-
tego 2018 r.). Jury w składzie 
Agnieszka Sech – Przewodni-
cząca, Maciej Mrówka, Aleksan-
dra Szymik-Caputa i Mira Bernar-
des-Rusin – członkowie, przyzna-
ło nagrody w trzech kategoriach. 
W kategorii 5-7 lat:

I miejsce – Hanna Sznajder, 6 
lat – Tryptyk: „Kolędnicy z Gwiaz-
dą”, „Kolędnicy z Gwiazdą i Tu-
roniem”, „Kolędnicy z Gwiazdą 
i Szopką”, akwarela, kombinowa-
na;

II miejsce – Maksymilian Hu-
pert, 7 lat – „Świąteczny Anioł”, 
kredki ołówkowe, akwarela;

III miejsce – Martyna Ko-
śniowska, 5 lat – „Zaprzęg reni-
ferów”, technika kombinowana;

Wyróżnienie – Artur Czekaj, 6 
lat – „Kartka bożonarodzeniowa 

2017”, technika kombinowana; 
Joanna Iwan, 7 lat – „Narodzi-
ny Jezusa”, technika kombinowa-
na; Aniela Kocan, 6 lat – „Choin-
ka”, technika kombinowana; Oli-
wia Adamiec, 7 lat – „ Święta Ro-
dzina”, pastele;

W kategorii 8-11 lat:
I miejsce – Antonia Urbanek, 

9 lat – „Na to Boze Narodzynie”, 
technika kombinowana;

II miejsce – Beniamin Zimoń-
Laing, 10 lat – „Szopka”, wyci-
nanka w filcu;

III miejsce – Aleksandra 
Wrzosek, 10 lat – „Kartka bożo-
narodzeniowa”, technika kombi-
nowana;

Wyróżnienie – Anna Pawlik, 
10 lat – „Stajenka”, technika kom-
binowana; Karolina Prusak, 9 lat 
– „Mikołaj”, igła; Bartosz Kadłu-
bicki, 9 lat – „Choinka”, wydra-
pywanka Szymon Żmij, 8 lat – 
„Choinka”, technika kombinowa-
na; Maja Ziemann, 8 lat – „ Świę-
ta Rodzina”, pastel;

W kategorii 12-15 lat: 

I miejsce – Nina Kozaczka, 12 
lat – „Kartka bożonarodzeniowa”, 
akwarela; 

II miejsce – Dawid Lipiński, 15 
lat – „Choinka”, malarstwo;

III miejsce – Wiktoria Leń-
czowska, 14 lat – „Świąteczny 
dzwoneczek”, akwarela;

Wyróżnienie – Emilia Kukiz, 
13 lat –„Świąteczna narada”, ry-
sunek; Karolina Łaciak, 15 lat 
– „Boże Narodzenie”, malarstwo 
Nina Kumorek, 15 lat – „Kart-
ka bożonarodzeniowa”, rysunek 
ołówkiem; Anastazja Błachut, 
12 lat – „Kartka bożonarodzenio-
wa”, technika kombinowana.

Zachęceni urodą prac oraz 
ubiegłorocznym sukcesem 
w Międzynarodowym Konkursie 
na Najpiękniejszą Kartkę Bożo-
narodzeniową Vianočná pohľad-
nica organizowanym przez Ora-
vske Kultúrne Stredisko w Dol-
nym Kubinie na Słowacji, również 
w tym roku zgłosiliśmy wszyst-
kie najpiękniejsze i najautentycz-
niej dziecięce kartki do konkur-

su. Przypomnę, 
że w zeszłym 
roku praca Lilian-
ny Kowalczuk 
zajęła na Sło-
wacji 1.miejsce, 
a Hanny Sznaj-
der, 3. miejsce.
W tegorocznej, 
14 edycji konkur-
su, spośród po-
nad 2000 prac na-
desłanych na kon-
kurs z Czech, Sło-
wacji, Polski, Ser-
bii, Chorwacji, Wę-
gier i Ukrainy, Zo-

sia Nawieśniak (lat 5) z Przed-
szkola Publicznego w Bystrej 
zajęła II MIEJSCE w katego-
rii do 6 lat, a w kategorii do 10 
lat prace naszych dziewczyn 
obsadziły wszystkie miejsca:  
Oliwia Adamiec (lat 7),  uczęsz-
czająca na zajęcia plastyczne pod 
opieką Pani Aleksandry Dzidy 
w GOK "Promyk", zajęła I MIEJ-
SCE, Lidia Żmij (lat 9) ze Szkoły 
Podstawowej w Wilkowicach, za-
jęła II MIEJSCE, a Hania Sznaj-
der (lat 6), z Bystrej, III MIEJSCE. 
BARDZO SERDECZNIE GRA-
TULUJEMY WAM TEGO SUK-
CESU!!!

Wystawa prac nagrodzonych 
w Dolnym Kubinie prezentowa-
na będzie w Oravskym Kultúr-
nym Stredisku w Dolnym Kubinie 
do 26 stycznia 2018 r., a ponad-
to w Bratysławie, Báčskym Petro-
vcu (w Serbii) oraz w Galerii Sztu-
ki Słowackiej w Krakowie. 

Mira Bernardes-Rusin,  
Kurator Konkursu 

Gminny Ośrodek Kultury 
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