
Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka

Niech zbliżające się Święta
będą okazją do refleksji

nad sprawami najistotniejszymi,
odpoczynku w gronie rodzinnym

i radości ze wspólnego przeżywania
tajemnicy Bożego Narodzenia,

a Nowy Rok 2015
niech przyniesie wiele pomyślności,

szczęścia i satysfakcji
z realizacji zamierzonych celów.
Najlepsze życzenia składają:

Przewodniczący Rady
Gminy Wilkowice
Bartosz Olma 

Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka,
Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice Bartosz Olma,
Parafia pw. Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bystrej Krakowskiej

zapraszają na:

„Spotkanie z kolędą”

w dniu 11 stycznia 2015 r. (niedziela) o godz. 16.30

w Kościele Parafialnym w Bystrej Krakowskiej

Rok VIII nr 12 (95) Grudzień 2014 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897–3566
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„ROK POLSKI”
W tegorocznej, dwunastej 

już, edycji ogólnopolskiego 
konkursu na rzeźbę i malar-
stwo na szkle z cyklu „ROK 
POLSKI” chcieliśmy przypo-
mnieć obrzędy i zwyczaje 
związane z trzema grudnio-
wymi dniami tj. okresem 
od Wigilii Bożego Naro-
dzenia do świętego Szcze-
pana. Dni te od wieków bu-
dzą w człowieku szczegól-
ne emocje. To, nie tylko wiel-
kie święto katolickie, ale rów-
nież czas kultywowania wielu 
starych, pięknych zwyczajów, 
które nadają temu okresowi 
szczególnego uroku i ciepła. 
To również czas niezwykły 

dla ludzi innej religii i niewierzących. 
Najbardziej oczekiwana Wigilia, 
z uroczystą kolacją. Wieczór praw-
dziwego zbliżenia i wzajemnego wy-
baczania, wspomnień o tych, któ-
rych już nie ma na ziemi, a zarazem 
czas pełen magii i czarów, wróżb 
i przepowiedni. Po niej Boże Naro-
dzenie – największe święto kato-
lickie, po Wielkanocy, dzień, w któ-
rym każdy szedł pokłonić się No-
wonarodzonemu Jezuskowi i odpo-
czywał od ciężkiej pracy. Święto Św. 
Szczepana, pierwszego męczenni-
ka, ale przede wszystkim – dzień ra-
dości i kolędników. Mają te dni nie-
zliczone tradycje rodzinne i zwycza-
je domowe, przekazywane z poko-
lenia na pokolenie i kultywowane 
z wielkiej i szczerej potrzeby.

Te wszystkie zapamiętane chwile, 
te powtarzane co roku zachowania, 
które przejęte zostały od naszych przodków, zostały przetworzone 
w dzieło artystyczne.

Komisja konkursowa z satysfakcją stwierdziła, że organizatorom 
konkursu udało się zainspirować tematem artystów i konkurs cie-
szy się nadal dużym zainteresowaniem. Poziom prac jest niezwy-
kle wysoki.

Jury w składzie:
Zbigniew Micherdziński – kierownik Galerii Sztuki Ludowej ROK 
w Bielsku-Biąłej,
Teresa Kurzyk – etnograf – dyr. Żywieckiego Parku Etnograficz-
nego w Ślemieniu,
Mateusz Gębala – rzeźbiarz, prac. GBP w Wilkowicach

oceniało 67 prac wykonanych przez 32 twórców z terenu całej Pol-
ski (30 rzeźb i 37 obrazów) i przyznało równorzędne nagrody i wy-
różnienia w poszczególnych kategoriach:
Malarstwo na szkle:

NAGRODY Liliana Pleńkowska, Żywiec
 Zdzisław Słonina, Świątniki
 Aniela Stanek, Chochołów
 Oksana Vynnychok, Lwów (Ukraina)

Wyróżnienia:  Anna Bogucka, Zakopane za pracę „Pasterka”
 Katarzyna Janik, Żywiec
 Ostap Lasnskyy, Ukraina
 Włodzimierz Ostoja-Lniski, Czersk
Rzeźba:
NAGRODA Jan Bojko, Jaworzynka
 Leszek Cieślik, Żywiec
 Józef Kubica, Żywiec
 Czesław Kubik, Czechowice-Dziedzice,
 Andrzej Pochopień, Kuźnia Raciborska
 Andrzej Słonina, Skomielna Czarna
Wyróżnienia: Małgorzata Antkiewicz, Bielsko-Biała
 Władysława Broniecka, Tomice
 Andrzej Hejnał, Łodygowice
 Henryk Stanclik, Bielsko-Biała

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie pokonkurso-
wej wystawy miało miejsce 8 grudnia 2014 roku w „Galerii w sieni” 
GBP Wilkowice. Uczestnicy konkursu otrzymali z rąk Wójta Gmi-
ny Mieczysława Rączki nagrody, dyplomy i foldery. Organizatorem 

konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wilko-
wicach przy współpracy Regionalnego Ośrodka Kul-
tury w Bielsku Białej oraz pomocy finansowej Gmi-
ny Wilkowice.

Wystawa czynna jest do 31 stycznia 2015 roku. 
Zapraszamy.

GBP
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Rada GmIny WILKOWIce

UcHWaŁy POdJĘTe na SeSJI W dnIU 5 GRUdnIa 2014 R., W SPRaWIe:

UcHWaŁy POdJĘTe na SeSJI W dnIU 28 LISTOPada 2014 R., W SPRaWIe:

II/6/2014 powołania stałych komisji Rady Gminy Wilkowice i ustalenie przedmiotu ich działania,
II/7/2014 ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Wilkowice,
II/8/2014 wyboru Przewodniczących Komisji Rady Gminy i ich zastępców,
II/9/2014 wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2014,
II/10/2014 wprowadzenia zmian do WPF, na lata 2014 – 2022,

II/11/2014 zmiany uchwały XLVI/390/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie 
Wilkowice,

II/12/2014 zmiany uchwały nr LII/446/2014 Rady Gminy Wilkowice z 29 października 2014 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz termi-
nów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej na rok 2015 oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

I/1/2014 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wilkowice,

I/2/2014 programu współpracy Gminy Wilkowice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

I/3/2014 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wilkowice, 

I/4/2014 ustalenia wysokości diet przysługujących za udział w pracach Rady Gminy Wilkowice oraz zwrotu kosztów podróży służbo-
wych diet dla radnych,

I/5/2014 ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilkowice.

WÓJT InFORmUJe
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław 
Rączka między innymi:
− prowadził rady budowy na realizowanych, na terenie gminy, inwe-

stycjach: przebudowa byłego kina Promyk w Bystrej, przebudowa 
ul. Klimczoka w Bystrej, budowa stacji uzdatniania wody w Mesz-
nej, budowa odwodnienia ul. Działkowej w Bystrej;

− wziął udział w podsumowaniu działalności Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Ziemia Bielska” w minionym okresie programowania środ-
ków unijnych;

− podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach na 
realizację zadania „Rozbudowa ścianki wspinaczkowej w Wilko-
wicach”.

W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone przetargi na następu-
jące zadania:
− udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych 

w latach poprzednich kredytów;
− zakup paliw płynnych na potrzeby Referatu Służb Technicznych 

oraz Straży Gminnej.
Podpisano umowy na realizację następujących zadań:
− sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy sie-

ci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice;
− budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice 

i Meszna na terenie Gminy Wilkowice (PROW);
− sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 

Przebudowa budynku Starej Szkoły w Wilkowicach przy ul. Wy-
zwolenia 266 - część socjalna;

− budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej 
umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynka-
mi położonymi w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice - w roku 
2014 r. - etap II;

− udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych 
w latach poprzednich kredytów.

Rada Gminy Wilkowice na pierwszej sesji, w dniu 28 listopada 
2014 r., w głosowaniu tajnym, dokonała wyboru Przewodniczącego 
Rady Gminy Wilkowice, którym został Bartosz Olma oraz Wiceprze-
wodniczącego Rady Gminy Wilkowice, którym został Józef Pawlu-
siak.

Na kolejnej sesji, w dniu 5 grudnia 2014 r., uchwałą nr II/6/2014 po-
wołała stałe komisje Rady Gminy Wilkowice i ustaliła przedmiot ich 
działania, uchwałą nr II/7/2014 ustaliła składy osobowe Komisji Rady 
Gminy Wilkowice, uchwałą nr II/8/2014 dokonała wyboru Przewodni-
czących Komisji Rady Gminy Wilkowice i ich zastępców.

Komisja Rewizyjna:
1. Anna Maślanka – przewodnicząca komisji 
2. Mirosław Szczepan – zastępca przewodniczącej
3. Maciej Stwora

Komisja ds. Budżetowo-Gospodarczych:
1. Bożena Maślanka – przewodnicząca komisji
2. Tomasz Rawski – zastępca przewodniczącej
3. Józef Pawlusiak 
4. Anna Maślanka
5. Antoni Kufel
6. Barbara Włodarz
7. Bartosz Olma 
8. Mirosław Szczepan

Komisja ds. Oświaty i Kultury: 
1. Antoni Kufel – przewodniczący komisji 
2. Barbara Włodarz – zastępca przewodniczącego
3. Piotr Szramowiat 
4. Andrzej Polak
5. Edward Wacht
6. Piotr Pielesz 
7. Adam Bysko

Komisja ds. Społeczno - Socjalnych i Ochrony Środowiska: 
1. Andrzej Polak – przewodniczący komisji
2. Maciej Stwora – zastępca przewodniczącego
3. Bożena Maślanka
4. Adam Bysko
5. Tomasz Rawski
6. Józef Kąkol

Komisja ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Promocji Gminy:
1. Piotr Pielesz – przewodniczący komisji
2. Józef Kąkol – zastępca przewodniczącego
3. Józef Pawlusiak
4. Edward Wacht
5. Piotr Szramowiat
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HOŁd BOHaTeROm

UROczySTy aPeL z OKazJI ŚWIĘTa nIePOdLeGŁOŚcI W SzKOLe POdSTaWOWeJ W BySTReJ

BySTRzaKI KOdUJĄ

Pieśni patriotyczne są swoistym wyrazem miłości do naszej Oj-
czyzny i dumy, że jesteśmy Polakami. Cała historia naszego zmaga-
nia się o niepodległość usiana jest tysiącami bohaterów. To właśnie 
tym bohaterom, poprzez wyśpiewane pieśni, oddajemy należny hołd 
i szacunek. Nie wolno nam bowiem myśleć o przyszłości odcinając 
się od przeszłości i nie pamiętać o niej.

27 listopada 2014 roku w budynku OSP w Wilkowicach odbył się 
XV Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek. Dzieci 
i młodzież, wśród wielu wykonywanych utworów, w tym roku, zapre-
zentowały pieśni podkreślające ważne rocznice historyczne jak np. 
100 rocznica wybuchu I Wojny Światowej, czy 70 rocznica Powsta-
nia Warszawskiego.

Atmosfera przeglądu była wspaniała i niezwykle podniosła, tym 
bardziej, że sala była wypełniona po brzegi młodzieżą, dorosłymi i ro-
dzicami występujących artystów. Swoją obecnością uświetnili naszą 
uroczystość Wójt Gminy Wilkowice p. Mieczysław Rączka, ks.Dzie-
kan Franciszek Kuliga, ks. Piotr Jarosz, sołtys Ryszard Rączka, dy-
rektorzy szkół i przedszkoli oraz Radni Gminy Wilkowice. W Przeglą-
dzie Pieśni Patriotycznej wzięło udział 97 dzieci. Każdy z występują-
cych uczestników przeglądu otrzymał indywidualne upominki, opie-
kunowie, pamiątkowe dyplomy, a poszczególne placówki, nagrody. 
Sponsorami tego przedsięwzięcia byli: Urząd Gminy i Rada Sołecka.

Jury w składzie: ks. Piotr Jarosz - przewodniczący oraz członkowie 
p. Anna Niemirowska i p. Czesław Konior, wyłonili laureatów, którzy 
wystąpią w II etapie na szczeblu diecezjalnym.

W grupach wiekowych - przedszkolaki  I miejsce  zajęła  Grupa
VII - „Smokusie” z Przedszkola Publicznego.

Ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w grupie od IV-VI 
w kategorii: soliści, duety i zespoły do 10 osób I miejsce - otrzyma-
ła solistka – Oliwia Świerczek

Z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach w kategorii: soli-
ści i zespoły do 10 osób I miejsce Zespół - 6 osób.

Wiele wysiłku w przygotowaniu dzieci i młodzieży do przeglądu 
włożyli nauczyciele i opiekunowie poszczególnych placówek. Ser-
decznie im za to dziękujemy.

Podziękowania kierujemy także do komisji oceniającej i naszych 
sponsorów. Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej za udostęp-
nienie sali, Służbom Technicznym Gminy Wilkowice, oraz dzieciom 
i młodzieży biorącym udział w przeglądzie. To również dowód na to, 
że nie obce są im wartości BÓG, HONOR i OJCZYZNA.

XV Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek został 
przeprowadzony przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Wilko-
wicach.      

     Tobiasz Bożena

13 listopada, w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej, 
odbył się apel upamiętniający odzyskanie niepodległości przez Pol-
skę 11 listopada 1918 roku. W tym dniu przypadała również 65. rocz-
nica śmierci kpt. Pawła Cymsa. Uroczystości rozpoczęliśmy od wyj-
ścia na cmentarz i złożenia kwiatów na grobie kapitana, którego 
szczątki znajdują się dziś w kwaterze „Akropolu Bohaterów” cmen-
tarza św. Piotra i Pawła w Gnieźnie. Następnie na sali gimnastycznej 
uczniowie klas V i VI przedstawili inscenizację poświęconą najważ-
niejszemu polskiemu świętu narodowemu.

Apel wprowadzał w at-
mosferę wydarzeń po-
przedzających odzyska-
nie niepodległości przez 
Polskę. Za pomocą filmu 
zobrazowano sytuację 
polityczną kraju, jaka mia-
ła miejsce przed 11 listo-
pada 1918 roku. Szcze-
gólny nacisk położono 
na ukazanie niezłomnego 

ducha narodu polskiego. 
Przypomniano wszyst-
kim zgromadzonym o wy-
darzeniach, które miały 
wpływ na losy naszej oj-
czyzny. Uczniowie klasy 
V b przedstawili również 
najważniejsze fakty z ży-
cia kpt. Pawła Cymsa, bo-
hatera powstania wielko-
polskiego, powstań ślą-

skich, zdobywcy Kujaw. Patriotyczne pieśni zaśpiewały uczennice 
klas IV i V. W uroczystościach uczestniczyli: p. Mieczysław Rącz-
ka – Wójt Gminy Wilkowice, p. Jadwiga Kolarczyk – zastępca preze-
sa TPB, p. Zofia Bieniek – skarbnik TPB, ks. Tadeusz Krzyżak – pro-
boszcz parafii, p. major Waldemar Jagiełło – prezes Stowarzyszenia 
Misji Pokojowych ONZ.

Przy grobie wartę pełnili p. Marcin Adamczyk oraz p. Piotr Kucharzyk 
– członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

              Zespół promujący SP w Bystrej

Podobnie jak w roku ubiegłym, uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w By-
strej dołączyli do drugiej odsłony ogólnoświa-
towej inicjaty-
wy „The Hour of 
Code”. Jest to ak-
cja o zasięgu glo-
balnym, w której 

biorą udział miliony osób ze 180 krajów. 
Godzina Kodowania wspierana i promo-
wana jest przez światowe sławy z bran-
ży IT takie jak: twórca Microsoftu – Bill 
Gates, czy założyciel Facebooka – Mark 
Zuckerberg, a także osoby spoza tego 
środowiska, między innymi prezydent 
USA – Barack Obama. Inauguracja te-
gorocznej edycji odbywała się 8 - 14 XII. 
Nasi uczniowie na zajęciach komputero-

wych i pozalekcyjnych uczestniczyli w projekcie przechodząc samo-
uczki, kursy, rozwiązując łamigłówki, quizy i budując algorytmy, czyli 
kodując. Praca ta przyniosła młodym adeptom programowania mnó-

stwo satysfakcji i zabawy.
Po zakończonym kursie, na po-

twierdzenie udziału w Godzinie Ko-
dowania, uczestnik otrzymywał certy-
fikat, który mógł udostępnić na swo-
im profilu Facebooka. Inicjatywa 
ta ma na celu zainspirowanie mło-
dych ludzi i rozbudzenie w nich zain-
teresowania programowaniem.

Zespół promujący szkołę
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zGRaJOWanIe 2014

WyTańczOne 5 mIeJSce 
W POLSce

SzKOŁa POdSTWOWa
Im. WŁadySŁaWa JaGIeŁŁy 

W WILKOWIcacH:
„na PaTRIOTycznĄ nUTĘ”

Przez cały XVII i XVIII w. 
szlachta zmagała się ze zbój-
nikami nazywanymi u nas be-
skidnikami. W tamtych cza-
sach należeliśmy do państwa 
łodygowickiego, wyodrębnio-
nego z państwa żywieckie-
go w 1608 roku. Zbójnicy pa-
noszyli się na tych terenach 
w wielkiej liczbie, napadali, ra-
bowali, w szczególności kupców podążających szlakiem, przez bra-
mę wilkowską na śląsk. Zbrojne oddziały zamkowe pod dowództwem 
szlachty zwalczały zbójnictwo, zapewniając bezpieczeństwo, kup-
com i okolicznej ludności. Nadszedł czas, gdy rzeczpospolita pogrą-
żyła się w potopie szwedzkim, wtedy to sytuacja odwróciła się o 180 
stopni, szlachta zobligowana w 1655 roku uniwersałem królewskim 
organizowała pospolite ruszenie. Zbójnicy tym chętniej przystępowali 
do formowanych oddziałów, gdyż darowane im były, ciążące nad nimi 
wyroki i kary. Tym sposobem beskidnicy, pod wodzą wcześniejszych 
prześladowców, ruszyli przeciw armii szwedzkiej. Na pamiatkę tych 
zmagań, stowarzyszenie zbójników „beskidnicy” zorganizowało dwu-
dniowe widowisko z udziałem małopolskiej zgrai sarmackiej. Delega-
cja szlachty, w liczbie dwudziestu „szabel” przybyła z Krakowa. Poka-

zaliśmy sarmatom najciekaw-
sze zakątki naszej miejscowo-
ści, organizując przejazd kon-
ny. Poznali historię Mesznej, 
Bystrej i Wilkowic. Wielki sza-
cunek wyrazili, historii o bitwie 
mikuszowickiej wysłuchali, po-
dziwiali wspaniały dąb przy 
szkole oraz rzeźby w parku, 
poznali miejsce, gdzie miesz-

kał i tworzył Fałat oraz wysłuchali gawęd o naszych terenach. Jak 
tradycji przystało, powitaliśmy zacnych gości biesiadą. Zaprezento-
wane zostały dawne obyczaje zbójnickie, pokaz rzemiosła, poczę-
stunek regionalnymi przysmakami. Na dzień drugi przewidziano in-
scenizację potyczek zbójnicko-sarmackich oraz pokaz bitwy z odczy-
taniem uniwersału królewskiego. Zgromadzona publiczność w nama-
calny sposób mogła zapoznać się z historią regionu, podziwiać daw-
ne uzbrojenie oraz dawne stroje szlacheckie i zbójnickie. Wyrażamy 
podziękowanie dla wszystkich szacownych osób, które przyczyniły 
się do powstania tak znamienitego widowiska. Amatorskie filmy z wy-
darzenia dostępne są na youtube.pl Zgrajowanie 2014. 

Frączek Wiesław

W dniu 21 listopada br. odbył się V Ogólnopolski Konkurs Tańca 
Śląskiego „TROJAK 2014” organizowany przez: Zespół Pieśni i Tań-
ca „Silesianie” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwer-
sytet Ekonomiczny oraz Stowarzyszeniem Folklorystyczne „Silesia-
nie”. W konkursie wystartował jeden z naszych mieszkańców: Łu-
kasz Hola asystent choreografa, a zara-
zem tancerz Zespołu Pieśni i Tańca „Biel-
sko” z Bielska-Białej w parze ze swoją 
partnerką taneczną Aleksandrą Wengier-
ską reprezentującą ziemie rybnicką, zaj-
mując wysokie 5 miejsce w Polsce. Para 
musiała zaprezentować się przed, wy-
sokiej klasy, sędziami jak i publiczno-
ścią zgromadzoną na sali, w trzech przy-
gotowanych przez siebie układach cho-
reograficznych: Polki, Mazurki oraz li-
rycznego „Od buczku do buczku”. Kon-
kurs miał na celu kultywowanie i krze-
wienie oryginalności kroków tańców ślą-
skich, a „nasza para” taki właśnie folklor 
w swoich układach prezentowała. Życzy-
my im dalszych sukcesów w życiu osobi-
stym oraz wytrwałości w „podbojach” par-
kietów.

MM 

27 listopada 2014 r., na sali widowiskowej w wilkowickim Domu 
Strażaka odbył się I etap kolejnej edycji Przeglądu Pieśni Patrio-
tycznej im. Małgorzaty Papiurek. Ideą corocznych spotkań jest po-
pularyzacja pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, podno-
szenie świadomości patriotycznej, umiłowanie ojczyzny. W Domu 
Strażaka można było usłyszeć wiele utworów w wykonaniu przed-
szkolaków i uczennic gimnazjum. Szkoła Podstawowa  im. Wła-
dysława Jagiełły w Wilkowicach reprezentowana była przez licz-
ne grono dzieci. W ocenie jury w kategorii „solista, duet” z klas 
4-6 I MIEJSCE zajęła Oliwia Świerczek z klasy 5b, II MIEJSCE 
przyznano Amelii Klichko z klasy 5b, a III MIEJSCE zajęła Ma-
ria Jakubiec z klasy 4b. Do kolejnego etapu przeglądu zakwalifi-
kowali się uczestnicy, którzy w swoich kategoriach zajęli I miejsce. 
Uczniów naszej szkoły przygotowała nauczycielka muzyki, pani 
mgr Maria Prostak. Wielkie podziękowania należą się Prezes Akcji 
Katolickiej działającej na terenie tutejszej parafii, pani Bożenie To-
biasz, która doskonale zajęła się organizacją całego przedsięwzię-
cia. Spotkanie uświetnił swą obecnością Ksiądz Proboszcz Franci-
szek Kuliga, przedstawiciele placówek oświatowych i władz samo-
rządowych na czele z Wójtem Gminy Mieczysławem Rączką. Lau-
reatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnym eta-
pie przeglądu.

Zespół Promujący Szkołę
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PRzeTaRGI
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WÓJT GMINY WILKOWICE
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25

OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym usytuowanym na działce 
nr 3319/202, położonej w Wilkowicach, powiat bielski, 

województwo śląskie.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy 

Wilkowice, położona w Obrębie: Wilkowice, Jednostka Ewidencyjna: 
Wilkowice, przy ul. Wypoczynkowej nr 5, zabudowana budynkiem mieszkalnym, 
oznaczona w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działka nr 3319/202 
o powierzchni 0,0594  ha, dla której Wydział VII Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą BB1B/00037730/1.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od obciążeń i nie 
ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego centralnej części 
Gminy Wilkowice, uchwalonym przez Radę Gminy Wilkowice Uchwałą Nr 
XVIII/134/2012 z dnia 23 marca 2012 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego Rocznik 2012, poz. 1796 z dnia 7 maja 2012 r. – 
obowiązującego od dnia 7 czerwca 2012 r.,

– dz. nr 3319/202 znajduje się:
w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu: MN 16.

Nieruchomość położona w Wilkowicach przy ul. Wypoczynkowej nr 5 jest 
częściowo ogrodzona, uzbrojona (woda, kanalizacja, energia elektryczna) 
zabudowana budynkiem mieszkalnym. Zgodnie z wypisem z rejestru 
gruntów oznaczono ją jako działka nr 3319/202 o powierzchni 0,0594 ha oraz 
klasoużytkiem „B”. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, umożliwiający 
racjonalne zagospodarowanie.

Opis budynku:
Budynek jest podpiwniczony, strop nad piwnicami jest betonowy, a strop nad 

parterem – drewniany. Stolarka okienna w większości drewniana.
Na parterze znajduje się hall, z którego jest dostęp do pomieszczeń 

mieszkalnych, natomiast na piętro prowadzą drewniane schody.
Stan techniczny budynku: wymaga generalnego remontu.
Na parterze od wejścia głównego znajdują się:

• na prawo – pomieszczenie składające się z jednego pokoju o pow. 9,91 m2,
• na lewo – jeden duży pokój o pow. 24,23 m2 przedzielony ścianką działową 

nie sięgającą do sufitu, oraz piec kaflowy,
• na wprost – mieszkanie składające się z pokoju o pow. 20,1 m2, pokoju o pow. 

20,33 m2, pokoju o pow. 17,39 m2, pokoju o pow. 17,71 m2 przedzielony 
ścianką działową, łączna powierzchnia mieszkania z przedpokojem wynosi 
79,68 m2.
Na piętrze od wejścia głównego znajdują się:

• po lewej stronie – pomieszczenie składające się z dwóch pokoi i przedpokoju 

o łącznej pow. 18,64 m2 oraz drugie pomieszczenie jako jeden pokój o pow. 
8,17 m2,

• na wprost od schodów znajdują się dwa pokoje o łącznej pow. 28,05 m2,
• pomieszczenie na końcu korytarza po lewej stronie to jeden pokój 

o powierzchni 20,02 m2,
• pomieszczenie na końcu korytarza po prawej stronie znajduje się jeden 

pokój o pow. 25,4 m2 z małym przedpokojem o łącznej powierzchni 26 m2.
Ogólna powierzchna wszystkich pomieszczeń mieszkalnych wynosi 240,1 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości:
180 790,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięć-

dziesiąt złotych).
Zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 
nr 177 poz. 1054).
Wysokość wadium wynosi 18 079,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy 

siedemdziesiąt dziewięć złotych).
Postąpienie  nie  niższe  niż  1%  (w zaokrągleniu  do pełnych  dziesiątek 

złotych) – 1 810,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dziesięć 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 5 dni przed przetargiem 
(tj. do dnia 16 stycznia 2015 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 
z późń. zm.), upłynął w dniu 2 grudnia 2014 r.
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W SALI  SESYJNEJ  BUDYNKU  URZĘDU 

GMINY W WILKOWICACH UL. WYZWOLENIA 25, W DNIU 21 STYCZNIA 
2015 r., O GODZ. 10oo.
1. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z informacją 

dotyczącą przedmiotowej, nieruchomości oraz warunkami przetargu 
zawartymi w pełnym ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach oraz w Internecie pod adresem 
www.wilkowice.pl/zakładka BIP – Ogłoszenia.

2. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu 
udziela się w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, 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

I przetarg  ustny  nieograniczony  na sprzedaż  działki  nr  3319/261, 
położonej w Wilkowicach, powiat bielski, województwo śląskie.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy 
Wilkowice, oznaczona jako dz. nr 3319/261 o powierzchni 0,1064 ha, położona 
w Wilkowicach, objęta księgą wieczystą BB1B/00069120/5, Wydział VII Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od obciążeń i nie 
ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego centralnej części 
Gminy Wilkowice, uchwalonym przez Radę Gminy Wilkowice Uchwałą Nr 
XVIII/134/2012 z dnia 23 marca 2012 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego Rocznik 2012, poz. 1796 z dnia 7 maja 2012 r. – 
obowiązującego od dnia 7 czerwca 2012 r., działka nr 3319/261 o powierzchni 
0,1064 ha, znajduje się w obszarze określonym symbolem:
MN 16 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka położona jest w Wilkowicach, stanowi niezabudowany teren przy 
ul. Wypoczynkowej. Kształt działki jest nieregularny, teren płaski. Działka 
jest częściowo ogrodzona, media na sąsiedniej nieruchomości. Zgodnie 
z wypisem z rejestru gruntów znajduje się w jednostce klasoużytku Bi o pow. 
0,0100 ha oraz RIVb o pow. 0,0964 ha.
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość przeznaczona jest do zabudowy obiektem o funkcji 

mieszkaniowej jednorodzinnej.
W przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, nabytej uprzednio 

przez sprzedawcę od Gminy, zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014., poz. 518, z późń. 
zm.), Gminie przysługuje prawo pierwokupu.
Cena wywoławcza nieruchomości:

114  912,00  zł  (słownie: sto czternaście tysięcy dziewięćset dwanaście 
złotych).

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny 
podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
Wysokość wadium wynosi  11  491,00  zł  (słownie: jedenaście tysięcy 

czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych).
Postąpienie  nie  niższe  niż  1%  (w zaokrągleniu  do pełnych  dziesiątek 

złotych) – 1 150,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt 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 5 dni przed przetargiem 
(tj. do dnia 16 stycznia 2015 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 2 grudnia 
2014 r.
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W SALI  SESYJNEJ  BUDYNKU  URZĘDU 

GMINY w WILKOWICACH UL. WYZWOLENIA 25, W DNIU 21 STYCZNIA
2015 r., O GODZ. 1200.
1. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z informacją 

dotyczącą przedmiotowej nieruchomości oraz warunkami przetargu 
zawartymi w pełnym ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach oraz w Internecie pod adresem 
www.wilkowice.pl/zakładka BIP – Ogłoszenia.

2. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu 
udziela się w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, 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.
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Pragniemy zawiadomić Państwa, że tradycji stało się zadość – Ko-
misja ds. Młodzieży Oddziału PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku Bia-
łej oraz SKKT „Wędrowiec” – działające w ZSP 
w Mesznej i SKKT „Tropiciele” – działające 
w Szkole Podstawowej w Bystrej zorganizowali 
Zimowy Zlot Młodzieży pod hasłem „Mikołajki – 
Choinka dla zwierząt 2014” przy Chacie na Gro-
niu. I chciałoby się rzec, że jak co roku uczniowie 
i ich opiekunowie licznie zaszczycili meszniański 
Groń, ale proszę Państwa, liczba tegorocznych 
uczestników była naprawdę imponująca – prawie 
czterystu uczniów z Bielska-Białej i okolic wraz 
z nauczycielami i rodzicami!

Czy sprawiła to magia daty 6 grudnia – dzień 
Św. Mikołaja?

Czy może ważny cel – propagowanie dokarmia-
nia zwierząt zimową porą? A może serdeczność 
i życzliwość zapaleńców PTTK? Wszak, żeby rozpa-
lić ucznia – mistrz musi płonąć jak pochodnia. A nasi 
uczniowie z zapałem podjęli niewielki, ale zawsze – 
trud – wspinaczki zimowej.

A może okoliczności przyrody – o każdej porze – 
pięknego Gronia? Być może i gościnne progi Cha-
ty Państwa Kowalcze, pełne smakołyków dla dzie-
ci i dorosłych, przyczyniły się do tego sukcesu? Tak, 
sukcesu, bo to jest właściwe słowo, które oddaje ska-
lę zjawiska pt. „Choinka dla zwierząt”. 
W dobie narzekań na młodzież gnu-
śną i przywiązaną do łatwego, mi-
łego, wygodnego spędzania czasu 
z fotelem i własnym komunikatorem 
– nasi podopieczni wpierw przygoto-
wali, w szkole na zajęciach, z wycho-
wawcamii plastykami przeróżne, war-
tościowe odżywczo i kolorowe ozdo-
by na choinki, a później ruszyli w so-
botni poranek, by wspomóc zwierzęta 
leśne. Jak co roku, specjalna komisja 
podziwiając jakość i efekt przyozdo-
bienia choinek, przyznała, bardzo 
oczekiwane, nagrody. I tak: I miejsce 
zajęły: ZSP w Mesznej, SP w Bystrej, ZSP-G 
nr 1 w Bielsku-Białej oraz ZSPw Kobiernicach, 
II miejsce – ZSP i G nr 4 w Kalnej i 38 Grun-
waldzka Beskidzka Gromada Zuchowa „Zwie-
rzaki” działająca przy SP nr 3 w Bielsku-Bia-
łej, III miejsce – SP nr 24 w Bielsku-Białej i ZSP 
w Mazańcowicach. Gratulujemy! Nagrody, pu-
chary oraz słodycze ufundowali Oddział PTTK 
w Bielsku-Białej, Urząd Gminy w Wilkowicach 
oraz Urząd Miasta w Bielsku-Białej.

Wyjątkowość tegorocznego Zlotu polega-
ła i na tym również, że Koło „Wędrowiec” dzia-
łające w ZSP w Mesznej pod opieką p. Barba-
ry Rojek oraz Koło „Tropi-
ciele” działające w SP w By-
strej pod opieka p. Małgo-
rzaty Jamróz obchodziły 
jubileusz założenia i dzie-
sięciolecie działalności. Dla 
uświetnienia tej okoliczno-
ści wystąpił Zespół Regio-
nalny „Górolicki” prowadzo-
ny w ZSP w Mesznej. Jubila-
tom życzymy wielu lat szczę-
śliwej aktywności i składamy 

podziękowania za dotychczasowy wkład w wychowanie dzieci i mło-
dzieży oraz propagowanie zdrowego i właściwego sposobu spędza-

nia wolnego czasu.
Ku ogromnej radości zgromadzonych, zja-

wił się oczekiwany Święty Mikołaj! Ponieważ 
pogoda nie przyniosła śniegu, niektórzy za-
stanawiali się nad sposobem, w jaki dotrze, 
ta szacowna postać, do uczniów, zgroma-
dzonych wokół Chaty na Groniu. Wiadomo, 
święty ma swoje sposoby! Wraz z uśmie-
chem, dzwoneczkiem, koszami pełnymi cu-
kierków i pomysłem na rozbawienie czte-
rystuosobowej  czeredki! Widok to był 
nie lada rzadki – ogromna, kolorowa grupa 

uczniów, opiekunów, zgroma-
dzona na polanie, podążała ta-
necznym krokiem w rytm rado-
snej muzyki za bohaterem tego 
dnia – Św. Mikołajem!

Prawdę pisząc, bohaterem 
był każdy uczestnik tego Zlo-
tu – zarówno pierwszaki, zuchy, 
uczniowie, nauczyciele, dyrek-
torzy szkół, rodzice oraz człon-
kowie PTTK. Każdy z nas zrobił 
coś dobrego dla innych.

Zadowolone buzie uśmiech-
niętych uczniów i dorosłych są powodem dla 
dumy organizatorów tegorocznego Zlotu. Bar-
dzo serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy 
czynnie przyczynili się do tego wydarzenia tu-
rystycznego! Szczególnie: prezesowi zarządu 
oddziału PTTK w Bielsku-Białej – p. L. Bardel, 
sekretarzowi zarządu oddziału PTTK w Biel-
sku-Białej – p. J. Dyrda, opiekunowi SKKT- 
PTTK „Wędrowiec” w Mesznej – p. B. Rojek, 
opiekunowi SKKT-PTTK „Tropiciele” w By-
strej – p. M. Jamróz, dyr. ZSP w Mesznej –  
p. M. Długosz, dyr. SP w Bystrej – p. Ł. Salach-

na, sekretarzowi Gminy Wilkowi-
ce – p. J. Lipowieckiemu, inspekto-
rowi ds. turystyki WKFT – p. B. Tro-
jan, członkowi Zarządu Oddziału 
PTTK w Bielsku-Białej - p. J. Binda 
oraz nauczycielom p. U. Jaskmanic-
kiej – Kochaj, p. R. Trela, p. K. Lasz-
czak, p. J. Piekarz, p. O. Podwaciet-
nik,p. A. Jaślanek, p. E. Cholewik, 
p. S. Trojak, p. P. Bezymskiemu,  
p. R. Kubica i p. W. Loranc, a tak-
że Gospodarzom Chaty na Groniu 
za udostępnienie miejsca i stworze-
nie miłej atmosfery!

Niech ta Gwiazdka Betlejemska,
która wschodzi tuż po zmroku

Da Wam szczęście i pomyślność
W nadchodzącym Nowym

 2015 Roku

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 i Nowego 2015 Roku życzenia składa

ZESPÓŁ PROMUJĄCY SZKOŁĘ – ZSP w Mesznej

JUBILeUSzOWa cHOInKa dLa zWIeRzĄT 2014
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K O m U n I K a T

aUTORSKI RaPORT O aKTUaLnym POTencJaLe ORGanIzacyJnym
SamOdzIeLneGO GmInneGO zaKŁadU OPIeKI zdROWOTneJ W WILKOWIcacH

Gmina Wilkowice, w dniu 16 września 2014 roku, podpisała umo-
wę o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej dla budowy sieci  kanalizacji  sanitarnej 
w Gminie Wilkowice”. Koszt brutto projektu wynosi 1.284.762,00 zł. 
Wykonawcą projektu, wyłonionym w przeprowadzonym postępowa-
niu przetargowym, jest Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ście-
kowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. z Gliwic.
Dofinansowanie projektu: ze środków Funduszu Spójności w ra-

mach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2007-2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
Termin realizacji projektu: do 16 listopada 2015 r.
Cel: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci ka-

nalizacyjnej sanitarnej na obszarach dotychczas nieskanalizowa-
nych, w Gminie Wilkowice.

Obecnie, we wskazanych przez Gminę Wilkowice rejonach, upo-
ważnieni przez Wójta Gminy Wilkowice, projektanci firmy „HYDRO-
SAN” uzgadniają z mieszkańcami nieruchomości przebieg sieci ka-
nalizacji sanitarnej.

Ponadto informujemy, że:
• projektanci nie pobierają opłat za realizowane prace projektowe,
• projektanci pozyskują tylko podstawowe dane osobowe potrzebne 

do realizacji projektu,
• na potrzeby przygotowania projektu projektanci uzgadniają prze-

bieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z właścicielami nie-
ruchomości,

• wszelkie uzgodnienia wpisywane są do protokołu podpisywanego 
przez właściciela i projektanta.

Od czerwca 2012 r., po objęciu przeze mnie stanowiska Kierow-
nika SGZOZ, wciąż deklaruję sprawne działanie zespołu lekarsko 
– pielęgniarskiego Ośrodka w celu spełnienia oczekiwań większości 
mieszkańców Gminy Wilkowice w każdym wieku.

Nieustannie reprezentuję pogląd, iż naczelnym zadaniem Ośrodka 
Zdrowia jest służenie pacjentowi poprzez zapewnienie mu kondycji 
psycho-fizycznej dla sprawnego funkcjonowania społecznego. Moje 
działania stale zmierzają do tego, aby każdy członek naszego zespo-
łu leczniczego i pomocniczego dbał bezwarunkowo o poszanowanie 
godności osobistej pacjenta, okazywał mu należyty szacunek, mini-
malizował jego poczucie wstydu, pomagał mu pokonywać strach.

Jednocześnie informuję, że realizując plan założeń organizacyj-
nych, który był przedstawiany podczas postępowania kwalifikacyjne-
go, w wyniku podjętych działań organizacyjnych zrealizowano nastę-
pujące zagadnienia:
− unormowano czas pracy personelu pielęgniarskiego, Ośrodek 

Zdrowia jest czynny od godz. 7:00, co pozwala na przeprowadze-
nie zalecanych badań laboratoryjnych oraz wczesną rejestrację. 
Lekarze przyjmują w godzinach od 8:00 do 18:00,

− utworzono sieć informatyczną, serwerownię, oraz wszystkie gabi-
nety lekarskie wyposażono w zestawy komputerowe. Z kolei re-
jestrację wyposażono w nowe komputery, ksero oraz urządze-
nie Xserox, umożliwiające skanowanie dokumentacji medycznej 
i przypisywanie jej właściwemu pacjentowi,

− cztery gabinety zostały całkowicie wyremontowane oraz wypo-
sażone w nowe meble tj. biurka, szafy, kozetki. Wyremontowa-
no również gabinet zabiegowy i wyposażono go w nowe ume-
blowanie,

− w 2012 została zaadoptowana jedna z poczekalni, która zwięk-
szyła potencjał lokalowy Ośrodka Zdrowia, co umożliwiło przepro-
wadzenie bezpłatnej akcji rehabilitacji przez okres 6 miesięcy,

− SGZOZ w Wilkowicach posiada aktualnie możliwość przeprowa-
dzania profilaktycznych badań pracowników w zakresie Medycy-
ny Pracy. W związku ze zwiększeniem się liczby podmiotów go-
spodarczych w strefie przemysłowej naszej Gminy, będzie to sta-
nowić ułatwienie dla pracodawców, na których ciąży obowiązek 
objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników, wynikają-
cy z Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy. Ba-
dania profilaktyczne dla pracowników odbywają się na podstawie 
pisemnej umowy zawartej pomiędzy pracodawcą, a Ośrodkiem 
Zdrowia,

− dzięki przeprowadzonym w SGZOZ konkursom ofert, wyłonieni 
zostali kontrahenci oferujący najkorzystniejsze warunki meryto-

ryczne, finansowe i organizacyjne, co usprawniło oraz poprawiło 
jakość wykonywanych świadczeń gwarantowanych, tj. badań dia-
gnostycznych i laboratoryjnych refundowanych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Jednocześnie wspomniane konkursy pozwoliły 
na wykonywanie dodatkowych badań laboratoryjnych w korzyst-
niejszych warunkach cenowych dla pacjenta,

− zakupiono nowy sprzęt medyczny, m.in.: defibrylator AED, aparat 
EKG. Ośrodek Zdrowia znajduje się w trakcie postępowania kon-
kursowego dotyczącego zakupu nowego aparatu USG. Planowa-
ne zakończenie postępowania ustalono na koniec grudnia 2014 r.,

− nastąpiła całkowita przebudowa kanalizacji wewnątrz budynku, 
co umożliwiło podłączenie budynku SGZOZ do kanalizacji gmin-
nej. Przeprowadzono również remont łazienki na parterze Ośrod-
ka z wymianą pionów kanalizacyjnych. Nowo wyremontowana ła-
zienka jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych,

− zorganizowano kilka akcji promujących zachowania prozdro-
wotne m. in. badanie ciśnienia krwi podczas Dni Bystrej, wykła-
dy edukacyjne, badania profilaktyczne cukrzycy, bezpłatne ba-
dania wzroku, słuchu, badania mammograficzne, badania USG 
piersi, uczestnictwo w akcji „Aktywizacja i Integracja Społeczno-
ści Powiatu Bielskiego – Rajd z Fałatem” oraz uruchomiono profi-
laktyczne badania układu krążenia, refundowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. W gazetce „Głos Gminy Wilkowice” od czerw-
ca 2012 r. regularnie ukazują się artykuły o tematyce zdrowotnej,

− od 01 kwietnia 2013 r. dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Ośrod-
ku uruchomiono bezpłatne porady psychologa dziecięcego, któ-
re są świadczone w każdy poniedziałek od 15:00 do 18:00 dla 
wszystkich dzieci Gminy Wilkowice,

− poprawiono bezpieczeństwo osób odwiedzających Ośrodek Zdro-
wia poprzez wymianę balustrady wzdłuż ciągu schodów wejścio-
wych do budynku.

Powyższe zadania byłyby trudne do wykonania bez sprawnego 
działania całego zespołu Ośrodka Zdrowia oraz bez wsparcia Władz 
Samorządowych, Rady Społecznej, a przede wszystkim współdzia-
łających z nami pacjentów.

A z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszyst-
kim pacjentom Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej oraz mieszkańcom Gminy Wilkowice pragnę złożyć ży-
czenia ciepłych i udanych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszel-
kiej pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym.

Z pozdrowieniami
Kierownik SGZOZ – Katarzyna Banet-Skwarna
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„WROTa BeSKIdÓW” – POdSUmOWanIe ROKU 2014
I PRzeSŁanIe na 2015 ROK

Z okazji zbliżających się Świąt oraz Nowego Roku 2015 życzy-
my wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Kulturalnego 
„Wrota Beskidów” wiele, wiele szczęścia i dużo radosnych dni. Speł-
nienia wszystkich marzeń, aby się wam darzyło, kopiło przez cały 
rok. Tego życzy wam zarząd stowarzyszenia „Wrota Beskidów”.

Ponieważ kończy się rok powinniśmy podsumować czego w tym 
roku 2014 dokonaliśmy. Na święta Bożego Narodzenia zbudowali-
śmy przy kościele piękną szopkę, z której najbardziej cieszyły się 
dzieci. W roku 2014 zorganizowaliśmy trzy turnieje piłkarskie na hali 
GOSiR, w którym uczestniczyły drużyny z Istebnej, ze Słowacji, z Po-
gwizdowa, z Jasienicy i „Orłów Bielskich”. Uczestniczyliśmy również, 
ze zmiennym szczęściem, w turniejach na Słowacji, w Pogwizdo-
wie, Jasienicy i na boisku „Rekord Bielsko-Biała”. Najczęściej druży-
na „Wilki Wilkowice” występowała w następującym składzie: Dariusz 
Profus, Jacek Gierlak, Rafał Lewandowski, Jarosław Loranc, Irene-
usz Bojdys, Jan Szmidt, Krzysztof Łukaszek, Piotr Kwaśny, Czesław 
Kanik, Dawid Kanik, Władysław Wala, Jacek Polak, Marcin Stawino-
ga, Sławomir Waluś, Grzegorz Bak, Roman Błachut. Nasza druży-
na walczyła dzielnie i dużo meczów w tych turniejach wygrała zdo-
bywając wiele trofeów. W tym miejscu apelujemy do wszystkich by-
łych zawodników i chętnych umiejących grać w piłkę, aby uczestni-
czyli w treningach drużyny „Wilków” na hali GOSiR w każdą niedzielę 
o godzinie 10:00. Wszystkim zawodnikom, uczestnikom turniejów pił-
karskich składamy serdeczne podziękowania. Życzymy, aby unikali 
kontuzji i dla zdrowia w dalszym ciągu kontynuowali bieganie po bo-
isku za piłką. Nic tak nie wzmacnia zdrowia i dobrego samopoczucia, 
jak czynna aktywność sportowa. Tak trzymać cały rok.

31 maja 2014 roku zorganizowaliśmy po raz drugi inscenizację bi-
twy ze Szwedami. Wypadła ona imponująco. Aktorzy tego spekta-
klu, przebrani w piękne stroje żołnierzy szwedzkich (około 20 osób), 
atakowali szańce, których broniło około 15 ludzi przebranych w stro-
je szlachciców polskich i mieszczan żywieckich. Na szańcach wal-
czyła również drużyna górali podhalańskich. Ubrani byli w przepięk-
ne zbójnickie stroje z wielkimi czapami. Drużynę górali przyprowa-
dził ksiądz Władysław Zązel, również ubrany w przepiękny strój świą-
teczny górala podhalańskiego. Ta uroczystość to już prawie tradycja 
i zapadła w sercach widzów Podbeskidzia.

Również bardzo udaną imprezą w co powątpiewali sceptycy, 
że się uda, było sprzątanie Magurki. W sprzątaniu czynnie uczest-
niczyła młodzież Szkoły Podstawowej w Wilkowicach wraz z dyrek-
torem Andrzejem Pobożnym. Uczestniczyło 25 uczniów i pięciu ro-
dziców za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy również 27 członkom 
„Wrót Beskidów” oraz przedstawicielowi klubu „Gaja”. Zbierano śmie-

ci od Górnych Wilkowic przy szlaku turystycznym do Magurki. Na-
zbierano 45 sztuk pełnych worków śmieci, 12 opon małych i 7 du-
żych. Z zebranych ilości śmieci widać, że szlak z Górnych Wilkowic 
na Magurkę dawno nie był sprzątany i cieszy nas, że nam się udało 
zrobić porządek.

Dobrze przyjętą imprezę, którą należy kontynuować, było poże-
gnanie lata w Huciskach 13 września 2014 roku. Impreza poprze-
dzona była rajdem pieszym szlakiem turystycznym z Górnych Wil-
kowic na Magurkę i zejściem do Skały Czarownic, gdzie rozpalono 
ognisko, smażono kiełbaski i śpiewano wesołe piosenki. Cała gru-
pa przeszła do „Starej Szkoły”, a tam były dodatkowe atrakcje: sko-
ki spadochronowe do celu, beskidzki klaun, który bawił ludzi i roz-
weselał dzieci oraz występ muzyczny pana Janusza Mazura. Uda-
na impreza, trudno było tak rozbawionym uczestnikom powiedzieć 
„to już koniec, spotkamy się za rok”, ale tak powiedzieliśmy i tak zro-
bimy w 2015 roku.

Udało się również powołać Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidz-
ka”. W tym roku nie byli to już debiutanci, Oni wyrośli na dobrych ar-
tystów tańczących i grających, są coraz bardziej profesjonalni. Ze-
spół zyskuje uznanie i to już nie tylko na Podbeskidziu. Duża w tym 
zasługa artystki i entuzjastki tańca i muzyki - prowadzącej zespół 
Pani Agnieszki Rusin. Gratulujemy zespołowi i Pani Kierownik, ży-
czymy im dalszych profesjonalnych występów w 2015 roku i w latach 
następnych.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim członkom „Wrót Beskidów”. Ży-
czymy im samych dobrych i pogodnych dni w roku 2015 i prosimy 
o pomoc w działaniu jakie będziemy prowadzić na rzecz społeczeń-
stwa w przyszłym roku. Praca społeczna nie przynosi korzyści ma-
terialnych, ale na pewno daje dużo satysfakcji i korzyści moralnych, 
daje poczucie dobrze spełnionych obowiązków. W 2015 roku planu-
jemy zorganizować spotkanie z lekarzami onkologami z Gliwic. Takie 
spotkanie planowano już w 2014 roku, ale z przyczyn od nas nieza-
leżnych nie doszło do skutku. Będziemy również starać się zorgani-
zować w 2015 roku Targi Pracy, a te imprezy, które były udane, opi-
sane wyżej będziemy chcieli kontynuować. Chcemy zorganizować 
warsztaty artystyczne, które opisaliśmy w poprzednim numerze ga-
zety. Prosimy o zapisy. W razie, gdy będą chętni, zajęcia prowadzić 
będą nasi artyści Bogumiła Dębińska i Helena Helfer.

Zrobiliśmy w tym roku dużo i oby rok następny nie był gorszy 
od poprzedniego.

Z noworocznymi pozdrowieniami
Władysław Wala
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Nasze przedszkole po raz kolejny brało udział w projekcie 
„Wszystkie kolory świata” zorganizowanym przez UNICEF. 
Celem akcji jest kształtowanie postawy otwartości i toleran-
cji na inne kultury oraz pomoc dzieciom w Sudanie Połu-
dniowym. W akcję zaangażowali się  procownicy, którzy wy-
pychali i zszywali laleczki uszyte przez babcię Liliany - pa-
nią Halinę (za co ogromnie dziękujemy), a rodzice i babcie 
podczas zajęć wspólnie z dziećmi ozdabiali i ubierali szma-
cianki wg własnego pomysłu. W atmosferze radości i dobrej 

zabawy powstawa-
ły prawdziwe dzie-
ła sztuki, który-
mi zaopiekowały się przed-
szkolaki zadowolone, że 
mogą pomóc rówieśnikom 
z biednych krajów. Rodzice 
i dziadkowie z hojnością da-
wali „wolne datki”, które jako 
darowizna w kwocie 1054 zł 
została wpłacona na konto 

Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF i będzie przeznaczona na 
szczepienia ochronne dzieci. 

Udział w akcji dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń i emo-
cji, był integracją przedszkola ze środowiskiem rodzinnym, a wrzu-
cone do szklanej kuli datki ukazały chęć pomocy i szczodrość rodzi-
ców naszych dzieci. Przedszkolaki były dumne z kreatywności rodzi-
ców i chętnie zaopiekowały się laleczkami. Mimo włożonego przez 
wszystkich trudu i poświęconego czasu uważamy, że WARTO PO-
MAGAĆ!!!   Olimpia Podwacietnik, Agnieszka Ziemiańska

Przedszkole Publiczne w Bystrej

cHaRyTaTyWna LaLeczKa UnIceF W PRzedSzKOLU W BySTReJ

mIKOŁaJKI W PRzedSzKOLU W meSzneJ

dzIeń ŻyczLIWOŚcI I POzdROWIeń W zeSPOLe SzKOLnO-PRzedSzKOLnym W meSzneJ

5 grudnia przedszkola-
ki w naszym przedszkolu 
od samego rana nasłu-
chiwały charakterystycz-
nych dźwięków dzwo-
neczka, który zwiastu-
je przybycie najbardziej 
wyczekiwanego gościa 
– Świętego Mikołaja. 

Jednakże ku zaskoczeniu wszystkich dzieci i oczywiście Pań zaraz 
po śniadaniu u progu naszego przedszkola pojawiła się Pani Krysty-
na Popławska z teatru „Ptak”. Pani Krystyna zachwyciła wszystkie 
przedszkolaki, a także Panie wychowawczynie, wspaniałym przed-
stawieniem. Aktorka w otoczeniu przepięknej dekoracji, rekwizytów, 
a także niesamowitych dźwięków, wykorzystując pięknie wykona-
ne marionetki, przedstawi-
ła baśń „O rybaku i złotej 
rybce”. Pani Krystyna prze-
niosła nas we wspaniały 
świat bajek, baśni i teatru. 
Po przedstawieniu odpo-
wiedziała na wszystkie py-
tania przedszkolaków zwią-
zane z teatrem, nawet na te 

najbardziej zaskakujące np. „Czy sa-
mochód może występować w teatrze?” 
Po zakończeniu wspaniałego spekta-
klu przedszkolaki rozeszły się do swo-
ich sal… Aż tu nagle… Wszyscy usłysze-
liśmy najprzyjemniejszy dźwięk dla na-
szych uszu – dzwoneczki – Mikołaj! To Mi-
kołaj! Słychać było głosy przedszkolaków. 

I nareszcie w naszych drzwiach stanął wyczekiwany gość z worem 
pełnym podarków. Uśmiech nie schodził z twarzy dzieci, Mikołaj przy-
tulił wszystkich z osobna, śmiechu było, co nie miara. Ale niestety Mi-
kołaj musiał ruszyć w dalszą drogę do innych dzieci. My oczywiście 
będziemy go wyglądać i wyczekiwać znów w przyszłym roku.
DO ZOBACZENIA MIKOŁAJU!

ZESPÓŁ PROMUJĄCY PRZEDSZKOLE
K. M.

Jak co roku dzień 21 listopada dla społeczności szkoły i przed-
szkola w Mesznej był dniem szczególnym. Świętowaliśmy „Dzień 
Życzliwości i Pozdrowień”. Od wczesnych godzin rannych na świetli-
cy działała „życzliwa poczta”, za po-
średnictwem której można było 
przesyłać miłe słowa kolegom, czy 
nauczycielom. Na korytarzach roiło 
się od przebierańców w życzliwych 
żółto – pomarańczowych barwach.

Wzorem lat ubiegłych ogłoszono 
konkurs z nagrodami na najśmiesz-
niejszy kostium, a pomysłowość 
uczniów zaskoczyła i rozbawiła 
wszystkich. Byli tacy, którzy oprócz 
stroju przygotowali śmieszne hasła 

i głosili je przez cały dzień. Zabawie i radości nie było końca. Wszy-
scy uczniowie szkoły oraz przedszkolaki otrzymały cukierki sponso-
rowane przez radę rodziców.

Uczniowie naszej szkoły odwiedzili z „życz-
liwymi pozdrowieniami” wójta naszej gmi-
ny pana Mieczysława Rączkę, pracowników 
ZOSiP – u oraz GOPS – u, gdzie pamięta-
li o przypadającym tego samego dnia święcie 
pracownika socjalnego.

Atmosfera tego szczególnego dnia nadal 
jeszcze gości w naszych sercach, nadal mamy 
potrzebę uśmiechania się do wszystkich na-
potkanych ludzi, pozdrawiania ich, bo czymże 
byłoby życie bez radości i uśmiechu.

Zespół promujący ZSP w Mesznej
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EURONET 50/50 MAX – kOlEjNE dziAłANiA w zSP w MESzNEj
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej kilka miesięcy temu roz-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

przypominać uczniom nie tylko o gaszeniu 
zbędnego oświetlenia.

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

Janusz Prochownik

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

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

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

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

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

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

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

Długosz Małgorzata – dyr. ZSP Meszna

wYNiki zBiÓRki PUBliCzNEj w zESPOlE SzkOlNO-PRzEdSzkOlNYM w MESzNEj

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

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

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

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

• wziął udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Region Beskidy;

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

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

• wziął udział w walnym zebraniu Spółki Ekoład.

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

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

K
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Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576 
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           Prawdziwie radosnych  
                Świąt Bożego Narodzenia 
              oraz uśmiechu i życzliwości 
 na każdy dzień nowego 2015 Roku 

                                                             życzy… 
        BANK SPÓŁDZIELCZY w BYSTREJ                      

 W prezencie oferujemy Państwu 
Pożyczkę oraz Kredyt Świąteczny 
na dogodnych warunkach !!! 

 

Szczegóły promocji na stronie 
internetowej oraz w placówkach  
Banku Spółdzielczego w Bystrej  

 
 

tel./faks: (0-33) 817-12-45,  (33) 817-13-71, www. bsbystra.pl, bank@bsbystra.pl 
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OTWARTE KONKURSY OFERT
Zawiadamiamy, że od dnia 4 grudnia br., ogłoszone są konkursy na 
realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w zakresie: kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, porządku 
i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym, wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r.

Szczegóły dostępne na www.wilkowice.pl, bip.gwwilkowice.finn.pl
 oraz w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Gminy, 

Tel. 33/499 00 77 w. 414.
Zapraszamy do składania ofert do dnia 29 grudnia 2014 r.
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dROdzy mIeSzKańcy WILKOWIc I OKOLIcy
Z Nowym Rokiem życzymy Wam dożo zdrowia, przede wszyst-

kim, ponieważ ono jest najważniejsze. Ale nie może być mowy 
o zdrowiu, jeśli palicie w piecach, co się da, np. gumę, plastik, itp.

Potrafimy zrozumieć palacza papierosów, że trudno mu rzucić 
palenie, ale on niszczy głównie swoje zdrowie.

Gdy palicie w piecach rzeczy, których nie należy, niszczycie 
zdrowie innych: swoich bliskich, których na pewno kochacie.

Kochane mamy i babcie zwracajcie uwagę na to, co palą Wasi 
mężczyźni w piecach przecież chcecie mieć zdrowe dzieci i wnu-
ki. Choroby są kosztowne, a służba zdrowia pozostawia wiele 
do życzenia, gdyż ciągle jest za mało pieniędzy. Nie chcemy, aby 
nasi najbliżsi umierali na raka, a palenie w piecu gum, plastików 
i tym podobnych rzeczy – powoduje wydzielanie do powietrza 
spalin rakotwórczych, którymi z tego powodu oddychamy, a które 
są najbardziej szkodliwe dla dzieci i osób starszych, bo ich orga-
nizm jest najbardziej wrażliwy, miejcie to ciągle na uwadze.

Okolica, w której mieszkamy jest piękna, więc cieszmy się i do-
ceńmy to, że nie musimy mieszkać koło huty, koksowni lub spa-
larni odpadów.

Cieszmy się, że mamy szczęście mieszkać w czystej okolicy 
i dbajmy o to, aby powietrze i przyroda pozostały czyste i zdrowe 
nie tylko dla nas, ale i dla przyszłych pokoleń.

Tego życzymy sobie i Wam w Nowym Roku.
Dwie mieszkanki Wilkowic

Koncert finałowy 3. PPM od-
był się 8 listopada w sali wi-
dowiskowej OSP w Wilkowi-
cach. Spośród 23 zespołów bio-
rących udział w eliminacjach 
w ostatnim roku Jury do finało-
wego koncertu wybrało zespo-
ły: DUŻY PTAK, LE FLEUR, 
GG AQUSTIC, RASPBERRY 
HILLS. Głosami publiczności 
w ilości 860 zakwalifikował się 
zespół DJANGO’S TRIP. Gwiaz-
dą 3. Finału PPM był zespół IMAGINARIUM – zwy-
cięzca drugiej edycji.

Po 5 godzinach fantastycznej muzyki i dopingu 
serdecznej publiczności zwycięzcą 3. Finałowego 
koncertu Podbeskidzkiego Przeglądu Muzycznego 
został zespół DUŻY PTAK. Zespół otrzymał również 
nagrodę publiczności. Drugą nagrodę Jury przyznało 
zespołowi LE FLEUR. Wyróżnienie natomiast przy-
padło młodym chłopakom z RASPBERRY HILLS.

Koncert nie odbyłby się bez pomocy ludzi związa-
nych z „PPM” oraz, bez wątpienia, udziału i zaangażowa-
nia w nasze przedsięwzięcie władz gminy oraz Druhów 
z OSP w Wilkowicach. Za wszystko serdecznie dzięku-
ję – powiedział Jarosław Zabłocki, prezes Stowarzysze-
nia „PPM” – Mamy nadzieję, że również za rok spotka-
my się w tak wspaniałym miejscu, wśród naszych przyja-
ciół z Wilkowic.

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie „PPM” wspiera ze-
społy muzyczne z regionu Podbeskidzia. Promują w me-

diach swoje autorskie przedsięwzię-
cia i udzielają się w imprezach zwią-
zanych z działaniami charytatywny-
mi dla lokalnych instytucji. W roku 
2015 PPM będzie wspierać Wiel-
ką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 
w Bielsku-Białej organizując koncert 
na Rynku w godz. 14.00-21.00. Za-
praszamy.
Zapraszamy na stronę ppm bielsko.pl

PozdRock&Blues!

Finał 3. Podbeskidzkiego Przeglądu Muzycznego za naMi

ZAPROSZENIE NA KONCERT 
NOWOROCZNY

Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
przy OSP Wilkowice

serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców 
Gminy

na tradycyjny KONCERT NOWOROCZNY,
który odbędzie się w niedzielę 4 stycznia 2015 roku,

o godzinie 15.30
w Domu Strażaka w Wilkowicach.

Na Koncercie nie zabraknie wspólnego kolędowania 
oraz niespodzianek muzycznych w wykonaniu naszej 

orkiestry.

Na zbliżające się Święta, członkowie orkiestry wraz 
z Kapelmistrzem, życzą wszystkim mieszkańcom 

Gminy rodzinnych, zdrowych, spokojnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego 

2015 roku. 

Na zbliżające się Święta pragnę 
złożyć Państwu życzenia 
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości 
i ciepłej, rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś rok niech będzie czasem 
pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Grzegorz Gabor
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego

Pogodnych, zdrowych i szczęśliwych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym 2015 roku składają

Antoni Kufel oraz Maciej Stwora

Radni Gminy Wilkowice z sołectwa Meszna


