
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
Mieszkańcom i Gościom Gminy Wilkowice,

Waszym Rodzinom i Przyjaciołom,
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia

radości i wszelkiego dobra.

Niech ten szczególny czas,
w którym życie i optymizm rozbudzają w nas nadzieję,
przyniesie początek wszystkim Państwa zamierzeniom

i pozwoli na przeżycie pięknych rodzinnych Świąt.

Moi Kochani

W dniu waszego święta
W dniu waszych Imienin i Urodzin
Tak Wam życzę:
I
Trzeba kochać co się da!
Ludzi, drzewa, kwiaty, psa
Dni słoneczne i deszczowe,
Chociaż deszcz Wam zmoczy głowę.
II
Trzeba kochać górskie szczyty,
w noc lipcową, ranne świty,
Trzeba łykać wody z Białki,
To co nikt nie kochał na świecie
III
Trzeba kochać morskie wody
Kochajcie solenizantki pókiś cie młode
Żeby potem nie żałować
Żeście lata przepróżnowały.
IV
Niech moje życzenia
Dobiegną celu, niech będą pierwsze,
Z pośród życzeń wielu,
Choć skromne życzenia, 
lecz z serca płynące.
V
Z dołączeniem do życzeń, 
całusów tysiące
A uśmiechów tyle, ile gwiazd na niebie
Takie to życzenia składam Wam.
Jako Kronikarz wasz.

Dla Gminy Wilkowice: Bystra – Mesz-
na – Wilkowice, dla Szanownych Pań, 
Mężczyzn i Młodzieży. Jak mają Uro-
dziny i Imieniny ten wiersz napisałem.

Jan Halama
Kronikarz Beskidzki

17 maja 2014 roku inscenizacja 
bitwy na szańcach ze szwedami

Zapraszamy wszystkich: władze admini-
stracyjne, samorządowe, pracowników gminy,  
dzieci z rodzicami, młodzież, mieszkańców i tu-
rystów na plac przy nowym zbiorniku wodnym 
koło ul. Harcerskiej w Wilkowicach Górnych. 
Będzie „majówka z historią” - 17 maja 2014 r. 
tj. w sobotę o godzinie 12-tej. Pisaliśmy o bitwie 
ze Szwedami na szańcach wilkowickich w mar-
cowym numerze „Głosu Gminy Wilkowice” - 17 
maja 2014 roku chcemy Państwu /już po raz 
drugi/ odtworzyć  bitwę, aby utrwalić ten ważny 
i historyczny wyczyn i heroizm naszych roda-
ków   w obronie ojczyzny i króla polskiego.

Inscenizacja zapowiada się imponująco. 
W bitwie będzie uczestniczyć oddział wojsk 
szwedzkich złożonych z przedstawicieli  

Bractw Kurkowych z Cieszyna, Pszczyny, Za-
brza,  Rudy Śląskiej i z Żor. Oddział atakował 
będzie używając ośmiu armat, 11 muszkietów 
i innych historycznych broni. Dowodził nimi 
będzie fanatyk i miłośnik historii Pan Czesław 
Kanafek. Grupę szlachty polskiej prowadził 
będzie pan mjr Waldemar Jagieło. Grupa Re-
konstrukcyjna „Kartacz” przy Stowarzyszeniu 
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, tworzyć 
będzie  szlachtę polską i mieszczan żywiec-
kich. Wspomagać ją będą zbójnicy z Mesznej 
oraz zbójnicy z Ustronia. Satyrycznie zagai im-
prezę kolega zbójnik Wiesław Wróblewski Pre-
zes Stowarzyszenia „Beskidzkie smaki”. Za-
grzewać wojska do boju, będzie kapela „Ziemi 
Beskidzkiej” z Mesznej. To jej debiut w Wil-
kowicach, wysłuchajcie ją życzliwie, może 
również wystąpi zespół pieśni i tańca „Ziemia 
Beskidów”, a na pewno młodzież z SP w Wil-
kowicach. Będzie grill i wiele innych atrakcji. 

Szanowni Państwo - na Waszych oczach na 
polanie, prezes Wróblewski ze swoimi zbójni-
kami, ugotuje wspaniałą regionalną góralską  
„kwaśnicę - palce lizać”. 

Przewodniczący Rady Gminy 
Bartosz Olma

Wójt Gminy  
Mieczysław Rączka

c.d. na str. 2
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Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
życzę wszystkim Pacjentom 

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
oraz Mieszkańcom i Gościom Gminy Wilkowice 

zdrowych, pogodnych, błogosławionych  
Świąt Wielkanocnych 

wypełnionych nadzieją oraz miłością i wiarą w sens życia! 
Życzę radosnego, wiosennego optymizmu, nieustannego rozwoju 

i serdecznych spotkań w gronie  
najbliższych oraz wesołego „Alleluja”

Kierownik SGZOZ
Katarzyna Banet-

Skwarna

Z radością składam życzenia
pełnych spokoju i nadziei
Świąt Wielkanocnych,  

spędzonych
w rodzinnym gronie

oraz wiele pomyślności  
na nadchodzący czas.

Grzegorz Gabor
Radny Powiatu bielskiego

Będą ją smakować wszyscy uczestnicy widowiska. Impreza zapo-
wiada się imponująco, będzie ostrzał i wymiana strzałów artylerii, będą 
wybuchy petard, wybuch  bomb,  będzie ostrzał Szwedów i heroiczna 
odpowiedź  obrony na „naszym szańcu”. Będzie parada na koniach pięk-
nych amazonek i wiele wymyślnych gagów wojennych, o które posta-
rają się atakujący i broniący się żołnierze. Przepraszamy sąsiadów, ale 
będzie naprawdę głośno, proszę nam wybaczyć, lecz o to prosi historia. 
Zapraszamy wszystkich, ale szczególnie zapraszamy uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów naszego regionu oraz nauczycieli. Proszę 
traktować tę inscenizację jak lekcję historii mało znanego, a tak znaczą-
cego, faktu obrony przed zalewem żołnierzy szwedzkich nazwanych  
w historii „Potopem szwedzkim”.

Organizatorem inscenizacji będzie Stowarzyszenie Kulturalne „Wro-
ta Beskidów” i Wójt Gminy Wilkowice, jednak prosimy wszystkich, któ-
rym dobre imię Wilkowic nie jest obojętne  o pomoc  w organizacji tej 
imprezy. Szczególnie prosimy o pomoc finansową. Szanowni Państwo 
każda złotówka pomocy przyczyni się do sukcesu i rozgłosu „Bitwy na 
szańcach wilkowickich”.

Za zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego „Wrota Beskidów”
Władysław Wala

c.d. ze str. 1

wyniki konkursu PaLm 
w ParaFiach w bystrej 
krakowskiej, bystrej 

ŚLĄskiej i mesznej
Podobnie jak co roku, w Niedzielę Palmową we wszystkich pa-

rafiach na terenie naszej gminy odbyły się konkursy palm wielka-
nocnych. Zgodnie z obowiązującym w parafiach w Bystrej Krakow-
skiej i Śląskiej oraz w Mesznej regulaminem palmy oceniane były  
w następujących kategoriach: palma najwyższa, palma krzacza-
sta i palma gaikowa (artykuł dotyczący konkursu palm w parafii 
w Wilkowicach znajduje się na stronie 12). Podczas oceny palm 
najważniejszym kryterium było zachowanie elementów pierwo-
wzoru z naszego regionu przy użyciu żywych i suszonych roślin, 
marszczonej bibuły, wstążek żakardowych, itp.

Serdecznie dziękujemy księżom proboszczom za pomoc  
w organizacji konkursu, a jury za pomoc przy ocenie palm wiel-
kanocnych.

BYSTRA  
KRAKOWSKA:
Palma 
najwyższa:
1. Dominik 
    Maślanka
2. Natalia Plinta
3. Klara Skwarna

Palma 
krzaczasta:
1. Michał Fleszar
2. Michał Kania
3. Nikola Wójcikiewicz

Palma gaikowa:
1. Jakub Goryl
2. Zuzanna Polak
3. Wiktoria Siąkała

BYSTRA ŚLĄSKA:
Palma najwyższa:
1. Jan Strzelczyk
2. Antoni Kobziński
3. Jan i Wojciech Gach

Palma 
krzaczasta:
1. Nicola Łasak
2. Karol Rączka
3. Łukasz Stani-

szewski

Palma 
gaikowa:
1. Krystian 

i Dawid Data
2. Edyta 
    Nawieśniak
3. Sara Zeman

MESZNA:
Palma 
najwyższa:
1. Rodzina 
    Państwa     

Kiełbas

2. Michał Trzopek
3. Piotr Babina

Palma krzaczasta:
1. Kinga Herzyk
2. Rodzina Państwa Gębala
3. Rodzina Państwa Opitek

Palma gaikowa:
1. Jakub Radecki
2. Sebastian Kaczmarczyk
3. Julia Polak
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zioŁa zawsze Pod rĘkĄ

wÓjt inFormuje

Zioła potrafią doskonale zastąpić kwiaty na naszych balko-
nach i parapetach okiennych. Kompozycje z tych dekoracyjnych,  
a zarazem smacznych  i zdrowych roślin, mogą stać się  niepowta-
rzalną ozdobą naszego domu. Aby cieszyć się smakiem potraw, 
doprawianych aromatycznie świeżymi ziołami, nie trzeba mieć du-
żej działki, czy ogródka przydomowego. Zioła w naturze rosną  
w skrajnych warunkach, wystarczające są dla nich niewielka doni-
ca lub skrzynka balkonowa, w której zazwyczaj sadzi się pelargonie. 
Wszystkie zioła można uprawiać na parapecie okiennym (byle nie 
okno od północy), trzeba im zapewnić tylko odpowiednie podlewanie 
i dużo słońca.

Najważniejsze  jest wyczucie i trochę doświadczenia, żeby  rośli-
ny nie przelać wodą lub nie wysuszyć podłoża. Przesuszone już nie 
odżyją. Do podlewania używamy wody prosto z kranu, ale zioła będą 
lepiej rosły podlewane wodą o temperaturze pokojowej, wodę do 
podlewania  odstawiamy w konewce na dobę.

Młode rośliny warto podlewać z góry zraszając zioła i mocząc tak-
że podłoże. Wyjątek stanowią zioła o liściach włochatych – zalegają-
ca  między włoskami woda może sprzyjać rozwojowi pleśni. Starsze 
rośliny możemy podlewać wlewając wodę do osłonki lub spodka.

Jeśli wystawiamy donicę na zewnętrzny parapet,  musimy się przy-
gotować na częstsze podlewanie i nawożenie.

Z ziół jednorocznych można wybrać: bazylię, cząber, majeranek. 
Z ziół wieloletnich warto posadzić melisę, miętę, oregano, lebiod-

kę, szałwię, rozmaryn, tymianek, lubczyk.
Zioła przeważnie nie wymagają intensywnego nawożenia, dlatego 

dobrze udają się w żyznej glebie ogrodowej. Ponadto zbyt wielka 
ilość nawozu jest niewskazana - jego nadmiar przedostaje się do 
rośliny, a ostatecznie trafia do garnka i z gotową już potrawą do żo-
łądka.

Pierwszym ziołem, które 
można zbierać na łąkach – jest 
pokrzywa zwyczajna, skarbni-
ca witamin.  Jest ona bardzo 
nielubiana z powodu swoich 
parzących włosków. Niewiele 
osób zdaje sobie sprawę, że 
ma ona bogate  właściwości 
lecznicze. Pokrzywę nazwano 
„parząca młodość”, gdyż ma właściwości oczyszczające i odmładza-
jące organizm. Zapobiega cukrzycy: obniża poziom cukru we krwi 
i moczu. Pomaga na trawienie, na anemię i słabą odporność, bo 
zwiększa zawartość hemoglobiny we krwi i liczbę czerwonych ciałek. 
Można ją stosować na bóle żołądka i jelit.

D O B R Y  P R Z E P I S

naPar ze ŚwieŻej Pokrzywy
Świeże, młode, umyte liście pokrzywy zalać wrzątkiem. Parzyć do 

1 minuty. Suszone liście w proporcji: 1 łyżeczkę na szklankę parzy 
się do 6 minut.

na ŚwiĄteczny stÓŁ –  
jajecznica z PokrzywĄ

Składniki:  3-4 jajka, 1 łyżka oleju kokosowego lub łyżka masła, 
mała cebula, szklanka pokrzyw drobno pokrojonych, sól, pieprz.

Wykonanie: Kroimy cebulkę w plasterki wrzucamy na roztopiony 
tłuszcz, chwilę dusimy na wolnym ogniu, dodajemy pokrzywę dusi-
my pod przykryciem około 2 minut, dodajemy całe jajka, doprawiamy 
solą i pieprzem. Do tego pieczywo czosnkowe i śniadanie gotowe. 
Smacznego.                                                                        K. Rączka

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka 
między innymi:
-  wziął udział w konwencie wójtów dotyczącym kontynuacji działań 

związanych ze zbiorowym zakupem energii elektrycznej na tere-
nie powiatu bielskiego oraz przygotowań do zakupu zbiorowego 
gazu;

-  wziął udział w walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym 
spółki wodociągowej w Mesznej;

-  uczestniczył w uroczystym odsłonięciu artystycznej mozaiki  
w Wilkowicach, ukazującej wizerunek Jana Pawła II;

-  uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez WFOŚiGW  
na temat budowy zbiorników i urządzeń retencyjnych w woje-
wództwie śląskim;

- wziął udział w walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym 
Banku Spółdzielczego w Bystrej oraz Koła Gospodyń Wiejskich 
w Bystrej.

W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone zamówienia na nastę-
pujące zadania:

-  budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktyw-
nych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno - sportowych  
w Gminie Wilkowice;

-  sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 
pn. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktyw-
nych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno - sportowych  
w Gminie Wilkowice;

-  „Remont pomieszczeń starej stolarni z przeznaczeniem na cele 
społeczno - kulturalne w Bystrej”.

Zawarto umowy na zadania:
-  remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Gmi-

ny Wilkowice;
-  zakup i dostawa pomocy do zajęć prowadzonych w ramach re-

alizacji projektu „Postawmy na edukację w Gminie Wilkowice” - 
4 części zamówienia.

-  zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina „Promyk” 
na Gminny Ośrodek Kultury wraz z dobudową klatki schodowej  
z windą oraz budowę parkingu na 10 stanowisk.

Zarząd Gminnego Ludowego Klubu Sportowego  

„Wilkowice” życzy wszystkim Kibicom, Sympatykom, 

Zawodnikom i Trenerom wesołych  

Świąt Wielkanocnych, rodzinnej atmosfery,  

zdrowia oraz wszelkiej pomyślności i pogody ducha.



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

serdeczne PodziĘkowania osP meszna, osP bystra oraz wszystkim, ktÓrzy wziĘLi udziaŁ  
w uroczystoŚci Pogrzebowej  ŚP. jana jakubiec skŁada rodzina.

XLV/373/2014 Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2014
XLV/374/2014 Wprowadzenia zmian do WPF, na lata 2014 – 2021
XLV/375/2014 Nadania nazwy ulicy w Gminie Wilkowice

XLV/376/2014 Zmiany uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie opłaty za usługi świadczone przez przedszkola 
publiczne prowadzone przez Gminę Wilkowice

XLV/377/2014 Zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

XLV/378/2014 Zmiany Uchwały nr XLVI/342/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i ob-
ciążenia nieruchomości gruntowej oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy 3 lata

XLV/379/2014 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

XLV/380/2014 Zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Wilkowice na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych 
komisji wyborczych

XLV/381/2014 Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
XLV/382/2014 Przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej

XLV/383/2014 Pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego w 2014 r. na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu 
Bielskiego

XLV/384/2014 Wyrażenia woli Gminy Wilkowice przystąpienia do opracowania i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Wilkowice”

uchwaŁy PodjĘte na sesji w dniu 26 marca 2014 r., w sPrawie:

inFormacja wÓjta gminy wiLkowice

Nr  
obwodu  

głosowania
Granice obwodu głosowania

Siedziba ob-
wodowej Komisji 

Wyborczej

1

Sołectwo Wilkowice: ul. Astrów, Borowików, Borsucza, Brzozowa, Cienista, Cisowa, Cmentarna, Dębowa, Górska, 
Grabowa, Gruntowa, Halna, Harcerska, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kaczeńców, Karpac-

ka, Klonowa, Krótka, Krucza, Kukułcza, Kurkowa, Leszczynowa, Letniskowa, Magurka Łodygowicka, Magurka Stra-
ceńska, Magurka Wilkowicka, Maków, Modrzewiowa, lewa strona ul. Myśliwskiej, Nad Wilkówką Nr 2 - 36, Narciarska, 
Olchowa, Olimpijczyków, Orzechowa,  Pieczarkowa, Ptasia, Rogacz, Rydzów, Sarnia, Siewna, Skowronków, Sosnowa, 

Szarotek, Szklana,  Szkolna, Ślusarska, Świerkowa, Tęczowa, Turystyczna, Wilcza, Wilgi, Wiosenna, Wyzwolenia nr pa-
rzyste od 202 do końca, nr nieparzyste od 135 do końca,  Zajęcza, Zawilców, Zawiła Zimnik, Żniwna,  

Gimnazjum 
Wilkowice 

ul. Szkolna 8

2

Sołectwo Wilkowice: ul. Agrestowa, Bławatków, Bratków, Cicha, Chabrowa, Do Boru nr 2, 4, 6, 8, 13, 17 , Dworcowa, 
Dworkowa, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Fiołków, Frezji, Furmaniec, Gościnna, Gołębia nr od 5,7,9, Gruszowa,  Jago-
dowa, Jasna, Jeżynowa, Koszykowa, Łubinowa,  Malwowa, Miła, Modra, Na Wałach, Ogrodowa Orna, Piaskowa, Połu-
dniowa,  Poziomkowa, Prosta, Pszenna, Rolnicza, Równa,  Rzemieślnicza, , Skośna, Topolowa, Tulipanów, Ustronna, 
Wesoła, Wiklinowa, Wodna, Wilkowska, Wyzwolenia nr parzyste od 56-74 i od nr 116-200 , Zacisze, Ziołowa, Żwirowa 

Żytnia,  Żywiecka nr parzyste od 104 do końca, nr nieparzyste od 135 do końca

Przedszkole 
Publiczne 
Wilkowice 

ul. Strażacka 13

3

Sołectwo Wilkowice: ul. Borowa, Bukowa, Chmielna, Długa, Dobra, Falista, Graniczna, Jesienna, Kalinowa, Kolejo-
wa nr 7, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 48, 50, Kolorowa, Kościelna, Kręta, Krokusów, 

Krzywa, Krzywe Koło, Kwiatowa, Leśna, Malinowa, Mała, Mokra, Nadbrzeżna, Nad Wilkówką Nr 1, 46,48, Niecała, 
Pod Kaplą, Pogodna, Potoczek, Promienista, Różana,   Sadowa, Skalna, Spadzista, Strażacka, Stroma, Szczytowa, 

Warzywna, Wierzbowa, Wiśniowa, Wyzwolenia nr parzyste od 80-114, nr nieparzyste od 97 -133A, Zielona, Żywiecka nr 
nieparzyste od 9-119,  Żywiecka nr parzyste od 6 – 96, 

Szkoła 
Podstawowa 
Wilkowice 

ul. Kościelna 10

4

Sołectwo Wilkowice: ul. Bajeczna, Do Boru nr 9, 22, 28, 30, 35, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 
47, 48, 60, 62, Do Lasku, Gołębia nr 14,16,25,27, Grabecznik, Gwiezdna, Kamienna, Kolejowa Nr 5, 8, 10, 12, 14 ,16, 

20 22A, Księżycowa, Miodowa, Nad Białką, Nieduża, Osiedlowa, Parkowa, Pasieczna, Pochyła, Relaksowa, Robotni-
cza, Samotna, Słoneczna Słowicza, Spacerowa, Sportowa, Sucha, Swojska, Wąska, Wypoczynkowa, Wyzwolenia nr 

parzyste od 16-42,  nr nieparzyste  od 17-95, Zamknięta, Zaułek, Zielna, Złota,   

Urząd Gminy 
Wilkowice 

ul. Wyzwolenia 
25

W związku z wejściem w życie nowych przepisów Kodeksu wy-
borczego (Dz. U. z 2011 r. Nr  21 poz. 112 z późn. zm.) informuję, że 
nastąpiła zmiana granic obwodów głosowania w sołectwie Wil-

kowice. Proszę Mieszkańców Wilkowic o zapoznanie się z nowymi 
granicami obwodów głosowania: 

Jednocześnie informuję, że w sołectwach Bystra i Meszna nie 
nastąpiła zmiana granic obwodów głosowania.  Więcej informacji 
dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych 

na dzień 25 maja 2014 r. znajduje się na naszej stronie internetowej 
– www.wilkowice.pl , zakładka „Wybory”.
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komunikat usc
Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach, w związku z zamiarem organizacji uro-

czystości z okazji 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO, zwraca się z prośbą do 
wszystkich zainteresowanych par, które 50 lat temu i więcej stanęły na ślubnym ko-
biercu, a dotychczas nie wystąpiły z wnioskiem i nie zostały odznaczone medalem 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uroczysto-
ści, w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, I piętro - pokój 310 lub pod numerem 
(33) 499-00-77 wew. 310, w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku.

ogŁoszenie
inFormujĘ, Że w dniu 20 czerwca 

2014 roku (tj. PiĄtek)  
urzĄd gminy  

w wiLkowicach bĘdzie nieczynny.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 2 położony w Bystrej przy ul. Juliana Fałata 4 A-B w klatce B o łącznej powierzchni użyt-
kowej 42,60 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. użytkowej 6,33 m2  objęty księgą wieczystą BB1B/00118447/2 oraz udział wynoszący 
258/10000 w nieruchomości stanowiącej działkę nr 400/43 o powierzchni 0,3372 ha objętej księgą wieczystą  BB1B/00114738/1 położonej 
w Obrębie: Bystra Śląska, Jednostka Ewidencyjna: Wilkowice.

 Lokal stanowiący przedmiot przetargu  jest wolny od obciążeń i nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim. 
Nieruchomość na której znajduje się przedmiotowy lokal, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  zachodniej  części  Gminy 

Wilkowice  przyjętym przez Radę Gminy Wilkowice Uchwałą nr XLV/451/2010 z dnia 17 września 2010 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskie-
go  Nr 241, poz. 3668 z dnia 15 listopada 2010 r. (po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach sygn. akt II SA/GI 173/11 
z dnia 16 czerwca 2011 r.) udział nieruchomości wspólnej w części 258/10000 stanowiący działkę nr 400/43 znajduje się w terenach z pod-
stawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – symbol planu: MW 2

Ponadto obszar w granicach opracowania powyższego planu zagospodarowania przestrzennego zlokalizowany jest w granicach otuliny 
Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 2 położony na wysokim parterze, budynku pięciokondygnacyjnego na wprost głównego wejścia. Budynek 
w którym znajduje się lokal jest całkowicie podpiwniczony, zwieńczony dachem płaskim. Obiekt stoi w pierzei z budynkiem przylegającym 
do niego od strony południowej z pozostałych stron budynek ma otwartą przestrzeń. Wybudowany jest w technologii tradycyjnej murowanej 
wyposażony w instalacje elektryczną, wodno kanalizacyjną. Ściany zewnętrzne wykonane są z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo – 
wapiennej. Stan techniczny ścian pod względem konstrukcyjnym jest zadawalający. Powyższy lokal mieszkalny składa się z kuchni, pokoju, 
łazienki, wc, przedpokoju i spiżarki, wnęki, posiada balkon od strony południowo zachodniej jak również przynależną piwnicę. Mieszkanie 
wykończone jest w niskim standardzie stolarka okienna i drzwiowa PCV/drewniana, posadzki - wylewki, parkiet, płytki ceramiczne starego 
typu oraz linoleum. Teren wokół budynku stanowią parkingi, garaże, oraz części zieleni – trawników, jak również chodnik. 

Zarządcą nieruchomości jest ADEON, ul. Partyzantów 44, 43-300 Bielsko-Biała.

Cena wywoławcza nieruchomości
90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 
Nieruchomość lokalowa zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 29 ust. 5, art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 54,poz.535 z póź. zm)
Wysokość wadium wynosi 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
Postąpienie nie niższe niż 1 % (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych) – 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych)
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Warunkiem udziału 

w przetargu jest wpłacenie wadium  w formie pieniądza na rachunek bankowy Gminy Wilkowice, numer 41  8133 0003 0000 0244 2000 
0018   BS Bystra, w taki sposób, aby w terminie nie później niż na 3 dni przed przetargiem (tj. do dnia 09 maja 2014 r.) wpłata została 
zaksięgowana na rachunku bankowym.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Wilkowice.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 16  lipca 2013 r.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI SESYJNEJ BUDYNKU URZĘDU GMINY WILKOWICE UL. WYZWOLENIA 25, 
W DNIU 14 MAJA  2014r., O GODZ. 10oo 

1. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z informacją dotyczącą przedmiotowej nieruchomości oraz warunkami prze-
targu zawartymi w pełnym ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice oraz w Internecie pod 
adresem www.wilkowice.pl /zakładka BIP – Ogłoszenia.

2. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu udziela się w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice, 43-365 Wilkowice, 
ul. Wyzwolenia 25, pokój 302, I piętro, tel. (33) 499-00-77-wew. 305.

3. Wójt Gminy Wilkowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

wyciĄg z ogŁoszenia o Przetargu
wÓjt gminy wiLkowice

43-365 wiLkowice, uL. wyzwoLenia 25
OGŁASZA

ii  Przetarg ustny nieograniczony na sPrzedaŻ LokaLu mieszkaLnego Przy uL. juLiana 
FaŁata 4 a-b, PoŁoŻonego w bystrej, gmina wiLkowice, Powiat bieLski, wojewÓdztwo ŚLĄskie.

Towarzystwo Przyjaciół Bystrej serdecznie zaprasza na Mszę Świętą w Kościele w Bystrej Krakowskiej 
w dniu 24.04.2014 r. z okazji 70-tej rocznicy zamordowania 5-ciu Polaków. O godz. 17:30 zostaną złożone 
kwiaty pod pomnikiem przy ul. Klimczoka 112, a o godz. 18:00 odbędzie się Msza Święta.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bystrej Małgorzata Wieczorek
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„ĆwiczyĆ kaŻdy moŻe” w PrzedszkoLu w bystrej
Nasza placówka włą-

czyła się do ogólnopolskiej 
akcji Ministra Edukacji Na-
rodowej „Ćwiczyć każdy 
może”,  starając się o tytuł  
„Przedszkole w Ruchu”. 
Celem programu jest roz-
wijanie sprawności fizycz-
nej i wdrażanie dzieci do 
aktywnego spędzania wol-

nego czasu. 
Wiemy, że zdrowie i aktyw-

ność fizyczna są niezbędne dla 
prawidłowego rozwoju każdego 
dziecka. Przedszkolaczki chętnie 
biorą udział w zabawach i zaję-
ciach organizowanych w sali oraz 
w ogrodzie z wykorzystaniem 

przyborów gimnastycznych, chusty anima-
cyjnej oraz urządzeń  ogrodowych. Dlatego nauczycielki dają swoim 
podopiecznym możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu, 
przestrzegając przy tym zasad „fair play”, a przy okazji wprowadzając 

radosny nastrój. Sportowo 
i „na zielono” witaliśmy 
w tym roku wiosnę, wę-
drując z Marzanną do po-
bliskiego parku, a po po-
wrocie do ogródka wesoło 
rywalizowaliśmy w kon-
kurencjach organizowa-
nych przez nauczycielki  
na świeżym powietrzu. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także Jesienne Biegi Magur-
ki, w których licznie i rodzinnie uczestniczyły przedszkolaki wraz ze 
swoim rodzeństwem i rodzicami.

Dbając także o prawidłowe nawyki zdrowotne dzieci poznawały 
zasady higieny, prawidłowego odżywiania się, a dzięki współpracy 
z panią bibliotekarką „Muchomorki” i „Jagódki” wzięły udział w kon-
kursie „Zdrowe jest tym, co jemy oraz tym, jacy jesteśmy”, wykazując 
się dużą wiedzą oraz świadomością, że aby być sprawnym i wesołym 
przedszkolakiem warto prowadzić zdrowy tryb życia i aktywnie spę-
dzać każdy dzień, a najprzyjemniej z rodziną.

Agnieszka  Ziemiańska, Olimpia Podwacietnik
Przedszkole Publiczne w Bystrej

„Wiosna, wiosna, wiosna ach to 
Ty”. W końcu po długim oczekiwa-
niu przyszła do nas ta najzieleńsza  
i najbardziej rozśpiewana pora 
roku. Dzieci z naszego przedszko-
la nie mogły doczekać się dnia,  
w którym wreszcie pożegnają Panią 
Z i m ę 
i po-

witają cudowną Panią Wiosnę.  
W końcu nadszedł ten upragniony dzień 
21.03.2014 r. W radosnym pochodzie, na 
czele którego szła niesiona przez dzieci 
Marzanna, wyruszyliśmy powitać wio-
snę. Rozśpiewany korowód maszerował 
w stronę lasu a tam nad rzeczką uroczy-
ści pożegnaliśmy zimę słowami wiersza

„Chodźmy, chodźmy Marzannę 
wyrzucić! 
Niech śnieg z mrozem już nigdy 
nie wróci. 
Pójdziemy wesoło ze śpiewem 
radosnym, 
bo dziś musimy poszukać wiosny. 

Weźmy się za ręce, gdy wiosnę spotkamy, 
niech widzi jak ładnie chodzimy parami”. 

Do przedszkola wracaliśmy w radosnej atmosferze, śpie-
wając piosenki o wiośnie i niosąc Maik-Gaik – symbol wiosny. 
Wiosną wszyscy budzimy się do życia, mamy dużo energii 
do działania, poznawania i uczenia się nowych rzeczy. Pięk-
na pogoda sprzyja częstym spacerom i wycieczkom na łono 
natury. Więc spacerujmy, obserwujmy, słuchajmy i czujmy 
przyrodę.

Paulina Szymanek 

PrzedszkoLaki z wiLkowic witajĄ wiosnĘ

Julia Dobrowolska, na tle  sceny, w głębi której ma-
jaczy tron, żyjącej jeszcze przed chwilą, Balladyny, 

zatrzymała się nieprzypadkowo. Tą prywatną migawką zamknęła bo-
wiem tegoroczną  galę dedykowaną laureatom regionalnego konkur-
sy wiedzy o teatrze i dramacie. VI edycja Bielskich Teatraliów prze-
biegała podobnie jak w latach poprzednich,  czyli w dwóch etapach: 
szkolny obejmował  historię i repertuar bielskich scen teatralnych,  
w finale zaś  sprawdzano wiedzę o teatrze i dramacie antycznym. 
Konkursowi patronuje Stanisław Faber – Śląski Kurator Oświaty i to 
on, w obecności gości oficjalnych (m.in.  dyrektorów obu teatrów) oraz 
zapełniającej widownię młodzieży z IV LO im. KEN w Bielsku-Bia-

łej – organizatora Teatraliów,  
26 marca wręczał zwycięzcom  
nagrody. Nadarzyła się więc 
okazja, by choć na chwilę,  
i dość niepewnym krokiem, 
stanąć na deskach naszej architektonicznej perełki. A czy było war-
to? Julia odpowiada: Zdecydowania tak. I nie chodzi tylko o nagrody, 
wśród których znalazły się między innymi zaproszenia na spektakle 
Teatru Polskiego i Banialuki, autografy aktorów, czy dodatkowe punk-
ty na świadectwie ukończenia gimnazjum. Liczy się przede wszyst-
kim oprawa tego konkursu i satysfakcja.             mgr Halina Magiera

Vi bieLskie teatraLia szczĘŚLiwe dLa 
uczennicy z gimnazjum im. juLiana FaŁata

wiosenna Parada PrzebierańcÓw w szkoLe Podstawowej w bystrej
8 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Bystrej tradycyjnie zor-

ganizowaliśmy konkurs „Przebierańcy”. Od kilku lat świętujemy w ten 
sposób nadejście wiosny. Konkurs cieszy się dużym zainteresowa-
niem wśród uczniów naszej szkoły, którzy co roku wymyślają coraz 
ciekawsze przebrania. Wygrywa osoba, której kostium zdobędzie 

najwięcej punktów podczas głosowania uczniów naszej szkoły. Jak 
co roku, mogliśmy podziwiać barwne i różnorodne stroje oraz po-
mysłowość uczestników parady. Szkolne korytarze opanowali znani 
sportowcy, zabawne zwierzaki, bohaterowie filmów i bajek. Znalazło 
się nawet zastępstwo dla naszej pani woźnej. W tym roku w paradzie 
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warsztaty wieLkanocne
Przed Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi 

w szkołach rozpoczyna się gorący okres, gdzie uczniowie wraz z na-
uczycielami przygotowują różnorodne ozdoby i kartki  świąteczne. 
Tego typu prace wykonywane są na zajęciach plastycznych, kółkach 
zainteresowań lub na świetlicach. Zwykle nad powstawaniem tych 
małych dzieł artystycznych czuwa tylko nauczyciel.                                                                                                              

A czemu nie zaangażować w to rodziców? Takie pytanie zadałam  
sobie jakiś czas temu.

Długo szukałam możliwości, aby zrealizować  ten pomysł. Chcia-
łam, aby to rodzic wraz z dzieckiem miał możliwość spędzenia czasu 
na kreatywnej zabawie, której efektem będzie własnoręcznie zrobio-

na ozdoba świąteczna. I udało się. Zor-
ganizowałam pierwsze warsztaty wiel-
kanocne, które odbyły się  3 kwietnia, 
a ze względu na dużą ilość chętnych 
druga tura odbyła się 14 kwietnia.

Podczas dwóch godzin powstały pięk-
ne pisanki, stroiki i koszyki świąteczne. 
Bacznie obserwowałam mamy, które 
z olbrzymim zaangażowaniem pomaga-
ły swoim pociechom. Mam nadzieję, iż 
pozwoliło to, choćby na chwilę, oderwać 

się od codzienności i spędzić czas ze 
swoim dzieckiem. A dzieciaki mogły zaistnieć w zupełnie nowej dla 
siebie sytuacji.

Bo przecież na co dzień wykonują wszelkie zadania i prace sa-
modzielnie lub z kolegą z ławki.

Chciałabym, aby tego typu spotkania stały się tradycją naszej 
szkoły. A ja ze swojej strony już teraz serdecznie na nie zapra-
szam. Prowadząca  warsztaty – Anna Łabuz. 

Nauczyciel SP Wilkowice

odsŁoniĘcie mozaiki bŁ. ojca ŚwiĘtego jana PawŁa ii 
w ParaFii wiLkowice

W atmosferze zadumy 
i refleksji o trudzie ziem-
skiego pielgrzymowania, 
w świetle katechez reko-
lekcyjnych i nauczania 
bł. Ojca Świętego Jana 
Pawła II, rozpoczynając 
Drogę Krzyżową po uli-

cach naszej miejscowości, stanęliśmy 8 kwietnia przed Domem Ka-
techetycznym. Tu, symbolicznym odsłonięciem mozaiki przedstawia-
jącej postać bł. Jana Pawła II na tle Beskidów rozpoczęła się I stacja. 

Odsłonięcia dokonali: Wójt Gminy Wilkowice P. Mieczysław Rączka 
i przedstawicielka Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej P. Bożena 
Tobiasz. W hołdzie największemu z rodu Polaków, przy licznie zgro-
madzonych wiernych, pod mozaiką złożone zostały kwiaty i zapalo-
ny znicz. Pomysł nadania nazwy Domowi Katechetycznemu imienia 
Jana Pawła II zrodził się na jednym ze spotkań Parafialnego Oddziału 
Akcji Katolickiej, po beatyfikacji Ojca Świętego. Wkrótce,  kolejną pro-
pozycję uwiecznienia postaci Błogosławionego przedstawiła P. Janina 
J.- Piechota - członek naszego POAK. Był to zamysł wykonania mo-

zaiki nawiązujący do mozaik jakie już zdobią ściany naszej Świątyni. 
Przypominam, iż Karol Wojtyła jako Biskup wizytował naszą Parafię 
w 1964 roku, oraz kilka razy idąc z Magurki Wilkowickiej na Klimczok 
wstępował do naszego Kościoła. Te wydarzenia upamiętni wkrótce 
szlak papieski jaki będzie prowadził właśnie przez Wilkowice, między 
innymi ul. Wyzwolenia i ul. Kościelną z Bystrej na Magurkę. 

Po długotrwałych staraniach zarówno ks. Proboszcza Franciszka 
Kuligi jak i P. Janiny J.- Piechoty powstała mozaika. Wykonana przez 
Pracownię Artystyczną „Weronka” z Radomia, pod kierownictwem 
mgr sztuki P. Urszuli Sot. Mozaika w stylu weneckim, o wielkości 
5m2, składa się z około 2000 elementów ceramicznych, pozłacanych 
24 karatowym złotem sprowadzanym z Włoch. Układana przez okres 
3 miesięcy na siatce i odpowiednim kleju w Pracowni, w tzw. pla-
strach przywieziona na miejsce i wklejona w przygotowaną ścianę. 

To przepiękne dzieło, jakie powstało na Domu Katechetycznym bu-
dzi wspomnienia o naszym bliskim i ukochanym, a wkrótce już Świę-
tym Janie Pawle II. Serdecznie dziękuję, w imieniu POAK za zaanga-
żowanie ks. Proboszczowi, Pani Janinie J.- Piechocie, oraz wszystkim 
darczyńcom za wsparcie finansowe.

B. Tobiasz

wzięło udział trzydziestu 
sześciu uczniów z klas I 
– VI. 

Zwycięzcami konkursu 
zostali: 

I miejsce – Michał Ser-
wata i Witold Wandzel  
z kl. IV b jako Wanda i Mi-
chalina,

II miejsce – Nina Kozaczka z kl. III b jako Agent Joe z „Facetów  
w czerni”,

III miejsce – Martyna Wyrwa i Julia Kubańda z kl. V a jako jeździec 
i jego koń.

Wyróżnienia otrzymali:
Kacper Obtułowicz z kl. V a jako Big Mama,
Mariusz Jurczak i Krystian Semla z kl. V a jako piłkarze ręczni,
Zuzanna Czarnecka, Alicja Litner, Klaudia Gwoździewicz, Wiktoria 
Gierek i Wiktoria Drzewiecka, jako rockmanki.

Gratulujemy zwycięzcom 
i wyróżnionym, a wszyst-
kim uczestnikom dzięku-
jemy za dostarczenie nam 
niecodziennych wrażeń. 
Wiosna rozpoczęła się na-
prawdę wspaniale…

Zespół Promujący SP 
w Bystrej
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a jednak siĘ udaŁo !
Szlaki turystyczne na Magurkę od lat były niesprzątane. Straszy-

ły, ale i psuły wrażenie turystów z wycieczki w góry. Na pewno też, 
między innymi, turyści przyczyniają się do zaśmiecania i zanieczysz-
czania szlaków naszej widowiskowej góry. Prawdą jest również, 
że na szlakach nie rozstawia się koszy, mało jest też ławeczek, na 
których zmęczony turysta lub wycieczkowicz mógłby spocząć i od-
dychać czystym powietrzem lasów tej okolicy. Na Magurce można 
wypocząć - wiedzą i korzystają z tego coraz liczniejsi wycieczkowicze 
o czym świadczą tłumy na polanach. Magurka staje się modna tak jak 
kiedyś. Tym cenniejsza jest inicjatywa Stowarzyszenia Kulturalnego 
„Wrota Beskidów” aby posprzątać szlaki, pozbierać śmieci i inne  za-
nieczyszczenia na szlakach turystycznych na Magurkę, chociaż od 
strony Górnych Wilkowic. Inicjatywę poparł Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej Pan Andrzej Pobożny. Wystosowano odpowiednie apele do 
młodzieży szkolnej, ich rodziców oraz członków Stowarzyszenia Kul-
turalnego „ Wrót Beskidów”. Pisaliśmy o tym w 3  numerze z marca 
2014 r. „Głosu Gminy Wilkowice”. Apel dotarł, z czego się cieszymy. 
W akcji 5 kwietnia 2014 roku uczestniczyło 25 uczniów i 5 rodziców 
oraz 27 członków Stowarzyszenia „Wrota Beskidów”. Był również je-
den przedstawiciel klubu „Gaja”. Uczniów i rodziców prowadził do ak-
cji sam dyrektor Andrzej Pobożny z żoną Kasią. Uczestników impre-
zy podzielono na pięć grup zbierających. Szlak od ulicy Turystycznej 
czyściła grupa Stanisława Badury i Piotra Kawki. Z Magurki w dół do 
ul. Harcerskiej  sprzątały grupy Pana Pobożnego, jego żony Katarzy-
ny, Marka Maślanki i Jarosława Loranca, grupa:  Pana Aleksandra 
Trojaka, Alicji Graboń i Józefa Kruczka w środku. Na dole przy zbior-
niku  sprzątali i dbali o  ogień: Panowie Andrzej Loranc, Piotr Gra-
boń, Ireneusz Bojdys. Z Magurki do skały „Czarownic” szli i zbierali 
śmieci Pani Krystyna Wala, Ewa Misiak, Stefan Chrobak, przedsta-
wiciel „ Gaji” i sołtys Wilkowic. Było wesoło. Za najbardziej rozśpie-
waną i dowcipną grupę uznano „Grupę Trojaka”. Układali piosenki 
i wierszyki a najciekawsze, że ustawili przy ognisku czaszkę wilka na 
maszcie, co skwitowano gorącymi oklaskami przy ognisku. Uczniów 
poczęstowano czekoladowymi cukierkami, pieczono doskonałe kieł-
baski i ziemniaki w ognisku. Należy podkreślić doskonałą jakość kieł-
basek, którą specjalnie na ognisko wykonał Zakład Wędliniarski Jó-
zefa Bożka z Godziszki. Młodzież się zajadała a wszyscy twierdzili, że 

jakość kiełbasek była 
znakomita. Kiełbaski 
chude, smakowały 
wszystkim uczestni-
kom, ale młodzieży 
najbardziej - pod-
chodzili po kilka razy. 
Pan Józef Bożek 
zaprasza do Bystrej, 
przy skrzyżowaniu jest jego sklep mięsny, gdzie w piątek i w sobotę 
dostarczane są wędliny ciepłe, prosto z wędzarni. Zwróćcie Państwo 
uwagę na ten sklep z tradycjami wędliniarskimi.  Przed II wojną był  
to  sklep Pana Szermańskiego, potem GS-u  z Franciszkiem Kru-
pińskim, potem „WIENA” z Austriakami, następnie „Wala” a teraz 
„Bożek”- wędliny  smaczne, świeże i wysokiej jakości. Wiem o tym 
i to gwarantuję. Akcja zbierania śmieci zakończyła się sukcesem. Na 
szlakach zebrano 45 worków śmieci, 12 opon małych, samochodo-
wych i siedem dużych. Te ilości zostały zwiezione do EKOŁADU. Na-
leży wyróżnić i podziękować Panu Mateuszowi Romaniakowi, który 
był bardzo pomocny przy zbiórce. Uczestnikom zafundował rękawice 
szmaciane i foliowe. Zwiózł swoim samochodem worki  ze śmieciami. 
Super społecznik, miłośnik gór i turystyki górskiej – dziękujemy. Dzię-
kujemy również tym, których nazwiska  nie zostały wymienione. Oni  
byli i ich pamiętamy. Nie do wiary zebrano ponad pół tony !!!/ ponad 
500 kg/ śmieci. Brawo i szacunek zbierającym. Myślę, że takich akcji 
powinno być więcej - na wskroś pożyteczna zbiórka. Bardzo dziękuję 
wszystkim uczestnikom „czyszczenia  szlaków turystycznych” i  mło-
dzieży  Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, ich rodzicom, ale przede 
wszystkim naszym członkom Stowarzyszenia „Wrota Beskidów”. Wy-
konaliście dobrą robotę dla gminy, turystów, wycieczkowiczów i spa-
cerowiczów dla naszej przyrody, która jest wam wdzięczna - serdecz-
nie dziękuję. Dziękuję również Wójtowi Gminy Panu Mieczysławowi 
Rączce - Gmina pomogła, to nas mobilizuje i zachęca do działań. Ja 
też tam byłem. 

Władysław Wala
„Wrota Beskidów” życzą wszystkim Zdrowych i Wesołych Świąt.
Prosimy do nas - razem możemy dużo pożytecznego zrobić.

ks bystra
Za nami pierwsze spotkania rundy wiosennej bielskiej B klasy, 

w której z powodzeniem walczą piłkarze Klubu Sportowego Bystra. 
Pierwsze spotkanie, przed własną publicznością, Bystrzaki roze-

grali 30 marca 2014 r. z LKS Ligota Centrum, a mecz zakończył się 
pewnym zwycięstwem gospodarzy (3-1) po dwóch bramkach Mate-
usza Młynarskiego i jednej Łukasza Kufla. 

Już w następnej kolejce na stadionie GOSiR Wilkowice doszło do 
prawdziwego hitu rozgrywek bielskiej B klasy, jakim niewątpliwie była 
batalia z „Zamkiem” Grodziec Śląski. Stawka meczu – fotel lidera nie 
sparaliżowała nóg zawodników obu drużyn, w związku z czym licznie 
zgromadzona publiczność obejrzała mecz pełen emocji, dramaturgii 
i zwrotów akcji. I tak: pierwsza połowa należała do gości, którzy zeszli 
do szatni z prowadzeniem 1-0 po bramce Dariusza Palowskiego. Po-
czątek drugiej połowy to napór piłkarzy z Grodźca, którzy za wszelką 
cenę chcieli podwyższyć prowadzenie, jednakże po fantastycznych 
interwencjach bramkarza Bystrej, Michała Handzlika, wynik pozo-
stawał bez zmian. Z czasem piłkarze KS Bystra prezentowali się 
coraz lepiej a z gości uchodziło powietrze, co miało przełożenie na 
ostateczne losy batalii. Po dobrych zmianach gospodarzy (na boisku 
pojawili się kolejno: Marcin Siedlarz, Jakub Habdas i Łukasz Kufel, 
a w końcówce także Eryk Piszczałka), w ciągu 10 minut wynik 0-1 
zamienił się w 3-1 dla Klubu Sportowego Bystra, po bramkach duetu 
Młynarski (2) i Habdas. Kiedy po drugiej żółtej kartce a w konsekwen-
cji czerwonej z boiska schodzi zawodnik gości Sebastian Zawadzki, 

wydaje się, że Bystrzanie 
mogą już powoli święto-
wać zwycięstwo. Jednak 
tak się nie dzieje – nie-
udana pułapka ofsajdo-
wa gospodarzy, zawod-
nik Grodźca Śląskiego 
wychodzi sam na sam 
z Michałem Handzlikiem, 
który wychodząc z bramki powoduje upadek napastnika gości w polu 
karnym. Arbitrowi nie pozostaje nic innego, jak podyktować rzut kar-
ny i odesłać zawodnika faulującego do szatni. Co więcej, z powodu 
wykorzystania dozwolonej ilości zmian, między słupki wchodzi Jakub 
Habdas, który... staje się bohaterem meczu, gdyż obroniony strzał 
Sławomira Moczały ostatecznie podciął skrzydła zawodnikom „Zam-
ka” Grodziec Śląski.

Tym samym KS Bystra zajmuje aktualnie pierwsze miejsce tabe-
li z dorobkiem 34 punktów stosunkiem bramek 49:20, z przewagą 
trzech punktów nad LKS „Zamek” Grodziec Śląski oraz czterech 
punktów nad mającą jedno spotkanie zaległe „Iskrą” Rybarzowice.

Zapraszamy na kolejne mecze KS Bystra.
R. Tarnawa

Wszystkim naszym Kibicom i Sympatykom życzymy zdrowia i po-
myślności z okazji Świąt Wielkiej Nocy.
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szczyPiornistki i szczyPiorniŚci z gimnazjum im. juLiana 
FaŁata Ponownie zagrajĄ z najLePszymi w wojewÓdztwie!

Kolejny raz jesteśmy świadkami 
niesamowitych wydarzeń sporto-
wych, które wzbogacają historię gim-
nazjum w Bystrej, jej karty zapisują 
wybitnie zdolni i pracowici uczniowie 
oraz  niemniej zapracowana ka-
dra trenerska. To już trzeci rok przy 
gimnazjum działają klasy sportowe  
i to działają jak szwajcarski zegarek.  
10 godzin wychowania fizycznego 
tygodniowo i drugie tyle godzin kół 
sportowych z różnych dyscyplin mu-
szą przynosić efekty. Powstające  
w innych gminach, jak grzyby po 
deszczu, klasy sportowe i UKS-y 
zmuszają trenerów i zawodników do 
ciągłego doskonalenia.  Jest to zada-

nie niezwykle ciężkie, ale też niesamowicie satysfakcjonujące, gdyż 
efekty treningów stają się namacalne i są na wyciągnięcie ręki. 

Dowodem na to, że w „GimBystra” nie tylko „ręczna” realizowana 
jest na lekcjach i SKS-ach są srebrne medale Mistrzostw Powiatu 

w piłce koszykowej chłopców, czy też siatkarska wygrana dziew-
cząt i chłopców z drużynami wilkowickiego gimnazjum.

Niewątpliwie największe sukcesy szkoła odnosi w piłce ręcznej, 
która stała się znakiem firmowym bystrzańskiego gimnazjum. Tur-
nieje, sparingi oraz udział w Lidze Amatorskiej Piłki Ręcznej przy-
noszą niezwykłe sportowe efekty, zarówno wśród dziewcząt jak  
i chłopców.

Dziewczęta już po raz trzeci z rzędu sięgnęły po złoto w Mistrzo-
stwach Powiatu Bielskiego i idąc za ciosem trzeci raz wywalczyły 
tytuł Mistrzyń Rejonu. Dla niewtajemniczonych „rejon” obejmuje 
powiat bielski, żywiecki i miasto Bielsko-Biała czyli około 50 star-
tujących szkół. 

Drużyna chłopców drugi raz z rzędu cieszyła się z pucharu za  
I miejsce w Powiecie i tego samego dokonała na następnym szcze-
blu,  pokonując na zawodach rejonowych takie potęgi jak: Gim-
nazjum nr 16 (Mistrza Bielska-Białej) oraz Mistrza Żywiecczyzny 
- Gimnazjum w Twardorzeczce.

Obecnie reprezentacje  dziewcząt i chłopców awansowały do 
najlepszej szesnastki szczypiornistów na Śląsku i w najbliższych 
dniach zmierzą się z najlepszymi zespołami w etapie Półfinału Wo-
jewództwa.  Trzymamy kciuki za młodzież trenującą w naszej szko-

le. Przypomni-
my, że chłopcy 
w zeszłym 
roku awanso-
wali do Finału 
W o j e w ó d z -
twa (pierwszej 
czwórki) i przy-
najmniej taki 
wynik ich inte-
resuje ;-)  

Powodzenia! 
   
    MW (kx)Mistrzowie Powiatu i Rejonu 2013-14 Mistrzynie Powiatu i Rejonu 2013-14

Kapitanowie: Agnieszka Knapik 
i Łukasz Szewczyk 2013-14

niedzieLa PaLmowa w ParaFii wiLkowice
W Niedzielę Palmową,  po Mszy Św, przed kościołem w Wilkowi-

cach przeprowadzono  konkurs na  palmę tradycyjną. Nie sposób 
było zliczyć palm przyniesionych na tę uroczystą liturgię. Jedno jest 
pewne, że ich liczna i kolorowa obecność ubogaciła  procesję ma-
jącą upamiętnić wjazd Chrystusa do Jerozolimy.

Podziękowania za możliwość nagrodzenia najpiękniejszych  
i najwyższych palm kierujemy do Urzędu Gminy Wilkowice oraz 
do Rady Sołeckiej za fundusze na zakup atrakcyjnych upominków.

W konkursie przyznano 9 nagród głównych, w trzech katego-
riach i 13 wyróżnień oraz dla każdego uczestnika, który nie 
otrzymał nagrody – zestawy wielkanocne, pocztówki bł. Ojca 

Świętego Jana Pawła II i sło-
dycze w formie nagrody po-
cieszenia.

Trzeba przyznać, że spo-
soby wykonania palm z roku 
na rok są ciekawsze, niektóre 
z nich to arcydzieła w swojej 
kategorii, estetyczne, barwne, 
misternie wykonane ręcznie kwiaty, pięknie barwione wydmuszki, 
stąd jurorzy nie mieli łatwego zadania.

Nagrodzeni zostali:
-  za najwyższą palmę: Gluza Kamil, Kozieł Filip i Słowik Oskar.
-  za najpiękniejszą palmę: Jakubiec Maria, Rosiak Martyna i Kąkol 

Wiktoria oraz Dobija Emilia.
-  za palmę krótką tzw. dziewczęcą: Dzieci z Przedszkola Zgroma-

dzenia Córek Bożej Miłości, Strąk Julia i Zakrzewska Karolina.
Za sprawne przeprowadzenie konkursu dziękujemy członkom 

jury w osobach: księdza Grzegorza Strycharskiego,  Pań: Barbary 
Adamiec i Janiny Janicy - Piechoty oraz sołtysa Pana Ryszarda 
Rączki. 

Podziękowania należą się również Księdzu Proboszczowi Fran-
ciszkowi Kulidze, za przychylność konkursowi.

Organizatorzy serdecznie dziękują za podtrzymywanie trady-
cji, i już dziś  zapraszamy  parafian na konkurs w przyszłym roku,  
a wszystkim nagrodzonym gratulujemy.                    

Bożena Tobiasz


