
KOMITET ORGANIZACYJNY XXIII DNI BYSTREJ 
ma zaszczyt zaprosić na:
XXIII DNI BYSTREJ

05 do 08 lipca 2018
PROGRAM
CZWARTEK – 05 lipca 2018 r.
Parafia Bystra Śląska – Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, ul. 

Szczyrkowska 3
 18.00 – Uroczysta Msza Św. w intencji Mieszkańców Bystrej,
 19.00 – Występ Zespołu Bystrzańskie Słowiki, po koncercie 
  tradycyjna degustacja potraw regionalnych.

PIĄTEK – 06 lipca 2018 r.
Boisko sportowe w Bystrej, ul. Kpt. Cymsa
 14.00 – Rozgrywki i zabawy sportowe organizowane przez 
  KS Bystra. Turniej piłki nożnej dla dzieci.
  Zakończenie sezonu sportowego Akademii Małego 
  Bystrzaka: mecz piłki nożnej adepci AMB vs Rodzice.
Dom Strażaka w Bystrej, ul. Klimczoka 105
 17.00 – Parada pojazdów, przemarsz i przejazd delegacji,
  organizacji społecznych, Mieszkańców i Gości, 
  z udziałem Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej,  

  przez sołectwo Bystra.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się do parady ze swo-
imi przystrojonymi pojazdami różnego rodzaju. Istnieje moż-
liwość przejazdu Ciuchcią Beskidzką.

Estrada za Domem Strażaka w Bystrej, ul. Klimczoka 105
 18.00 – koncert Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
 19.00 – występ artystyczny przedszkolaków z Bystrej,
 19.45 – występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej 
  w Bystrej,
 20.50 – Oficjalne otwarcie XXIII Dni Bystrej,
 21.00 – występ Zespołu „MECHANICY SZANTY”.

W godzinach 17.00 - 21.00 – nieodpłatny przejazd Ciuchcią 
Beskidzką po terenie Bystrej.

SOBOTA – 07 lipca 2018 r.
Dom Strażaka w Bystrej, ul. Klimczoka 105
 09.00 – start XIX Rodzinnego Rajdu Rowerowego
Estrada za Domem Strażaka w Bystrej, ul. Klimczoka 105
 13.00 – zakończenie rajdu przy Domu Strażaka w Bystrej,  

  wręczanie nagród regulaminowych,   
  losowanie nagród dla uczestników rajdu,

 17.30 – występ zespołu Ziemia Beskidzka.
Parafia Bystra Krakowska – Kościół pw. Najdroższej Krwi Pana 
Jezusa Chrystusa, ul. Kościelna 20
 18.30 –19.30 – Bystrzańskie Recitale Organowe.
Estrada za Domem Strażaka w Bystrej, ul. Klimczoka 105
 19.30 – występ Kwaśnica Bavarian Show,
 21.30 - występ Andrzeja Rybińskiego,
 23.00 – 04.00 – dyskoteka.

NIEDZIELA – 08 lipca 2018 r.
Estrada za Domem Strażaka w Bystrej, ul. Klimczoka 105
 14.30 -15.30 – zabawy dla najmłodszych, prowadzone  

  przez kadrę pedagogiczną z Przedszkola w Bystrej,
 15.30 – występ młodzieży z Gimnazjum w Bystrej,
 16.30 – występ zespołu POCIĄG Rock’n’Roll,
 17,30 – występ zespołu Kapela Bystrzańska,
 18.30 – występ Grzegorza Poloczka,
 19.45 – podsumowanie sezonu sportowego KS „Bystra”,  

  prezentacja zawodniczek i zawodników klubu,
 20.00 – losowanie nagród głównych Loterii Fantowej,
 20.30 – Występ Zespołu „BACIARY”.

WÓJT GMINY ORAZ GMINA WILKOWICE 
ZNÓW NA PODIUM

W piątek 22 czerwca odbyła się w Warszawie Wielka Gala POLSKIEJ PRZED-
SIĘBIORCZOŚCI, podczas której poznani zostali Laureaci Jubileuszowej - X edy-
cji Ogólnopolskiego Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu, realizowanego w ra-
mach Ogólnopolskiego  Programu  Promocji  Regionów  SAMORZĄDOWA MAR-
KA ROKU.
Podobnie, jak w ubiegłym roku nasza gmina została wyróżniona na forum ogól-

nopolskim otrzymując Nagrodę Specjalną w Plebiscycie  „Orły Polskiego Samo-
rządu”.  cd. na str. 2

miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566

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

Rok XII nr 06 (137) Czerwiec 2018 r.
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cd. ze str. 1

KANALIZACJA sANITARNA W GMINIE WILKOWICE

Meszna, ul. Zielona

Trwa I etap budowy sieci kanali-
zacji sanitarnej w Gminie Wilkowice. 
W okresie od 15 maja do 15 czerw-
ca  wybudowane  zostały  kanały 
sanitarne z  rur PCV Ø200  i Ø160 
oraz  kamionki Ø200 na ulicach: 
• Bystra: ul. Kościelna, ul. Wrzo-
sowa, ul. Wypoczynkowa, 
• Meszna:  ul.  Zielona,  ul.  Olcho-
wa,  ul.  Pasterska,  ul.  Łagodna, 

ul. Polna, ul. Skośna, ul. Grzybowa, ul. Handlowa, ul. Szkolna 
• Wilkowice: ul: Relaksowa, ul. Do Lasu,
Do dnia 15.06.2018 r. wykonano łącznie 9 425,0 m kanałów sa-

nitarnych, co stanowi 28,0% wykonania zakresu rzeczowego Kon-
traktu.

Aktualności
20.06.2018 r. została podpisana umowa na budowę sieci kanali-

zacji sanitarnej etap 3 - rejon M, N, O, P, R, S w miejscowości By-
stra i Wilkowice z konsorcjum firm:
- Firma Budowlana „WULKAN” Piotr Pająk; Jaroszowice 1, 34-100 

Wadowice,
- AQUA-System Sp. z o.o.; ul. W. Witosa 118, 43-300 Bielsko-Biała. 
Przedmiotem  umowy  jest  budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  

o łącznej długości 10 856,8 m wraz odtworzeniem nawierzchni po 
kanalizacji. Wartość kontraktu brutto: 8.946.094,57 zł. Termin reali-
zacji  robót: do 30.06.2020 r. 

Roboty planowane:
• Bystra: ul. Rumiankowa, ul. Poprzeczna, ul. Kościelna, 

• Meszna: ul. Polna, 
ul. Handlowa, ul. Sło-
neczna, ul. Agresto-
wa, ul. Jasna,  ul. Po-
przeczna, ul. Wodna, 
ul. Strażacka, ul. Ka-
linowa,
• Wilkowice: ul. Wypo-
czynkowa, ul. Do Boru.         
 

ERMAT GROUP

Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” 
 jest współfinansowany dotacją z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach  

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

WÓJT GMINY ORAZ GMINA WILKOWICE 
ZNÓW NA PODIUM

Ten prestiżowy  tytuł Gmina Wilkowice otrzymała  za stworzenie  strefy aktywności 
gospodarczej dającej ogromną szansę na stały i zrównoważony rozwój, tworzenie no-
wych miejsc  pracy  i  systematyczne wpływy  podatkowe,  co  otworzy możliwości  bu-
dżetowe do podejmowania kolejnych odważnych przedsięwzięć dotyczących rozwo-
ju gminy w  innych strategicznych kierunkach związanych z  rozkwitem przedsiębior-
czości.

Nasza gmina znalazła sie wśród innych wyróżnio-
nych gmin 10-lecia takich jak Gmina Siedlce, Gmi-
na Świdnica, miasto Kostrzyń nad Odrą oraz mia-
sto Wejherowo.
W  tym  roku Kapituła Rady Programowej uhono-

rowała również gospodarza Gminy Wilkowice Wój-
ta  Mieczysława  Rączkę  przyznając  prestiżowy  ty-
tuł NAJLEPSZY WÓJT 10-LECIA za liczne sukcesy 
w działalności samorządowej, dbałość o rozwój gmi-
ny na wielu płaszczyznach oraz za budowanie pozy-
tywnego wizerunku Gminy Wilkowice na przestrze-
ni minionych 10 lat.

W delegacji, wraz z Wójtem Mieczysławem Rącz-
ką, udział wzięli przedstawiciele Rady Gminy Wilko-
wice – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wilkowice 
Pan Józef Pawlusiak oraz Przewodniczący Komisji 
ds. Oświaty i Kultury Pan Antoni Kufel.            

UG
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XLVIII/410/2018 Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2018.

XLVIII/411/2018 Wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2018-2023.

XLVIII/412/2018

Zmiany uchwały nr XIV/113/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 października 2015 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i za-
gospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice.

XLVIII/413/2018 Ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilkowice.

XLVIII/414/2018 Zmiany uchwały nr XLVIII/414/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wy-
najmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wilkowice.

UCHWAŁY PODJĘTE NA sEsJI W DNIU 20 CZERWCA 2018 R.:

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rącz-
ka między innymi:
•  Wziął udział w walnym zebraniu Spółek Beskid: Sp. z o.o. oraz Aqua 
S.A., w których Gmina Wilkowice jest udziałowcem.

•  Wziął udział w radzie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmi-
ny Wilkowice.

•  Uczestniczył w obchodach 20-lecia istnienia samorządu powiatowe-
go oraz Dni Powiatu w Porąbce, w trakcie których uhonorował Koła 
Gospodyń Wiejskich  z  Bystrej, Mesznej  i Wilkowic  reprezentujące 
Gminę Wilkowice w powiatowym Przeglądzie Potraw Regionalnych 
„Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”.

•  Wspólnie ze starostą powiatu bielskiego przekazał zaproszenie ks. 
Biskupowi Ordynariuszowi Romanowi Pindel na Dożynki Diecezjal-
no-Powiatowo-Gminne, które odbędą się w Bystrej.

Ogłoszono przetargi na zadania:  
•  Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa budynku OSP w Wilko-
wicach.

•  Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz ze skocznią do skoku w dal 
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej – ogłosze-
nie po raz drugi.

•  Budowa  bocznej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  łączącej  sieć  główną  

z budynkami położonymi na terenie Gminy Wilkowice w roku 2018 - 
Etap 1 – ogłoszenie po raz drugi.

•  Remont ul. Jaworowej w ramach zadania  inwestycyjnego „Przebu-
dowa nawierzchni drogi gminnej ul. Jaworowej w Mesznej”.

•  Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa budynku OSP w Wilkowi-
cach - ogłoszenie po raz drugi.

•  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej  i Party-
zantów w Bystrej oraz wzdłuż ul. Furmaniec w Wilkowicach.

•  Budowa zatoki dla autobusu szkolnego wraz z wymianą nawierzch-
ni ul. Szkolnej w Mesznej.

Podpisano umowy na zadania:
•  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  wraz  z  pełnieniem  nadzo-
ru autorskiego i nadzoru przyrodniczego dla projektu: Rewitalizacja 
przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej.

•  Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  na  terenie  Gminy  Wilkowice  
w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap 3 - rejon M, N, O, P, 
R, S.

•  Budowa  i  przebudowa  kanalizacji  deszczowej  w  rejonie  budynku 
Urzędu Gminy w Wilkowicach.

WÓJT INFORMUJE

PODZIĘKOWANIA
Sołtys  Wilkowic  Ryszard  Rączka  skła-

da  serdeczne  podziękowania  wszyst-
kim  życzliwym  Osobom,  które  wsparły  fi-
nansowo  organizację  „XIX  Dni  Wilkowic”  
oraz  szóstą  edycję  „Bitwy  polsko-
szwedzkiej”, a były to:
1. Rada Sołecka w Wilkowicach,
2. Urząd Gminy w Wilkowicach,
3. Spółka Wodociągowa w Wilkowicach,
4. Jerzy Wala,
5. BOMAR Stacja Paliw,
6. Bank Spółdzielczy w Bystrej,
7. EKO-WTÓR Jakubiec,

8. POL-LAB Sp. z o. o.,
9. Paulina, Mieczysław Rączka,
10. Paulina, Bartłomiej Czader,
11. Ośrodek Szkolenia Kierowców JANEK,
12. Daria, Klaudiusz Bartosik,
13. Bartłomiej Wadoń,
14. Pizzeria COLORATA,
15. DREW PLAC S.C.,
16. Fundacja SADYBA z Bystrej,
17. Mirosław Gilowski,
18. Ilona, Sebastian Białek – ubezpieczenia,
19. Stefan Leniec,
20.  LucArt  B-B  -  hurtownia  olejów,  filtrów, 

akumulatorów,
21. Wiesław Hańderek,
22. Jakubiec - kamieniarstwo,
23. jasno-ciemno.pl,
24. Marek Żarnowiecki,
25. Instalatorstwo elektryczne Sadowski,
26. Państwo Komendarczyk,
27. Euro-Wind,
28. Sklep ROLL,
29. Dębiński usługi pogrzebowe,
30. KGW Wilkowice.

W  związku  z  wejściem  w  ży-
cie  rządowego  programu  „Dobry 
start”, wnioski o przyznanie świad-
czenia  dobry  start  przyjmowane 
będą  w  Gminnym  Ośrodku  Po-
mocy Społecznej  w Wilkowicach, 
w Dziale Świadczeń Rodzinnych. 

Wnioski składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce za-
mieszkania wnioskodawcy. Uprawnionymi do składania wniosku są: ro-
dzicie;  opiekunowie  faktyczni;  opiekunowie  prawni;  rodziny  zastępcze; 
osoby prowadzące rodzinne domy dziecka; dyrektorowie placówek opie-
kuńczo-wychowawczych; dyrektorowie regionalnych placówek opiekuń-
czo-terapeutycznych; osoby uczące się. 
Świadczenie to przyznawane jest jednorazowo w wysokości 300,00 zł.
Świadczenie dobry start nie przysługuje:
-  jeżeli  dziecko  lub osoba ucząca  się  zostały umieszczone w domu 

pomocy  społecznej,  schronisku  dla  nieletnich,  zakładzie  poprawczym, 
areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, 
jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
- na dziecko z tytułu rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem 

roku szkolnego do ukończenia (w danym roku kalendarzowym):
- przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia;
- przez dziecko  lub osobę uczącą się do 24 roku życia – w przypadku 
dzieci  lub osób uczących się  legitymujących się orzeczeniem o nie-
pełnosprawności. 
Termin składania wniosków:

- od 1 lipca danego roku do 30 listopada danego roku  - wnioski skła-
dane drogą elektroniczną;

- od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku – wnioski 
składane osobiście w siedzibie GOPS.
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ZAPROsZENIE
Mieszkańcy, Turyści i Goście

w dniu 30 czerwca 2018 r. (sobota) od godz. 1000 do 2000

zapraszamy na  

JARMARK sZTUKI REGIONALNEJ, 
który odbędzie się na Biwaku w Bystrej przy ul. Fałata.

Będą wyroby, które wykonują  
wystawcy własnoręcznie.  

Warto przyjść, warto zobaczyć, będzie 
również dobra zabawa dla małych  
i dużych uczestników tej imprezy.  

Ciekawe zabawy dla dzieci i dorosłych, 
dmuchana zjeżdżalnia, dobra muzyka, 
grill, wata cukrowa, malowanie twarzy 

oraz moc innych atrakcji. 

Więcej informacji na 
www.facebook.com/bystrzanskainicjatywa

Zgłoszenia rezerwacji stoisk należy dokonać do dnia 28.06.2018 r. pod 
numerem 602 685 849 lub mailem: 
bystrzanskainicjatywa@gmail.pl

UWAGA!
Podczas JARMARKU organizujemy  

również PCHLI TARG  
(wyprzedaż garażową). 
Daj używanym rzeczom  

drugie życie!
Szukasz ciekawych okazji?
Chcesz się pozbyć staroci? 

XIV POWIATOWE ZAWODY sIKAWEK 
sTRAżACKICH

I VI OTWARTE ZAWODY sIKAWEK 
KONNYCH

O PUCHAR WÓJTA GMINY 
WILKOWICE

1400 Zbiórka przed remizą OSP Wilkowice
1430 Przejazd sikawek na  ul. Harcerską -  
 polana pod  Magurką
1500 Rozpoczęcie zawodów
1730 Biesiada strażacka

Wilkowice
4 sierpnia 2018

Regulamin oraz trasa rajdu dostępne na plakatach  
oraz stronie internetowej www.wilkowice.pl
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MUZYCY ZE sZKOŁY PODsTAWOWEJ NR 1 IM. WŁADYsŁAWA 
JAGIEŁŁY W WILKOWICACH NA PODIUM WOJEWÓDZTWA ŚLĄsKIEGO!
17  maja  2018  r.  w  Miejskim  Domu  Kultu-

ry  „Szopienice-Giszowiec”  w  Katowicach  od-
był  się  finał  konkursu    pod  hasłem  „Odzy-
skanie  przez  Polskę  niepodległości  w  wier-
szu,  pieśni  i  piosence”. Konkurs  został  zorga-
nizowany  przez  Śląskiego  Kuratora  Oświa-
ty  dla  uczczenia  setnej  rocznicy  odzyska-
nia  przez  Polskę  niepodległości.  Uczestni-
cy  –  recytatorzy  i  zespoły wokalne  – wystąpi-
li w trzech kategoriach wiekowych. Naszą gmi-

nę  reprezentował  zespół  muzyczny  „Gronicz-
ki”, który w swojej kategorii zajął  III MIEJSCE! 
Jury  konkursu  usłyszało  utwór  p.t.  „Jak  długo  
w sercach naszych” – nasi uczniowie wzboga-
cili swój występ umiejętnością gry na fletniach, 
co  z  pewnością  nie  uszło  uwadze wytrawnym 
członkom komisji konkursowej. Zespół   zapre-
zentował  się w strojach góralskich, podkreśla-
jąc  tym samym przynależność do naszego re-
gionu. Kolejny raz godnie reprezentował Gminę 

Wilkowice. Oto skład zespołu: Anna Kuboszek, 
Weronika Pukacz, Julia Jakubiec, Lea Wajdzik, 
Agnieszka Widuch, Anna  Kowal, Wiktoria  Ry-
czek, Natalia Sztwiorok, Karolina Szymlak, To-
masz Pach, Filip Hoczek. 
Wręczenie nagród odbędzie się 19 czerwca 

2018 r. w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódz-
kiego w Katowicach. Zespół prowadzi  nauczy-
cielka muzyki, pani Maria Prostak.

Zespół Promujący Szkołę

Fundacja Uniwersytet Dzieci od 10 lat orga-
nizuje zajęcia dla najmłodszych, współpracując 
z najlepszymi naukowcami i specjalistami z róż-
nych dziedzin. Scenariusze  lekcji  powstają na 
podstawie  zajęć  prowadzonych  na  uczelniach 
wyższych.  Materiały  są  zgodne  z  podstawą 
programową  i  gwarantują  zdobywanie  wiedzy 
w  atrakcyjny  i  interesujący  sposób  -  poprzez 
eksperymentowanie,  doświadczanie,  analizo-
wanie i wyciąganie wniosków. Materiały są udo-
stępniane bezpłatnie na platformie www.scena-
riuszelekcji.edu.pl
Wychowawczynie klasy 3a i 3b Szkoły Pod-

stawowej nr 1 w Wilkowicach, mgr Lucyna Sko-
necka i mgr Elżbieta Wnuk, zgłosiły się do pre-
stiżowego  programu  organizowanego  przez 
Fundację Uniwersytet Dzieci w  roku szkolnym 
2017/2018, dlatego właśnie dzieci  tych zespo-

łów wzięły udział w tym programie, dzięki cze-
mu podczas zajęć szkolnych uczniowie: 
•  uczestniczyli w cyklu atrakcyjnych  lekcji  po-
święconych programowaniu i nowym techno-
logiom,

•  rozwijali  umiejętność  rozumowania,  analizo-
wania  i  rozwiązywania  problemów    z wyko-
rzystaniem komputera i innych urządzeń cy-
frowych,

•  zdobywali  wiedzę  dotyczącą  przestrzegania 
praw i zasad bezpieczeństwa w sieci,

•  kształcili  umiejętność  logicznego  myślenia, 
precyzyjnego  prezentowania  myśli  i  pomy-
słów, 

•  rozwijali  kompetencje  niezbędne  do  pracy 
zespołowej,

•  mieli szansę na udział w wartościowym pro-
jekcie.
Już  w  listopadzie  2017  r.  odbyły  się  pierw-

sze zajęcia na temat: W jaki sposób Internet 
może mi pomóc?  oraz Jak bezpiecznie ko-
rzystać z Internetu?,  kontynuowane  sukce-
sywnie w każdym następnym miesiącu.
W  lutym  br.  każda  klasa  otrzymała  zestaw 

analogowy  „Technologii z klasą” do nauki pro-
gramowania,  a  wraz  z  nim  nowe  scenariusze 
i pomysły na zajęcia. Dzisiaj program platformy 
edukacyjnej  scenariusze.edu.pl  „TECHNOLO-
GIE Z KLASĄ dla klas I-III” pod patronatem Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilko-
wicach został ukończony.
Uczniowie  zrealizowali  w  drugim  półroczu 

wraz  ze  swoimi  wychowawczyniami:  p.  Lucy-
na Skonecką oraz p. Elżbietą Wnuk sześć sce-
nariuszy  lekcji  opracowanych  przez  eksper-
tów platformy dotyczących programowania bez 
komputera i z komputerem takich jak: 
•  Jak porozumiewają się roboty?
•  Czy można  zaprogramować  grę  w  podcho-
dy?

•  Jak stworzyć projekt w aplikacji ScratchJr?
•  Jak  zaprogramować  grę  w  aplikacji  Scrat-
chJr?

•  Jak się programuje w aplikacji Scratch?

•  Jak zaprogramować interakcję w Scratch'u?
Pokonując krok po kroku zawiłości dotyczą-

ce zagadnień nowych technologii, dzieci nie tyl-
ko poznawały  język programowania, ale uczy-
ły  się  również  kodowania  i  rozkodowywania. 
Podejmowały pierwsze próby  tworzenia skryp-
tów,  nagrywania  własnych  dźwięków  czy  pro-
jektowania  prostych  gier.  Podczas  kolejnych 
zadań uczniom towarzyszył zestaw interaktyw-
nej planszy, która była eksponowana w każdej 
z  sal.  Głównym  bohaterem  był  robot,  którego 
statek kosmiczny rozbił się na nieznanej plane-
cie, a on sam stracił pamięć. O pomoc w napra-
wie pojazdu i zaprogramowaniu drogi powrotnej 
do domu poprosił m.in. naszych uczniów, którzy 
mogli tę prośbę usłyszeć jako nagranie z płyty 
CD dołączonej do zestawu każdej klasy. Wcią-
gająca fabuła, wzmacniana jeszcze odczytywa-
nymi listami od Kodeusza, z pewnością zachę-
ciła  dzieci  do  zdobywania  pierwszych  kroków 
w zakresie umiejętności programowania.  
Każdy zrealizowany temat po lekcjach musiał 

być podsumowany, a scenariusz i zajęcia oce-
nione oraz przesłane wraz ze zdjęciami łączami 
internetowymi platformy. 
Na  zakończenie  uczniowie  otrzymali  dy-

plomy  i  –  mamy  nadzieję  –  moc  satysfakcji  
z własnych osiągnięć  i umiejętności. Może tak 
właśnie rosną przyszli programiści! 
Trzymamy kciuki.

Lucyna Skonecka, Elżbieta Wnuk

WYNIKI sZKOLNYCH KONKURsÓW PROGRAMU  
„sZKOŁA Z WITAMINĄ”

Pod  koniec  maja  br.  komisje  konkurso-
we  podjęły  decyzje  typujące  zwycięskie  pra-
ce  w  dwóch  szkolnych  konkursach  będą-
cych  podsumowaniem  tegorocznej  edycji 
programu  „Szkoła  z  witaminą”  ogłoszonych 
przez koordynatorów panią Lucynę Skonecką  
i Elżbietę Wnuk.
Komisja w  składzie: mgr Magdalena Baka-

larska,  mgr  Monika  Bogumił-Laszczak,  mgr 

Elżbieta  Wnuk,  mgr  Lucyna  Skonecka  przy-
znała nagrody zgodnie z kryterium określonym  
w regulaminie KONKURSU PLASTYCZNEGO 
dla uczniów klas I-II następującym osobom:
I grupa - uczniowie klasy 1a
I miejsce - Amelia Słonka
II miejsce - Lena Tyc
III miejsce - Franciszek Bokun, Filip Puzoń
Wyróżnienie - Agnieszka Krajewska

II grupa - uczniowie klasy 1b
I miejsce - Dominika Chrobak
II miejsce - Antoni Cenin
III miejsce - Hanna Stawowczyk
Wyróżnienie  -  Kamil  Zyzak,  Wiktoria  Gor-

man, Wiktor Czech
III grupa - uczniowie klasy 2a
I miejsce - Natalia Jachnicka
II miejsce - Liliana Kowalczuk

TECHNOLOGIA Z KLAsĄ
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MOJE PIERWsZE PRAWO JAZDY, CZYLI O EGZAMINIE NA KARTĘ 
ROWEROWĄ W sZKOLE PODsTAWOWEJ NR 1 W WILKOWICACH

W dniach 6 - 7 czerwca 2018 roku  na te-
renie  naszej  szkoły  odbyła  się  praktyczna 
część    egzaminu  na  kartę  rowerową.  Aby 
do niej przystąpić, wcześniej uczniowie mu-
sieli  pozytywnie  zaliczyć  część  teoretyczną  
w  postaci  testu  wiedzy  z  zakresu  bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.  Podczas jazdy 
należało wykazać się umiejętnościami kiero-
wania  rowerem, pokonując  liczne manewry. 
Zadaniem dzieci była także jazda z uwzględ-

nieniem przepisów  ruchu drogowego. Zma-
gania uczniów były obserwowane i oceniane 
przez nauczyciela techniki, panią Marię Pro-
stak  oraz  przedstawiciela  Wydziału  Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Biel-
sku-Białej. Wszystkim, którzy otrzymają swo-
je „pierwsze prawo jazdy” serdecznie gratu-
lujemy i życzymy bezpiecznej jazdy!  

Zespół promujący szkołę

PIKNIK RODZINNY W PRZEDsZKOLU W BYsTREJ
13 czerwca odbył się kolejny Piknik Rodzin-

ny z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka. Na przy-
byłych gości czekało wiele atrakcji: występy ar-
tystyczne przedszkolaków – od przygód na łące 
z  biedronką  i  żuczkiem,  tańców  piratów,  wró-
żek,  kankana,  po  tańce  ludowe,  loteria, malo-
wane  buźki,  balonikowe  zwierzątka  i  losy  ce-
giełkowe.  Rodzice,  niejednokrotnie  prosto  po 
pracy, mogli  pożywić  się  grillowaną  kiełbaską, 
kaszanką,  oscypkami,    grochówką  z  prawdzi-
wej kuchni polowej. Dla  łasuchów były pyszne 

ciasta pieczone przez mamy  i babcie naszych 
wychowanków.
Podczas,  gdy  rodzice degustowali  smakoły-

ki, dzieci brały udział w zabawach organizowa-
nych przez animatorów. I nawet drobny deszcz, 
który zaczął padać już w trakcie występów dzie-
ci  nie  odstraszył    uczestników  pikniku.  Rodzi-
ce ochoczo licytowali tort upieczony przez pie-
karnie CAPRI, a zwycięzcy – mama i  tata Oli-
wii oraz Martynki rozkroili tort na małe kawałki, 
dzieląc wszystkie chętne dzieci. Piknik Rodzin-
ny  2018  uważamy  za  udany,  choć  gorącą  at-
mosferę dobrej  zabawy  rozgonił  deszcz,  który 
już pod koniec zaczął padać dość mocno. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do organizacji imprezy, a tym sa-
mym  do  doposażenia  naszego  placu  zabaw 
w  sprzęty  i  urządzenia  niezbędne  do  rozwoju 
naszych podopiecznych.
Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Rada Ro-

dziców Przedszkola Publicznego w Bystrej ser-
decznie dziękują sponsorom za wsparcie i po-
moc w organizacji Pikniku Rodzinnego:
- Piekarnia - Cukiernia „CAPRI” – Państwo M. 

i A. Dunat,
-  Firma  Handlowo-Usługowa  „SAM”–  Pani 
Anna Maślanka,
-  SPÓŁDZIELNIA  „Bystrzanka”  -  Wytwórnia  
Napojów Gazowanych,
-  FIRMA  HANDLOWO-USŁUGOWA  „SŁON-
KO” Wilkowice,
- CHŁODNIE „DORADO” B-B – Pan Zdzisław 
Goryl,
-HURTOWNIA  SPOŻYWCZA  „IGLOTEX” 
Bielsko-Biała,
-ZAKŁAD MIĘSNY – Artur Duda,
-Piekarnia – Cukiernia „CZADER” w Wilkowi-
cach,
-SALON FRYZJERSKI „MIKO-LANS” Bystra,
-F.H.U. „IRENA” Bystra – Pani Irena Mikołajek,
-SKLEP ODZIEŻOWY – Pani Irena Kubala,
-SKLEP  „Od A do Z” – Pan Andrzej Chowa-
niec
-DOM RESTAURACYJNY  „Pod Kasztanami” 
w Bystrej
-PIZZERIA „Szafran” w Buczkowicach
-Hotel „KLIMCZOK” w Szczyrku
-ANGA  Uszczelnienia  Mechaniczne  –  Pan  

III miejsce - Antoni Klimczak
Wyróżnienie - Alina Wołkowa, Łucja Żmij.

Komisja  w  składzie:  mgr  Wiesława  Stolar-
czyk-Kos, mgr  Katarzyna Męcner, mgr  Beata 
Duraj,  mgr  Elżbieta  Wnuk,  mgr  Lucyna  Sko-
necka przyznała nagrody zgodnie z kryterium 
określonym  w  regulaminie  KONKURSU  PO-
ETYCKIEGO dla uczniów klas III-V następują-
cym osobom:
I miejsce – Kacper Śniadek kl. 4a
II miejsce – Aurelia Folentarska kl. 3a
III miejsce – Piotr Skonecki kl. 3b, Nazar Ky-

rychenko kl. 5b
Wyróżnienie – Martyna Mirowska kl. 4d, Oli-

wia  Puzoń  kl.  4b,  Karina Dziedzic  3c, Wikto-
ria Janek 5b.
Wszyscy  laureaci  odebrali  okolicznościo-

we  dyplomy  oraz  nagrody  ufundowane  przez 
Radę Rodziców podczas szkolnego apelu.
Zwycięskie  prace  zaprezentowane  zostały 

na okolicznościowej wystawie zorganizowanej  
w holu wejściowym do szkoły, a najlepsze tek-
sty można przeczytać poniżej: 

SZKOLNE WITAMINKI
W naszej szkole już od rana
Moc witamin rozdawana!
Czy to chłopiec, czy dziewczynka
Każdy wie co to witaminka!
Raz jabłuszko a raz gruszka
Szybko pchają się do brzuszka!
Zdrowe dzieci to podstawa
Naszej szkoły ważna sprawa!
Soczki i mleczko koją pragnienie,
Bo najważniejsze jest zdrowe pożywienie

Słodycze ząbki psują, a
Owoce uśmiech zdrowy malują.
Nauczyciel niezłą minę ma,
Więc ocena też nie będzie zła.
Bo uczeń z rana owoc brał,
By do nauki siły miał!
Dziś jabłuszka i marchewka
Jutro będzie pomidorek i kalarepka
Bo w Wilkowicach szkoła znakomita
Wie to Wojtek, Kasia i Anita!

Kacper Śniadek kl. 4A

OWOCE I WARZYWA
Zdrowe i pyszne owoce
Dają nam magiczne moce.
Energia do nas przypływa,
Gdy jemy warzywa.
Jabłka, gruszki i cytryny
To same witaminy.
Sałata, ogórki i pomidory
Odganiają wszystkie zmory.
Urody i humoru nam doda,
Sok warzywny i owocowa woda.
Chcesz być piękny, żwawy, zdrowy,
To posłuchaj mojej mowy.
A owoce i warzywa
Od dziś spożywaj!

Aurelia Folentarska kl. 3a

MAM PYTANIE
Mama, tata, dziadek, babcia mówią mi każ-

dego dnia:
„Jedz owoce! Jedz kochany!”
Więc ja zjadam wciąż banany.
Jem marchewki,  bo  to  zdrowo oraz  bardzo 

kolorowo.

Dbam też o czystość,
Bo mnie tatuś zawsze uczył
Bym owoce wszystkie mył.
- Nim ugryziesz – ciągle mówił – 
Pamiętaj byś rączki umył!
Bez przerwy słyszę ciągle te słowa.
Czasami myślę – Co to za mowa?
Przecież  w  owocach moc  jakaś  tkwi  pełna 

witamin.
Co noc mi się to śni.
Owoce zdrowe są i warzywa,
Ale dlaczego z brudem to nie wygrywa?

PIOTR SKONECKI kl. 3b

OWOCE I WARZYWA
Owoce  świeże,  owoce  zdrowe,  owoce 

w szkole!
Warzywa  zawsze  świeże, warzywa  zawsze 

ładne,
Dla gangstera  i  rodziny, zawsze będą wita-

miny!
Dla sportowca, dla rapera, dla sławnego
YuoTubera! Dla biednego, dla bogatego,
Dla starszego i młodszego,
Witaminy są dla każdego!
Świeże owoce, świeże warzywa,
Wystarczy, aby smutna nie była mina!

Nazar Kyrychenko kl. 5b

Koordynator programu w Szkole  
Podstawowej nr 1. im. Władysława  

Jagiełły w Wilkowicach
mgr Lucyna Skonecka

Kacper Śniadek kl. 4a
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T. Badura.
- CERTECH SPÓŁKA Z O.O. – Pan Grzegorz 
Więcław,
- MOJE FOTO – Pan Leszek Olejnik,
- AKADEMIA TENISOWA  „OPEN” Katarzyna 
Klimczak,

- Pani Aneta Halama, 
- Pan Edward Stokłosa,
- Pani Karolina Bożek.
Pani  Teresa  Pryszcz  z  synem  Szymonem, 

wszystkim rodzicom oraz babciom za: upiecze-
nie i krojenie pysznych ciast, przynoszenie fan-

tów, pomoc w organizacji pikniku. SERDECZ

NIE DZIĘKUJEMY i zapraszamy za rok!
Olimpia Podwacietnik, Dorota Imielska

Przedszkole Publiczne w Bystrej

CZAs PODsUMOWAŃ 
W PRZEDsZKOLU PUBLICZNYM W BYsTREJ

18 maja w naszym  przedszkolu było bar-
dzo  kolorowo,  ciekawie  i  wesoło,  ponie-
waż  dzięki  projektowi  „Budowa  sieci  kana-
lizacji  sanitarnej  na  terenie Gminy Wilkowi-
ce” odbył się  Festyn Ekologiczno-Edukacyj-
ny. Podczas warsztatów dzieci  odpowiadały 
na pytania dotyczące ekologii, obiegu wody 
w przyrodzie oraz wymyślały, czego nie wol-
no  wrzucać  do  kanalizacji.  Przedszkolaki 
grały  w  wodnego  zbijaka,  malowały  prace 
plastyczne bez użycia pędzla, eksperymen-
towały z wodą, ozdabiały  torby bawełniane, 
które wręczyły mamom z okazji Dnia Matki. 
Dzień ten był pełen wrażeń i dostarczył wiele 
radości naszym milusińskim. 
Podsumowaniem  cyklu  zajęć  „Żywioły 

w przedszkolu” były warsztaty „Dzień Wody”, 
podczas których przedszkolaki eksperymen-
towały  z  „Kolorowym  deszczem”,  malowały 
w mleku,  przypomniały    jakie  stany  skupie-
nia ma woda,  a  na  koniec  sprawdziły  swo-
ją zręczność  i    sprawność przenosząc kub-
ki  z wodą oraz przelewając ciecz przy uży-
ciu łyżeczki. 
Podsumowaniem wszystkich działań eko-

logicznych  było  również  założenie  ogródka 
warzywno – ziołowego, gdzie dzieci   samo-
dzielnie  siały  marchewkę,    sadziły  cebulę, 
cukinię oraz zioła, przez cały okres wzrostu 
dbając  o  rośliny  poprzez  podlewanie  i  pie-
lenie swojego ogródka. Sprawiło  to naszym 

przedszkolakom  wiele  radości,  a  smaczna 
zielona cebulka  jest codziennym dodatkiem 
do zdrowych śniadań. 
Dzieci  z  grupy  „Tygryski”  zaprezentowały 

przedstawienie „Piotruś Pan w Krainie Niby-
landii”  nie tylko rówieśnikom i nauczycielom, 
ale również rodzicom oraz koleżankom i ko-
legom z klasy II i III ze Szkoły Podstawowej 
w Bystrej, wykazując się  umiejętnościami re-
cytatorskimi i wokalno-tanecznymi. 

Pamiętając  o  tym,  że w  przedszkolu  naj-
ważniejsze  są  dzieci,  po  raz  kolejny  zor-
ganizowaliśmy  przy  okazji    Dnia    Dziec-
ka  Przedszkolny  Dzień  Talentów,  podczas 
którego  nasi  milusińscy  mogli  zaprezento-
wać swoje umiejętności: wokalne, recytator-
skie, taneczne, sprawnościowe i inne. Grom-
kie brawa przedszkolaków, pamiątkowe dy-

plomy  i  czerwone  serduszka,  które  ozna-
czały  aprobatę  jury  były  największą  nagro-
dą  dla  wszystkich  występujących,  którzy 
z  dumą  prezentowali  swoje  talenty.  Na  ten 
wyjątkowy, zawsze oczekiwany przez malu-
chy „Dzień Dziecka” zorganizowano również 
w przedszkolu warsztaty czekoladowe, pod-
czas  których  przedszkolaki  stworzyły  swo-
je    ulubione  przysmaki,  które  zapakowane 
w pudełka zabrały do domu, aby podzielić się 
z najbliższymi. Wspaniały zapach czekolady 
sprawił, że wszyscy mieli doskonałe nastroje 
i świetnie się bawili. 
Przystąpiliśmy również do akcji „Klapki dla 

Gambii”,  we  współpracy  z  ATH  w  Bielsku-
Białej, w wyniku  której  przekazaliśmy  z na-
szego przedszkola dziesiątki par klapek dla 
afrykańskich dzieci, które Marysia B. z grupy 
„Tygryski” wraz z rodzicami zawiozła do ATH, 
aby uczelnia dalej przekazała je do Gambii. 
Dziękujemy  rodzicom  i  dzieciom  za  serce, 
zrozumienie i wielkie zaangażowania. 
Przed nami jeszcze pożegnanie dzieci od-

chodzących po wakacjach do szkoły, wystę-
py przedszkolaków podczas Dni Bystrej, ale 
już  dzisiaj  życzymy  wszystkim  wspaniałych 
wakacji,    udanych  wyjazdów,  a  tym  którzy 
odchodzą do szkoły dużo zapału  i pięknych 
wspomnień z pobytu w naszym przedszkolu. 

Agnieszka Ziemiańska

MINIOLIMPIADA W MEsZNEJ
W niedzielę dn. 27 maja br. odbyła się na 

boisku szkolnym  w Mesznej kolejna, a mia-
nowicie VII MINIOLIMPIADA, organizowana 
co roku  z  okazji Dnia Dziecka przez Toma-
sza Marcalika,  jego  przyjaciół,  dzieci  i mło-
dzież  z  Mesznej  oraz  współorganizatorów: 
Stowarzyszenie  Rozwoju  Mesznej,  GOK  
w Bystrej, a także sponsorów, bez których ta 

impreza nie mogłaby istnieć.
Program  Miniolimpiady był bardzo bogaty. 

Oprócz  licznych konkurencji sportowych dla 
dzieci, od przedszkola do gimnazjum włącz-
nie, można było wysłuchać koncertu z oka-
zji Dnia Matki, uczestniczyć w zumbie  oraz 
częstować  się  m.in.  watą  na  patyku,  pysz-
nym  ciastem,  napojami,  lodami  i  cukierka-
mi, a wszystko oczywiście bezpłatnie dzięki 
sponsorom i organizatorom.
Wszystkie mamy z okazji Dnia Matki otrzy-

mały  od  dzieci  kwiaty,  co  było  bardzo miłą 
niespodzianką.
Wszystkie  dzieci  uczestniczące  w  Minio-

limpiadzie    otrzymały  pamiątkowe  meda-
le  i  nagrody w postaci  zegarków, ponieważ 
głównym  symbolem    imprezy  w  tym  roku 
był  czas.  W  sportowych  zmaganiach  brało 
udział  ok. 260 uczestników z  Mesznej, By-

strej, Buczkowic, Wilkowic,   Szczyrku, Cze-
chowic i  Bielska-Białej. Towarzyszyli im  ro-
dzice ,znajomi  i przyjaciele.
I chociaż pogoda spłatała  nam figla i pod 

koniec zabawę zepsuła     gwałtowna burza, 
myślimy, że impreza była bardzo  udana.
Miniolimpiada  w  Mesznej  cieszy  się  co 

roku dużą popularnością, co  jest dowodem, 
że warto ją organizować nadal w następnych 
latach.
Organizatorzy składają serdeczne podzię-

kowania  sponsorom,  którzy,  jak  zwykle,  nie 
zawiedli .
W  organizacji  i  przebiegu  VII  MINIOLIM-

PIADY pomagało 50 wolontariuszy oraz gim-
nazjaliści z Bystrej  i Wilkowic, za co należą 
się im ogromne podziękowania.

Organizatorzy

SPONSORZY MINIOLIMPIADY W MESZNEJ
- mieszkańcy Mesznej, Bystrej, Bielska-Białej,
- Urząd Gminy w Wilkowicach,
- Rada Sołecka w Mesznej,
- firma  Własna,
- Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Podbe-
skidzie,

- KTK Bielsko-Biała,
- Kurant - hurtownia zegarów,
- SPETECH Bielsko Biała,
- PRACOWNIA RĘKODZIEŁA MESZNA,
- RESTAURACJA  Oberża Podkowa

- NIERUCHOMOŚCI PASKO&PODOLAK,
- System 7 Security Bielsko,
- Szpital św. Łukasza Bielsko-Biała,
- AUTO CENTRUM M&W,
- Chata na Groniu z Mesznej,
- firma  www.place zabaw.pl,
- KORTY OPEN BYSTRA,
- AKADEMIA  OPEN,
- Firma za 5 Bielsko-Biała,
- HOTEL PARK PAPUGA,
- HURTOWNIA MISERICORDIA,
- sklep spożywczy EURO z Bystrej,

- SŁODKI PRZYSTANEK,
- LAMKUR,
- Gremo - biuro centrum,
-  FIRMA  EKSPERT  Południe  Międzyrzecze 
Górne,

- MW WALCZAK,
- CARITAS DIECEZJI B-Ż,
- TW KLIMATYZACJA,
- sklep spożywczy u Agaty,
- CENTRUM OGRODNICZE BERBERYS.
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ZWYCIĘsTWO W I RZUCIE POWIATOWEJ LIGI LEKKOATLETYCZNEJ
5  czerwca w Buczkowicach uczniowie na-

szej  szkoły  wzięli  udział  w  I  rzucie  Powia-
towej  Ligi  lekkoatletycznej  rocznika  2006 
i młodsi, odnosząc zwycięstwo w ogólnej kla-
syfikacji przed Buczkowicami i Czechowica-
mi-Dziedzicami.
Uczniowie naszej szkoły zdobyli indywidu-

alnie aż 7 medali,  stając na podium prawie 
w każdej konkurencji.
W biegu na 60 m w kat. chłopaków  2 miej-

sce wywalczył Szymon Laszczak natomiast 
w kat. dziewczyn 3 była Zofia Węgrzyn. War-
to  dodać,  iż  Zosia  po  licznych  sukcesach 
osiągniętych podczas Czwartków Lekkoatle-
tycznych zakwalifikowała  się do Ogólnopol-
skiego  Finału  Czwartków  LA,  który  odbę-
dzie się w Łodzi, gdzie zmierzą się najlepsi 

uczniowie w Polsce. 
W skoku w dal  1 miejsce powędrowało do 

Jakuba Pacha, a  w kategorii dziewczyn na 
3 miejscu uplasowała się Natalka Kowalska. 
W  biegu  na  800m  również  mogliśmy  się 

cieszyć z 2 medali. Zwycięstwo odniósł  Ja-
kub Mańdok, natomiast brązowy medal po-
wędrował do Karola Drelicharz.
W biegu na 400m na 3 miejscu uplasowa-

ła się Martyna Mańdok.
Szkołę  reprezentowali:  Dagmara  Chro-

bak, Natalia Kowalska, Emilia Czernek, Zo-
fia Węgrzyn, Martyna Mańdok, Martyna Ro-
siak, Karol Drelicharz,  Jakub Mańdok, Szy-
mon Laszczak, Tomasz Pach,  Jakub Pach, 
Kacper Ferdynus, Wiktor Rączka, Marek Sa-
lachna oraz Kacper Duraj.

Pierwsze miejsce  jest  naszym  wspólnym 
sukcesem,  do  którego  każdy  dołożył  swoją 
cegiełkę. Dziękujemy za wspaniałą postawę 
oraz walkę i serdecznie gratulujemy.

Zespół Promujący Szkołę Podstawową  
nr 1 w Wilkowicach

W sobotę, w Konopiskach odbyły się Woje-
wódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze. Nasza 
jednostka reprezentowała powiat bielski w ka-

tegorii  MDP  -  grupa  dziewcząt  oraz  seniorzy 
- grupa A. Nasza młodzież już trzy razy wywal-
czyła Mistrzostwo Powiatu Bielskiego,  kwalifi-
kując się na szczebel wojewódzki, lecz dopie-
ro w tym roku udało się wywalczyć pucharowe 
miejsce w zawodach na  tym szczeblu. Dzięki 
drużynowej  współpracy  oraz  zgraniu,  dziew-
częta z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wy-
walczyły znakomite 3 MIEJSCE, przegrywając 
tylko 1 punktem do 2 miejsca! Widać duży po-
tencjał  w  naszych  dziewczynach.  Miejmy  na-
dzieje że to nie koniec tak dobrych rezultatów 
i będą mogły powalczyć o ZŁOTO. Jest to naj-
lepszy wynik drużyny na tak wysokim szczeblu 
w historii OSP Wilkowice. Jesteśmy bardzo za-

dowoleni z wyniku  i dumni   z naszej Młodzie-
żowej  Drużyny  Pożarniczej  dziewczyn,  któ-
rym  jeszcze raz  gratulujemy.     T.SZ.

NIEZWYKLI GOŚCIE W sP NR 2 W WILKOWICACH
 W dniu  30 maja w Szkole Podstawowej 

nr 2 im Królowej Jadwigi w Wilkowicach od-
była się prezentacja projektu, którego temat 
brzmiał: „Rola języka obcego w karierze za-
wodowego  sportowca”.  Projekt  został  przy-
gotowany przez część uczniów klas drugich 
pod  opieką  nauczycieli  -  pani  Iwony  Męc-
ner  oraz  pani  Beaty  Szymańczak.  Celem 
tego  przedsięwzięcia  było  uświadomienie 
uczniom,    jak ważną rolę   w życiu odgrywa 
nauka języka obcego i jakie ma istotne zna-
czenie  w  karierze  sportowej.  Na  spotkanie 
zostali zaproszeni aktualni zawodnicy z kadr 
narodowych  sportów  zimowych:  skoków 
narciarskich  -  Jakub Wolny  i Tomasz Pilch, 
kombinacji  norweskiej  - Szczepan Kupczak 
i Piotr Kudzia oraz narciarstwa biegowego - 
Paweł Klisz.

Na  początku  spotkania  odbyła  się  krót-
ka    prezentacja  dotycząca dyscyplin,    jakie 
reprezentowali zaproszeni goście. Dzięki niej 
uczniowie  poznali    historię  narciarstwa  kla-
sycznego,  największe  sukcesy  polskich  za-
wodników    oraz    informacje  o  konkretnych 
konkurencjach.  W  kolejnej  części  projek-
tu  uczniowie przeprowadzili  rozmowę z go-
śćmi. Dowiedzieli się, że każdy z nich obec-
nie współpracuje z  trenerem zagranicznym, 
a nieznajomość języka obcego utrudniałaby 
ogromnie porozumiewanie się, a tym samym  
ograniczałaby  możliwości  sportowego  roz-
woju. Znajomość języków umożliwia im rów-
nież zawieranie międzynarodowych przyjaź-
ni z innymi zawodnikami, daje swobodę roz-
mawiania.  Jest  niezbędna  przy  udzielaniu 
wywiadów do różnych  telewizji, czy choćby  

do prawidłowego funkcjonowania na zgrupo-
waniach w Austrii, Niemczech czy Norwegii.  

 
Bardzo  dziękujemy  przybyłym  gościom 

oraz uczniom klas drugich.
Zespół koordynujący projekt

W maju podczas tegorocznej akcji „Noc Muzeów” w miejscowym studio-R (Bystra ul. Kowal-
ska 40) uczestniczyli m.in.  goście z Czech i Niemiec (Morawska Ostrawa, Lippstadt). Podczas 
spotkania zaprezentowano gościom poniżej zamieszczony dokument, stanowiący ślad pierw-

szej  reformy  administracyjno-technologicznej 
z 1898 r. w zakresie stosowanych miar w ośmiu 
europejskich  krajach.  Dokument  ten  pochodzi 
z książki  rzemieślnika A. Sethmachera z Bystrej 
ptd.  121.

J.L. Ryś

NOC MUZEÓW

WOJEWÓDZKIE ZAWODY sPORTOWO-POżARNICZE
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CO U NAs…
Za nami obchody Bajkowego Dnia Dziecka! 3 czerwca nasz GOK odwiedzi-

ło mnóstwo dzieciaków. Nasi najmłodsi wysłuchali pięknego koncertu Crystal 
String Quartet, który zaprezentował doskonale nam znane utwory z bajek. Ani-
matorzy z firmy Cooltur zabawiali dzieci rozmaitymi animacjami: od tworzenia 
ogromnych baniek mydlanych, przez wyścigi w workach, łowienie „złotej rybki”, 
po malowanie przeróżnych postaci  na  twarzach dzieci. Gościem specjalnym 
była cudowna Myszka Miki, która dała wszystkim wiele radości, zwłaszcza, że 
każdy chętny mógł zrobić sobie z nią zdjęcie. Rozstrzygnęliśmy także konkurs 

na  najlepsze  bajkowe przebranie. Gratulujemy wszystkim dzieciom pomysłowości  i  pięknych 
strojów! Dziękujemy niezastąpionym Paniom z KGW Bystra za przepyszne i zdrowe przekąski, a wszystkim dzieciakom i opiekunom za tak liczne 
przybycie. Cieszymy się, że z nami byliście i zapraszamy na przygotowaną specjalnie dla Was „Akcję Lato”! 

Nadszedł czas aby oficjalnie zakończyć Rok Artystyczny 2017/2018 w GOK „Promyk”. Z tej 
okazji, 5 maja, odbył się koncert, który rozpoczęli soliści, z wokalnej grupy dorosłych prowadzo-
nej przez Panią Justynę Masny. Zaprezentowała się także grupa gitarowa pod opieką Pana Pio-
tra Barteczki, działająca w obecnym składzie od września zeszłego roku. Kolejnym zespołem, 
prowadzonym przez Panią Justynę jest „Crazy Tones”, którego wokaliści zaprezentowali się so-
lowo oraz w połączeniu sił. Publiczność miała okazję obejrzeć prezentację prac, stworzonych w 
tym roku przez członków grupy fotograficznej prowadzonej przez Panią Mirę Bernardes – Ru-
sin. Na zakończenie, swój spektakl pt. „Księżniczka Turandot”, zaprezentowała nasza grupa te-
atralna „Experior”, nad którą już drugi rok czuwa Pani Kasia Hoffman. Otwarta została wystawa 
prac plastycznych, ceramicznych, szycia oraz rękodzieła stworzonych przez dzieci, młodzież i 
dorosłych, podczas zajęć organizowanych przez nasz GOK. Wszystkich chętnych zapraszamy 
do jej obejrzenia, gdyż dostępna będzie przez całe wakacje. Dziękujemy za podzielenie się z 
nami swoją całoroczną pracą, gratulujemy udanych występów i życzymy dalszego rozwoju swo-
ich pasji. Zapraszamy na zajęcia w przyszłym sezonie! 

Jeden z czerwcowych weekendów, nasi młodzi, zdolni tancerze z grup Sun Lights oraz Czaj-
squad,  prowadzonych  przez  Panią  Paulinę  Kachel,  spędzili  bardzo  pracowicie.   W  sobotę,  
9 czerwca, dzieci po raz pierwszy wzięły udział w zawodach tanecznych. Grupy zaprezentowa-
ły się na I Spotkaniu Tanecznym „Dwa razy więcej” w Bielsku – Białej. Gratulujemy cudnych wy-
stępów, a grupie Sun Lights wyróżnienia! Natomiast w niedzielę, 10 czerwca, tancerze wystąpili 
na scenie podczas XIX Dni Wilkowic. Dziękujemy za doskonałe show i energię.  Przy okazji Dni 
Wilkowic, odbyło się także kolejne wyjście w góry w ramach Klubu Podróżnika. Tematem były: 
„Wilkowice czasów Galicji”. Przewodnik Pani Janina Dyrda oraz Sołtys Wilkowic Pan Ryszard 
Rączka  opowiedzie-
li o historii Wilkowic, 
zabytkach  oraz  cie-
kawych  miejscach  i 
zabrali  uczestników 
w  trasę: od kościoła 
parafialnego,  przez 

Kaplę, kamienny krąg, stary cmentarz aż do Wilczyska. Trasa była bar-
dzo interesująca, nawet rodowici wilkowiczanie poznali zakamarki, któ-
rych wcześniej nie znali. Dziękujemy za liczną frekwencję i do zobacze-
nia w lipcu, na wycieczkach poświęconych historycznym szlakom Bystrej 
Krakowskiej i Śląskiej. 

Za nami pierwszy letni koncert! 24 czerwca wystąpił dla nas „Czarny 
Nosal”. Pod tą przekorną nazwą kryje się naprawdę wyjątkowy duet gi-
tarowy. Oryginalny głos i przepiękne piosenki Rafała Nosala, połączone 
z eksperymentującą, elektryzującą wręcz gitarą Darka Czarnego,  two-
rzą niepowtarzalną całość. Miniony koncert określić można jednym sło-
wem – niezwykły! Niezwykła była atmosfera, niezwykły klimat, niezwykli 
artyści, niezwykła muzyka. Panom Rafałowi Nosalowi i Dariuszowi Czar-
nemu dziękujemy i życzymy wielu sukcesów. 
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KALENDARZ KULTURALNY GMINY WILKOWICE 

 

  PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK” 
                      INFO: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra 

LIPIEC 
 

AKTUALNE WYSTAWY: 
GOK „PROMYK”: 05.07.-31.08. WYSTAWA PRAC Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK „PROMYK” 

GBP w Wilkowicach: 09.07.-31.07. WYSTAWA MALARSTWA PANI BARBARY MARII ADAMIEC 

 

UWAGA! ROZPOCZYNAMY AKCJĘ LATO 2018 – INFO NA ODDZIELNYM PLAKACIE, STRONIE ORAZ FACEBOOKU 
XXXII BYSTRZAŃSKIE RECITALE ORGANOWE –  

W KAŻDĄ SOBOTĘ LIPCA O GODZ. 18:30 W KOŚCIELE PARAFIALNYM W BYSTREJ KRAKOWSKIEJ 
UWAGA! W OKRESIE WAKACYJNYM KLUB MŁODEGO FILMOWCA DZIAŁAĆ BĘDZIE W KAŻDĄ ŚRODĘ O GODZ. 15:45 

Data Godzina Nazwa imprezy Organizator Miejsce Odbiorcy 

Wtorek 
03.07. 

19:00 Klub Podróżnika: „Kraków oczyma studenta”. 
Prowadzi P. Anna Tobiasz 

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Wszyscy 

05.07.-
08.07. 

 Dni Bystrej (szczegóły na plakacie) Komitet 
organizacyjny 

Plac za OSP 
Bystra 

Wszyscy 
 

Niedziela 
08.07. 

10:00 Przewodnik czeka: „Bystra Krakowska 
(Polska)”- Stare uzdrowisko i najstarsze 
budownictwo. (W ramach Dni Bystrej) 

GOK „Promyk” ZBIÓRKA – 
parking 

przed OSP 
Bystra 

Wszyscy 

Wtorek 
10.07. 

19:00 DKF „PROMYK”: „Po tamtej stronie”,  
reż. A. Kaurismäki 

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Młodzież  
Dorośli 

 
Czwartek 
12.07. 

17:00 „Czwartkowe spotkania  
z Organizacjami z Gminy Wilkowice” 

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Organizacje, 
Działacze 
Kultury 

16.07.
-19.07 

10:00-
13:00 

Kulinarne Lato z KGW Meszna KGW Meszna MOK „Nad 
Borami” 

Dzieci 
Zapisy  

w Bibliotece 
w Mesznej 

Wtorek 
17.07. 

19:00 Seans filmowy: „Avengers”, reż. J. Whedon GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Młodzież  
Dorośli 

Czwartek 
19.07. 

16:00 Finisaż wystawy malarstwa P. Barbary Marii 
Adamiec 

GBP 
w 

Wilkowicach 

GBP 
w 

Wilkowicach 

Wszyscy 

20.07.
-22.07 

 III Bystrzańskie Lato Filmowe (szczegóły na 
plakacie) 

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Wszyscy 

Niedziela 
22.07. 

18:30 Piknik filmowy z koncertem na tarasie: 
„Muzyka filmowa” w wykonaniu Gminnej 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej  

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Wszyscy 

Wtorek 
24.07. 

19:00 DKF „PROMYK”: „Ava”, reż. L. Mysius GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Młodzież 
Dorośli 

Piątek 
27.07. 

15:00-
18:00 

„Radosne Lato” (szczegóły na plakacie) GBP, 
KGW, 
OSP 

Plac przy  
OSP 

Wilkowice 

Dzieci 
 

Niedziela 
29.07. 

09:00 Przewodnik czeka: „Bystra Śląska 
(Niemiecka)”- Szlakiem najdawniejszego 
budownictwa: od starego Sanatorium po 
kamieniołom. 

GOK „Promyk” Zbiórka pod 
GOK 

„Promyk” 

Wszyscy 
 

Poniedziałek 

30.07. 
13:00 Spektakl dla dzieci Teatru Bajkowe Skarbki 

Śląska wraz z warsztatami teatralnymi 
GBP 

w 
Wilkowicach 

GBP  
w 

Wilkowicach 

Dzieci  
z 

Opiekunami. 
Wstęp wolny 

Wtorek 
31.07. 

19:00 Seans filmowy: „Avengers: Czas Ultrona”,  
reż. J. Whedon 

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Młodzież  
Dorośli 
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Znajdź nas: www.biblioteka-wilkowice.pl
Napisz: gbp@biblioteka-wilkowice.pl

Zadzwoń: 33 8 170 872
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KOMANDOs AMERYKAŃsKI RODEM Z BYsTREJ UCZEsTNIKIEM 
DEsANTU I WALK W NORMANDII

Przed  pierwszą  wojną  światową  Teresa 
i  Tomasz  Smołka  z  Bystrej  wraz  z  dwoma 
synami  Michałem  i  Rudolfem  wyemigrowa-
li w celach zarobkowych do Ameryki. W Pol-
sce zostawili 5-ro dzieci pod opieką najstar-
szej córki Anieli.
Po paroletnim pobycie i po pierwszej woj-

nie światowej Teresa  i Tomasz powrócili  do 
Polski pozostawiając w Ameryce synów Mi-
chała  i  Rudolfa.  Synowie  założyli  rodziny 
i  tak narodził się z ojca Rudolfa  i matki Po-
lki z domu Gębala syn Walter, który jako już 
pełnoletni, po ataku na Pearl Harbor 7 grud-
nia  1941  roku  zaciągnął  się  do  Armii  Sta-
nów  Zjednoczonych  jako  komandos.  Prze-

szedł  liczne  szkolenia,  m.in.  szkolenie  sa-
perskie. Wraz  ze  swym 37 batalionem Am-
phibians  wylądował  na  plaży  Omaha  6  lip-
ca 1944  roku,  co zostało zapamiętane  jako 
lądowanie w Normandii i znacząco przyczy-
niło  się  do  osłabienia  pozycji  hitlerowców 
w czasie II wojny światowej. Brał udział rów-
nież w walkach we  Francji,  Belgii,  Holandii 
i Niemczech. W 1945 roku został przeniesio-
ny do rezerwy i jednocześnie zakończył służ-
bę wojskową.
W  roku  1956  Walter  Smołka  rozpoczął 

swoją  ponad  pięćdziesięcioletnią  przygodę 
ze  skautingiem  (harcerstwem),  pełnił  wiele 
różnych  obowiązków,  organizował  wakacyj-

ne  obozy  harcerskie,  wypady  wspinaczko-
we w góry. Pomagał w akcji zbierania fundu-
szy na zakup 600 akrów ziemi pod ogromny 
obóz harcerski.
Jego służbę wojskową oraz zaangażowa-

nie  społeczne  zostało  zauważone przez  lo-
kalną  społeczność  chicagowską. Został  od-
znaczony Wood Badge Silver Beaver Award 
oraz Orderem Of The Arrow. W lokalnej ga-
zecie w dniu 26 września 2002 roku opubli-
kowano  jednostronicowy  artykuł  na  temat 
jego dokonań i działalności społecznej.
I tak oto do społeczności światowej i chica-

gowskiej wpisał się Walter Smołka z  rodem 
z Bystrej.           Jan Smołka

BOGACTWO ZIEMI BIELsKIEJ CZYLI JAK PROMOWAć sIĘ WsPÓLNIE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowa-
ny przez LGD Ziemia Bielska współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lo-
kalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 

2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lokalna  Grupa  Działania  Ziemia  Bielska 
realizuje  projekt  pt.  „Marka  lokalna  –  kon-
cepcja, wizualizacja i badanie rynku”. Głów-
nym celem projektu jest promocja producen-
tów i usługodawców (głównie z obszaru LGD 
ale także najbliższych okolic) poprzez wykre-
owanie i wdrożenie marki lokalnej Ziemi Biel-
skiej.

LGD  Ziemia  Bielska  poszukuje  unikato-
wych,  charakterystycznych  lokalnych  skar-
bów,  tradycji, kulinariów, wyrobów rzemieśl-
niczych  itp.,  które  zostaną  objęte  wspól-

ną marką pn. Bogactwo Ziemi Bielskiej. Je-
śli  oferujesz  usługi  lub  tworzysz  produkty 
związane z naszym regionem, które cechu-
je tradycyjność, jakość, wyjątkowość, ekolo-
giczność,  są  one  przyjazne  dla  środowiska  
i  ogólnie  dostępne  –  zgłoś  się.  Jury  oceni 
twoją  kandydaturę,  a po pozytywnej  ocenie 
zostanie Ci przyznany znak marki.
Marka Bogactwo Ziemi Bielskiej jest przy-

znawana w postaci certyfikatu lokalnym pro-
ducentom,  usługodawcom  oraz  organiza-
cjom  i może być wykorzystana do promocji 
działalności – w ramach projektu planujemy 

wydanie ilustrowanego katalogu i stworzenie 
internetowej bazy produktów oraz usług ob-
jętych marką. 
Wszystkich  zainteresowanych  projektem 

zapraszamy do kontaktu z biurem LGD Zie-
mia Bielska. 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska,  
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała

Tel/fax. 033 8136964,  
e-mail:projekty@ziemiabielska.pl,  

www.ziemiabielska.pl.

NINA – CIĄG DALsZY… I JEsZCZE DALEJ!
Ten intrygujący tytuł wiąże się z  intrygującą 

dziewczyną.  Nina  Kumorek,  którą  doskonale 
znamy, jest niezwykłą postacią – osobą, o któ-
rej śmiało można powiedzieć ARTYSTKA.
Czerwiec 2018 roku to czas, w którym Nina 

kończy edukację w Szkole Podstawowej  nr  2  
im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Spor-
towymi, jako absolwentka III klasy wygasające-
go gimnazjum.
Mieszkańcy  gminy  Wilkowice  wielokrotnie 

mogli  usłyszeć  głos  naszej  dziewczyny,  któ-
ra  występowała  w  różnorakich  konkursach 
od  lokalnych poczynając  a  na ogólnopolskich 
kończąc. Nina  potrafi  zaśpiewać   wszystko  – 
w swoim repertuarze ma utwory począwszy od 
piosenki  literackiej,  poprzez muzykę  ambitną, 
na heavy metalu kończąc! 
W kontekście interpretacji muzycznych, Nina 

to wulkan wokalny, jak i cichy strumyczek, po-
trafi  wzbudzić  w  słuchaczu  „to  coś”-  coś,  co 
wzbudza emocje i tworzy „klimat muzyczny”.
Mimo,  że  Nina  kończy  edukację  w  naszej 

szkole jesteśmy przekonani, że to dopiero po-
czątek nowego… Jej talent wróży wiele dobre-

go na dalszy  rozwój  artystyczny. Pamiętajmy, 
że  nad  kształceniem  osobowości  i  rozwojem 
uzdolnień Niny czuwa jej najlepsza opiekunka, 
jaką  jest Mama – Pani Renata Kumorek, pod 
Jej opieką z pewnością artystka dostarczy nam 
kolejnych wspaniałych wzruszeń i emocji. Dru-
gą osobą, która prowadziła uczennicę poprzez 
muzyczne zawiłości świata dźwięków jest Pani 
Maria Prostak – nauczyciel muzyki w SP nr 2 
im. Juliana Fałata w Bystrej.
W ostatnim okresie miały miejsca liczne pro-

jekty  artystyczne  z  udziałem  Niny  Kumorek; 
 oto niektóre z nich:
•  V Festiwal „Słowa Razem w Chmurach Po-
ezji” w kat. Piosenka Artystyczna - I miejsce,

•  VIII Ogólnopolski Przegląd Polskiej Piosenki 
RETRO "Piosenka przypomni Ci..." - I miej-
sce,

•  Finał  XVIII  Przeglądu  Pieśni  Patriotycznej 
im. M. Papiurek – wyróżnienie,

•  XII  Konkurs  Piosenki  Żeglarskiej  i  Szanto-
wej - I miejsce,

•  II Konkurs Poezji Śpiewanej w ramach pro-
jektu „Ojczysty-polski-mój” - I miejsce,

•  Przegląd „Piosenki Mojej Mamy" – Laureat-
ka,

•  VII  Festiwal  Pieśni  i  Piosenki  Maryjnej 
„Z dawna Polski Tyś Królową" - I miejsce,

•  III Konkurs Wokalny  „Śpiewanka”  -  III miej-
sce.
W  IMIENIU  DYREKCJI  I  WSZYSTKICH 

PRACOWNIKÓW  DZIĘKUJEMY  ZA  GOD-
NE  REPREZENTOWANIE  NASZEJ  SZKOŁY 
W CORAZ TO SZERSZYCH KRĘGACH KUL-
TURY!

CIĄG DALSZY NASTĄPI
Na fotografii: Nina Kumorek.

Zespół Promujący Szkołę
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1. Wymagania wobec kandydata:
niezbędne:
obywatelstwo polskie,

1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz 
korzystanie z pełni praw publicznych,

2. wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe 
na kierunku administracja,

3. co najmniej 3-letni staż pracy, 
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu 
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarże-
nia  publicznego  lub  umyślne  przestępstwo 
skarbowe,

5. nieposzlakowana opinia,
6. znajomość przepisów ustawy Prawo budow-
lane, ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, Prawo zamówień publicz-
nych, ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi,  ustawy  o  samorządzie  gminnym  i  KPA 
oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, 

7. biegła umiejętność pracy na komputerze (pa-
kiet Office),

8. prawo jazdy kat. B,
dodatkowe:

1. co najmniej roczny staż pracy na ww. stano-
wisku lub pokrewnym,

2. znajomość obsługi programów AutoCAD lub 
pokrewnych,

3. znajomość topografii Gminy Wilkowice,
4.  samodzielność  w  wykonywaniu  powierzo-
nych zadań,

5.  rzetelność,  punktualność,  zaangażowanie 
w powierzone zadania,

6. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
7.  komunikatywność  i  łatwość  przekazywania 
informacji,

8. odpowiedzialność, dokładność, kreatywność;

2. Do zakresu zadań wykonywanych na 
ww. stanowisku należeć będzie:
1. Prowadzenie spraw z zakresu regulacji stanu 
prawnego nieruchomości zajętych pod drogi 
gminne,

2. Prowadzenie spraw z zakresu regulacji stanu 
prawnego nieruchomości,

3.  Prowadzenie  spraw  z  zakresu  komunikacji 
i drogownictwa, w tym:
a) przygotowywanie opinii w sprawie zalicze-
nia drogi do kategorii dróg gminnych,

b) przygotowywanie materiałów do orzekania 
o  przywróceniu  pasa  drogowego  gminnej 
drogi w razie jego naruszenia,

c) nadzór  i koordynowanie prac związanych 
z oświetleniem ulic,

d)  uzgadnianie  usytuowania  infrastruktury 

technicznej,
e)  uzgadnianie  lokalizacji  i  projektu  zjazdu 
z dróg gminnych,

f) współdziałanie z sołtysami i radami sołecki-
mi w sprawach dróg i oświetlenia,

g)  opracowywanie  projektu  planu  moderni-
zacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych 
i mostów,

h) organizacja  i nadzór nad wykonawstwem 
i  jakością  robót  drogowych oraz utrzyma-
niem oznakowania dróg,

i) współdziałanie z sołtysami i radami sołecki-
mi w sprawach dróg, mostów i przepustów. 

4.  Prowadzenie  spraw  zawiązanych  z  komu-
nikacją zbiorową, w  tym korzystania z przy-
stanków.

5.  Wizje  w  terenie  w  zakresie,  wynikającym 
z wykonywanych obowiązków służbowych.

6.  Przygotowywanie  projektów  rozwiązań  roz-
woju Gminy w zakresie budowy i moderniza-
cji dróg, elektryfikacji oświetlenia ulicznego.

7. Przygotowywanie projektów uchwał w zakre-
sie, wynikającym z wykonywanych obowiąz-
ków służbowych.

8. Archiwizowanie dokumentów w zakresie wy-
konywanych czynności.

9. Współpraca z Referatem Finansów i Budżetu 
oraz z Referatem Inwestycji dot. dostarczania 
wymaganych dokumentów w zakresie wyko-
nywanych czynności.

10. Wykonywanie  innych  poleceń  przełożone-
go.

3. Informacje o warunkach pracy na sta-
nowisku:
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
Praca w budynku Urzędu Gminy na I piętrze. 
Stanowisko  pracy  związane  z  pracą  przy 

komputerze powyżej 4 godz. dziennie.
Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. 
Stanowisko  pracy  w  pomieszczeniu  nie  do-

stosowanym do wózków inwalidzkich. 

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w Urzędzie Gminy:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-

nych  w Urzędzie Gminy w Wilkowicach, w ro-
zumieniu  przepisów  o  rehabilitacji  zawodowej 
i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełno-
sprawnych,  w  miesiącu  poprzedzającym  datę 
upublicznienia  ogłoszenia  o  naborze  jest  niż-
szy niż 6 %.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,
2) list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegają-
cej  się o zatrudnienie – własnoręcznie pod-
pisany,

4)  kopie  dokumentów  potwierdzających  wy-
kształcenie,

5)  kopie  świadectw  pracy  oraz  kwalifikacji 
i uprawnień zawodowych,

6) oświadczenie kandydata o niekaralności, 
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynno-
ści  prawnych  oraz  korzystaniu  z  pełni  praw 
publicznych,

8)  oświadczenie  o  posiadaniu  nieposzlakowa-
nej opinii,

9) inne oświadczenia/ zaświadczenia /kseroko-
pie dokumentów wymaganych w ogłoszeniu.

Kwestionariusz osobowy i oświadczenia do po-
brania  na  stronie  BIP  w  zakładce  REKRUTA-
CJA.

6. Termin i miejsce składania dokumen-
tów:   
Oferty  należy  przesyłać  w  zamkniętych  ko-

pertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko in-
spektor ds. regulacji stanu prawnego nierucho-
mości i drogownictwa”  na adres:

Urząd Gminy w Wilkowicach
ul. Wyzwolenia 25
43-365 Wilkowice

lub  dostarczyć  do  Biura  Obsłu-
gi  Klienta  Urzędu  Gminy  w  Wilkowicach 
w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 9 lipca 
2018 r. do godz. 15.30.

 
Oferty,  które wpłyną  do Urzędu Gminy w Wil-
kowicach  po  wyżej  określonym  terminie  nie 
będą rozpatrywane.

7. Inne informacje:
Oferty  nie  spełniające wymagań  formalnych 

nie będą rozpatrywane.
Kandydaci  zakwalifikowani  do  następnego 

etapu  rekrutacji  (rozmowa  kwalifikacyjna)  zo-
staną powiadomieni telefonicznie o terminie po-
stępowania rekrutacyjnego. 
Złożone oferty można odebrać za pokwitowa-

niem w pok. 404, w terminie 7 dni od dnia uka-
zania się informacji o wynikach naboru w Biule-
tynie Informacji Publicznej. Oferty nie odebrane 
oraz  oferty  zakwalifikowanych  do  następnego 
etapu rekrutacji będą przechowywane w Urzę-
dzie Gminy, zgodnie z  instrukcją kancelaryjną, 
a następnie zostaną wybrakowane.

Wójt Gminy Wilkowice 
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydata na stanowisko inspektora ds. regulacji stanu prawnego nieruchomości i drogo-

wnictwa w Urzędzie Gminy w Wilkowicach ul. Wyzwolenia 25 43-365 Wilkowice

OGŁOsZENIE

PODZIĘKOWANIA
Zarząd  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Mesznej  pragnie  ser-

decznie podziękować wszystkim instytucjom i organizacjom, dzia-
łającym na terenie Gminy Wilkowice, jak również  naszym sponso-
rom za ogromny wkład i wsparcie przy organizacji obchodów 90-le-
cia naszej jednostki. To Wy przyczyniliście się do tego, że ta uro-
czystość przebiega w sposób godny uczczenia kilku pokoleń ludzi 
pragnących nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Mając na uwadze 

wielką  życzliwość  ludzi,  którzy  wspierają  nas  tak  finansowo  jak  
i duchowo, za  to, że zaszczyciliście nas swoją obecnością, pra-
gniemy podkreślić jak jesteśmy dumni z tego, że wspieracie ochot-
nicze pożarnictwo. Pragniemy również bardzo serdecznie podzię-
kować wszystkim zaprzyjaźnionym jednostkom z powiatu bielskie-
go i powiatu żywieckiego za tak  liczny udział w tym ważnym dla 
nas wydarzeniu jakim był nasz jubileusz.
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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 

G 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 e 17

G 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 e10 G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e10 G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e10

     

P
 –

         
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –

         

 

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 

G 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 e10 G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e10 G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e10

     

P
 –

         
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –

         

 

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 

G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e10 G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e10 G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e10

     

P
 –

         
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –

         

 

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 

CZAS NA ROWER 
ROWERY

GIANT, KELLYS
oraz

ELEKTRYCZNE
akcesoria - części - serwis

Zapraszamy 
na zakupy i serwis

10 rat bez kosztów

Wilkowice, ul. Żywiecka 158

tel. 33/ 817 18 13

KB PROJECT
PRACOWNIA MEBLARSKA 

Ul. Wilkowska 740 A, 43-378 Rybarzowice
tel. 694 488 445

biuro@kbproject.pl       www.kbproject.pl

Kuchnie na wymiar
Szafy, garderoby, zabudowy
Inne meble na wymiar  
(dziecięce, biurowe, łazienkowe, 
garażowe, itp.)

POMIAR I WYCENA  
GRATIS! 

Profesjonalna wizualizacja.
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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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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

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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UROCZYsTA sEsJA RADY GMINY WILKOWICE
Wzorem  lat  ubie-

głych  w  drugiej  poło-
wie  czerwca w  budyn-
ku  Ochotniczej  Stra-
ży Pożarnej w Wilkowi-
cach odbyła się uroczy-
sta Sesja Rady Gminy, 
w trakcie której, nagro-
dzono uczniów z placó-
wek oświatowych z  te-
renu  Gminy  Wilkowi-
ce za wybitne osiągnię-
cia dydaktyczne i spor-

towe,  a  także  nagrody 
dla  uczniów  społeczni-

ków. Sesję tradycyjnie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Wilkowi-
ce Bartosz Olma, przywitał zgromadzonych gości i pogratulował zna-
komitych sukcesów wszystkim przybyłym uczniom i nauczycielom. Na-
stępnie na scenie pojawili się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Królowej Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi, którzy za-
prezentowali  program artystyczno-muzyczny. Po występie  artystycz-
nym nastąpiło uroczyste wręczenie medali Prezydenta RP za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie przez Wójta Gminy Mieczysława Rączkę Pań-
stwu Małgorzacie i Józefowi Sromek z Mesznej. Następnie głos zabrał 
Wójt Gminy Mieczysław Rączka, który w swoim przemówieniu doce-
nił znamienite osiągnięcia dydaktyczne  i sportowe oraz podziękował 
opiekunom za codzienny trud i wysiłek, wkładany w trudną pracę dy-
daktyczną.
Kolejno głos zabrali Dyrektorzy placówek znajdujących się na te-

renie naszej Gminy. Przybliżyli osiągnięcia swych wychowanków, po-
dziękowali nauczycielom i opowiedzieli o wyzwaniach i szansach, ja-
kie przed nimi stoją w dobie dynamicznych zmian oświatowych. Na-
stępnym punktem spotkania było wręczenie okolicznościowych dy-

plomów  oraz  nagród 
rzeczowych  wybitnie 
uzdolnionym  uczniom 
za  osiągnięcia  w  dzie-
dzinie  edukacji  oraz 
kultury  fizycznej  przez 
Przewodniczącego  Ko-
misji  ds. Oświaty  i  Kul-
tury  Pana  Antoniego 
Kufla,  Przewodniczące-
go  Komisji  ds.  Kultury 
Fizycznej, Sportu  i Pro-
mocji Gminy Pana Pio-
tra  Pielesza  oraz  Wój-
ta  i  Przewodniczące-
go  Rady  Gminy.    Sa-
morządowcy  podzię-
kowali  również  gorąco 
wszystkim  nauczycie-
lom, którzy doprowadzili 
uczniów do tak znamie-
nitych sukcesów. Na za-
kończenie  głos  zabrał 
Dyrektor  Gimnazjum 
w  Bystrej  Pan  Michał 
Kunce, który z przyjemnością poinformował, że Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi po raz szó-
sty z rzędu zajęło pierwsze miejsce w klasyfikacji współzawodnictwa 
sportowego szkół gimnazjalnych z terenu powiatu bielskiego.
Ostatnim punktem spotkania było wręczenie nagrody Panu Jaku-

bowi Dębskiemu za opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach oraz Filii, w postaci logo 
GBP w Wilkowicach oraz Filii.                     UG

III MIEJsCE W POLsCE NA KONIEC ŚWIETNEGO sEZONU
Za  piłkarkami  ręcz-

nymi  KS  Bystra  wyjąt-
kowy,  pełen  sukcesów 
sezon  2017/18. W  Ślą-
skiej  Lidze  Piłki  Ręcz-
nej  reprezentowani  by-
liśmy  przez  swoje  ze-
społy  w  czterech  róż-
nych kategoriach wieko-
wych.  W  dwóch  z  nich 
cieszyć  mogliśmy  się 
z  historycznych,  pierw-
szych  dla  naszego  klu-
bu i całego regionu tytu-

łów Mistrza Śląska. Najpierw, już w marcu, ten tytuł zapewniły sobie 
prowadzone przez trenera Marcina Węgrzyna młodziczki z rocznika 
2003, notując w lidze komplet zwycięstw. W maju cieszyć mogliśmy 
się także z podobnego sukcesu w wykonaniu młodziczek młodszych 
(rocznik 2004), które również w dużym stylu zdystansowały konku-
rencję na Śląsku. Zwieńczeniem tego doskonałego sezonu w wyko-
naniu szczypiornistek KS Bystra były czteroetapowe zmagania wspo-
mnianych młodziczek (2003) na szczeblu centralnym, gdzie przyszło 
im walczyć o miano najlepszych w kraju. Z bardzo dobrym zresztą 
skutkiem...
Nasz klub,  jako Mistrz Śląska, otrzymał prawo organizacji pierw-

szego etapu - 1/16 finałów Pucharu ZPRP. Dzięki uprzejmości Wój-
ta Gminy Łodygowice udało nam się  ten 3-dniowy  turniej sprawnie 
zorganizować właśnie w  Łodygowicach,  a  co  najważniejsze  -  zdy-
stansować w  trakcie  tych zmagań zespoły z Wrocławia, Grodkowa 
oraz Piotrkowa Trybunalskiego. Sukcesem skończyły się dla nas też 
dwa następne etapy, kolejno: w Ryjewie na Pomorzu oraz w Koszali-
nie. Dzięki tej doskonałej passie, w dniach 8-9 przystąpiliśmy w Kiel-

cach do zmagań czterech najlepszych zespołów w kraju. Mecz półfi-
nałowy nie ułożył się co prawda po naszej myśli, gdyż uznać musieli-
śmy wyższość zespołu Ruchu Chorzów (19:25), który to przez ostat-
nie 2  lata  regularnie ogrywaliśmy w rozgrywkach na Śląsku. Sobo-
ta, 9. czerwiec okazał się jednak dla piłkarek KS Bystra dniem rado-
snym i historycznym. Po pokonaniu Marcovii Marki (33:31), na szy-
jach naszych zawodniczek zawisły brązowe medale. Zostaliśmy 3. 
drużyną w Polsce! Największy sukces w historii Gminy Wilkowi-
ce w grach zespołowych stał się faktem!
Radości i wzruszenia wśród licznie przybyłego do Kielc grona sym-

patyków tej wyjątkowej drużyny nie było końca... Ponadto, do grona 
7. najlepszych zawodniczek całych mistrzostw wybrane zostały dwie 
"Bystrzanki"  - Dominika Jakubiec  (lewe skrzydło) oraz Natalia We-
reszczyńska (obrotowa). Całe zmagania i tytuł najlepszych w Polsce 
wywalczyły gospodynie - Korona Handball Kielce. 
Po wspaniałym sezonie 2017/18 na długo pozostaną jeszcze wy-

jątkowe emocje i wspomnienia. Większość z naszych piłkarek ręcz-
nych myślami jest już na wakacjach, ładując akumulatory przed ko-
lejnymi rozgrywkami, które rozpoczną się we wrześniu. Dla 6 z nich 
(N. Wrona, D. Jakubiec, N. Wereszczyńska, K. Jaszczuk, J. Wołoch, 
J. Talik)  oraz  trenera Marcina Węgrzyna  sezon  jednak  jeszcze  się 
nie skończył. W dniach 2-8 lipiec wezmą bowiem udział, reprezentu-
jąc Kadrę Śląska, w Ogólnopolskiej Olimipadzie Młodzieży, walcząc 
o kolejne medale - tym razem dla całego województwa. Już trzyma-
my za powodzenie także i tej misji kciuki!

SKŁAD NASZYCH BRĄZOWYCH MEDALISTEK:
Kinga Jaszczuk  (GK),  Julia Talik, Sandra Korusiewicz,  Julia Wo-

łoch, Zuzanna Baraś, Natalia Wrona, Emilia Małysiak, Martyna Ra-
decka, Dominika Jakubiec, Natalia Wereszczyńska, Wiktoria Gierek, 
Weronika Borak, Zuzanna Gruca, Zuzanna Tobiasz, Magdalena Wi-
duch, Wiktoria Żywińska, Emilia Więckowska      

TRENERZY: Marcin Węgrzyn & Roman Kubica

Artyści ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wilkowicach

Od lewej Radny Piotr Pielesz, Wójt Mieczysław Rączka 
oraz Dyrektor SP 2 w Bystrej Michał Kunce

Jubilaci P. Małgorzata i Józef Sromek  
z Samorządowcami


