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Plan uroczyStości:11 listopada 2016 r.
 9:00 – Zbiórka wszystkich delegacji wraz ze sztandarami pod budynkiem   
	 	 Urzędu	Gminy	w	Wilkowicach.
	 9:10	–	 Złożenie	kwiatów	pod	pomnikiem	w	Wilkowicach.
	 9:30	–	 Przejazd	do	kościoła	pw.	Niepokalanego	Serca	NMP	w	Mesznej.
	 10:00	–	 Msza	św.	w	intencji	Ojczyzny,	w	kościele	parafialnym	w	Mesznej.
	 11:00	-14:00	–	 Prezentacja	unikalnego	sprzętu	wojskowego	obok	budynku	GOK		 	
	 	 „Promyk”	w	Bystrej.
	 11:30	–	 Akademia	z	okazji	Święta	Odzyskania	Niepodległości	w	Gminnym	
	 	 Ośrodku	Kultury	„Promyk”	w	Bystrej,	przywitanie	gości,	przemówienie		
	 	 Wójta	Gminy	Wilkowice,	program	artystyczny	w	wykonaniu	uczniów		
	 	 z	Zespołu	Szkolno-Przedszkolnego	w	Mesznej.

W piątek 30 września br. w warszawskim hotelu Gromada zorganizowana zosta-
ła Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”. Celem uroczystości było wy-
łonienie Laureatów Programów: „Samorządowa Marka Roku” oraz „Sylwetki i Mar-
ki Polskiej Gospodarki”.
Uroczystość poprowadzili Dorota Gardias oraz Piotr Gąsowski, zaś zgromadzo-

nych gości przywitał gospodarz, prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców 
i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, Pan Robert Składowski.
Podczas inauguracji uroczystości głos zabrał również Pan Janusz Piechociński – 

Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 2012 – 2015, zaś obecnie Prezes Izby 
Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, który w kilku słowach złożył wyrazy uznania 
i gratulacje Laureatom konkursu.
W tym roku Rada Programowa, w skład której weszli przedstawiciele patronów 

honorowych, instytucji współpracujących oraz współorganizatorów, wyłoniła Laure-
atów Programów „Samorządowa Marka Roku” oraz „Sylwetki i Marki Polskiej Go-
spodarki”.

GMINA WILKOWICE LAUREATEM 
PLEBISCYTU ORŁY POLSKIEGO SAMORZĄDU

cd. na str. 2
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Wręczanie prestiżowych nagród rozpoczęto od uhonorowania na-
grodzonych zaszczytnymi tytułami „Diament Polskiej Jakości”, „Dia-
ment  Polskiej  Innowacyjności”  oraz  „Diament  Polskiego Eksportu”. 
Nagrody dla Laureatów wręczyli: Pan Marek Szczepanik – członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i jednocześnie Przewodni-
czący Rady Programowej oraz Pan Janusz Pietkiewicz – Wiceprezy-
dent Pracodawcy RP. Kolejnymi nagrodzonymi byli Laureaci Projektu 
„Rzetelni”, „Liderzy Polskiej Gospodarki” oraz „Sylwetki  i Marki Pol-
skiej Gospodarki”.
Oficjalną część wieczoru zamknęło wręczenie najważniejszych wy-

różnień w ramach konkursu – prestiżowych statuetek dla uhonorowa-
nych w Programie „Samorządowa Marka Roku”.
W tej kategorii została wyróżniona Gmina Wilkowice, jako bardzo 

silny  samorząd,  potrafiący wykorzystać pojawiające  się możliwości 
rozwoju  oraz  aktywnie  współpracujący  z  mieszkańcami,  turystami 
oraz przedsiębiorcami i inwestorami na swoim terenie. Nagroda dla 
naszej gminy przyznana została  także za budowanie pozytywnego 
wizerunku, a także umacnianie pozycji gminy na tle innych samorzą-
dów w Polsce, podnoszących standard życia mieszkańców oraz wy-
kazujących otwartość i przychylność we współpracy.
Nagrodę w postaci dyplomu okolicznościowego oraz statuetki sym-

bolizującej orła otrzymali z rąk Pana Janusza Piechocińskiego – Pre-

zesa  Izby  Przemysłowo-Handlowej  Polska-Azja  oraz  Pana  Jacka 
Piechoty – Prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Wójt Gmi-
ny Wilkowice Mieczysław Rączka oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Wilkowice Bartosz Olma.
Wieczór uświetniła wspaniałym występem Tetiana Galitsyna – zwy-

ciężczyni polskiej edycji programu „Mam Talent”, która znajduje się 
w piątce najlepszych mistrzów sztuki malowania piaskiem.

UG

SUKCES SKOCZKÓW NARCIARSKICH Z LKS „KLIMCZOK-BYSTRA” PODCZAS 
MISTRZOSTW POLSKI

W  dniach  7-9.10.2016 
roku  na  obiektach 
w Szczyrku  i Wiśle odbyły 
się Letnie Mistrzostwa Pol-
ski w skokach narciarskich 
i  kombinacji  norweskiej. 
Znakomity  wynik  osiągnę-
li  zawodnicy  LKS  „KLIM-
CZOK-BYSTRA”,  którzy 

w  konkursie  drużynowym  w  kategorii  senior  zdobyli  historyczny 
brązowy medal. Konkurs drużynowy wygrała drużyna AZS Zako-
pane z Maciejem Kotem  i Andrzejem Stękałą w składzie, srebro 
zdobyła ekipa WSS Wisła z Piotrem Żyłą, a brąz młoda drużyna 
„Klimczoka” w składzie: Piotr Kudzia  /73 m  i 100 m/, Jakub Wol-

ny  /119 m  i  123 m/,  Prze-
mysław  Kantyka  /121  m 
i  114  m/  oraz  Bartłomiej 
Kłusek  /123,5 m  i  126 m/, 
pozostawiając  pozostałe 
ekipy za sobą.
W konkursie indywidual-

nym nasi zawodnicy zajęli: 
8  miejsce  Bartłomiej  Kłu-
sek, 11 miejsce Przemysław Kantyka i 14 Jakub Wolny.
W kategorii Junior C w skokach srebrny medal na skoczni HS-77 

zdobył Karol Niemczyk.
Gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia podczas sezonu 

zimowego.           Jarosław Konior

W dniach 6, 7, 8 października 2016 r. odbyło się sadzenie krze-
wów cisa i kosodrzewiny w Wilkowicach przy ulicy Harcerskiej. Była 
to obywatelska  inicjatywa  realizowana przez Klub Gaja w  ramach 
projektu  „Zaadoptuj  rzekę”. Wspólnie ze strażakami z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wilkowicach i mieszkańcami posadzono 450 ro-
dzimych krzewów nad zbiornikiem retencyjnym.
Akcję poprzedziło wykaszanie roślinności ruderalnej, by przygoto-

wać teren do nasadzeń. Nowo posadzone krzewy wzmocniły skarpę 
nad drogą w bezpośredniej bliskości zbiornika. W miejscach bardziej 
kamienistych sadzono kosodrzewinę, a w miejscach, gdzie były lep-
sze  warunki  glebowe,  cisy.  Wybór  gatunków  do  nasadzeń  został 
skonsultowany  z  prof.  Zbigniewem Wilczkiem z Uniwersytetu Ślą-
skiego. W akcji sadzenia wzięli udział strażacy i mieszkańcy Wilko-
wic. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu Cegielskim z Beskidz-
kiego Hufca ZHP za pomoc w zorganizowaniu sadzenia.
Zagospodarowanie  otoczenia  zbiornika  poprzez  nasadzenie  ci-

sów  i kosodrzewin wzbogaciło walory przyrodnicze  i krajobrazowe 

tego terenu. Stworzyło pas zieleni izolacyjnej pomiędzy zbiornikiem 
a zabudowaniami, a także zapewniło bazę pokarmową dla ptaków 
i ssaków. Cis dostarcza pokarmu ponad 20 gatunkom ptaków m.in. 
kowalikom, rudzikom, a także ssakom m.in. wiewiórkom i zającom.
Inicjatywa  obywatelska  „Zagospodarowanie  otoczenia  zbiornika 

retencyjnego w Wilkowicach w aspekcie krajobrazowym i przyrodni-
czym” realizowana jest przez Klub Gaja oraz Ochotniczą Straż Po-
żarną w Wilkowicach, przy współpracy z Beskidzkim Hufcem ZHP 
i Gminą Wilkowice w  ramach projektu Klubu Gaja  „Zaadoptuj  rze-
kę”,  sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji: www.klubgaja.pl,
 www.zaadoptujrzeke.pl

Kontakt:
Paweł Grzybowski

 – koordynator programu Klubu Gaja „Zaadoptuj 
rzekę” – 695 925 636, fot. Klub Gaja.

CISY I KOSODRZEWINY NAD ZBIORNIKIEM RETENCYjNYM W WILKOWICACH

Sfinansowano:

cd. ze str. 1
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XXVII/217/2016 Organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i przedszkoli, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Wilkowice.

XXVII/218/2016
Uchylenia uchwały Nr XXVI/210/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 sierpnia 2016 r., w sprawie upoważniania Dyrek-
tora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilkowice.

XXVII/219/2016 Upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach 
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilkowice.

XXVII/220/2016 Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2016.

XXVII/221/2016 Wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2016-2035.

UCHWAŁY PODjĘTE NA SESjI W DNIU 28 WRZEŚNIA R. W SPRAWIE:

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W MESZNEj

W  okresie  międzysesyjnym  Wójt  Gminy  Wilkowice  Mieczysław 
Rączka między innymi:
•  prowadził rozmowy z Prezesem Zarządu AQUA S.A., Panem 
Piotrem Dudkiem, na temat współpracy przy realizacji dużego 
projektu kanalizacyjnego na terenie Gminy Wilkowice;

•  wziął udział w inauguracji roku akademickiego Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Uniwersytetu III 
Wieku w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”;

•  wziął  udział,  przewodnicząc  delegacji  z  Gminy  Wilkowice, 
w  jubileuszu  90-lecia  Związku  Podhalan  na  Żywiecczyźnie, 
w Gminie Radziechowy – Wieprz;

•  rozpatrzył uwagi wniesione do Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego Gminy Wilkowice we wschodniej 
części gminy obejmującego obszar od ul. Żywieckiej w kierun-
ku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierun-
ku północnym do granic administracyjnych Gminy;

•  wziął udział w konsultacjach zorganizowanych przez Śląskie-
go  Kuratora  Oświaty  w  temacie  przygotowywanej  reformy 
oświatowej;

•  spotkał się, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, z dyrektorami 
placówek oświatowych oraz nagrodzonymi nauczycielami;

•  wziął udział w otwarciu kolejnych igrzysk integracyjnych osób 
niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Sportu  i Rekreacji 
w Wilkowicach.

W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone przetargi na następujące 
zadania:
•  budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Han-
dlowej w Mesznej;

•  budowa odwodnienia drogi ul. Niecała w Bystrej;
•  pełnienie funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego podczas 
realizacji  zadania  pn.  „Budowa  parkingu  dla  samochodów 
osobowych przy ul. Handlowej w Mesznej”;

•  pełnienie funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego podczas 
realizacji zadania pn.  „Budowa odwodnienia drogi ul. Nieca-
ła w Bystrej”;

•  budowa odcinków sieci kanalizacji w Gminie Wilkowice umoż-
liwiających przyłączenie budynków do istniejącej sieci;

•  pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zada-
nia pn. „Budowa bocznej sieci kanalizacji sanitarnej łączącej 
sieć główną z budynkami położonymi na terenie Gminy Wilko-
wice w roku 2016”.

WÓjT INFORMUjE

„Na wyspie Makao wesoła hulanka,
Mała Bambolinka szaleje od ranka.
Nie chce uczyć się,
elementarz w kącie czeka…”
Na szczęście do wyspy dociera statek, na którym 

są  pierwszoklasiści.  Zachęcają  Bambolinkę,  żeby 
popłynęła z nimi. Po wysłuchaniu argumentów za-
chwalających szkołę, dziewczynka postanawia się 
uczyć. Zabiera swój elementarz i wsiada z dziećmi 
na statek, który odpływa do szkoły.
Tak  rozpoczyna  się  inscenizacja  uczniów  klasy 

I w dniu ich święta. 14 października 2016 roku w Dniu Edukacji Na-
rodowej po złożeniu uroczystej przysięgi przed sztandarem  i paso-
waniu przez Panią Dyrektor Małgorzatę Długosz do grona uczniów 

Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Ze-
spole Szkolno – Przedszkolnym w Mesznej do-
łączyli: Elena Cembala, Wiktoria Dobija, Marty-
na Duda, Alan Frączek, Ida Gębala, Lena Glu-
za,  Miłosz  Juraszek,  Julia  Kępys,  Kamil  Kla-
czek,  Mateusz  Kubica,  Igor  Kurpas,  Dominik 
Laszczak,  Vanessa  Łabędź,  Karolina  Nikiel, 
Kamil Pietyra, Zofia Przybyła, Paweł Rojczyk, 
Jan Róg, Antonina Sadlok, Kacper Szczur, Na-
talia Szuta i Eliza Śliwa.
Pierwszakom  życzymy,  aby  pobyt  w  szko-

le  był  dla  nich  najpiękniejszą  przygodą,  a  nauka  –  przyjemnością, 
by swoim zachowaniem oraz wynikami w nauce zasłużyli na miano 
Wzorowych Uczniów!!!  ZESPÓŁ PROMUJĄCY SZKOŁĘ 

PODZIĘKOWANIA
DLA WóJTA GMINY WILKOWICE MIECZYSŁAWA RąCZKI 

ORAZ CZŁONKóW ZESPOŁU ZARZąDZANIA KRYZYSOWEGO 
W WILKOWICACH

ZA POMOC, OFIARNOŚć I ŻYCZLIWOŚć OKAZANą SPóŁCE 
WODOCIąGOWEJ W BYSTREJ W TRUDNYM CZASIE.
WYRAŻAJąC NASZą WDZIęCZNOŚć ŻYCZYMY WIELU 
SUKCESóW W REALIZACJI WSZYSTKICH ŻYCIOWYCH 

ZAMIERZEń

ZARZąD SPóŁKI WODOCIąGOWEJ W BYSTREJ

PODZIĘKOWANIE

DLA CZŁONKóW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W BYSTREJ

ZA POMOC, OFIARNOŚć I WIELKIE ZAANGAŻOWANIE 
W TRUDNYM DLA SPóŁKI WODOCIąGOWEJ CZASIE

ZARZąD SPóŁKI WODOCIąGOWEJ W BYSTREJ

SZANOWNI MIESZKAńCY!
 w związku z trwającym okresem grzewczym i wieloma interwencjami Straży Pożarnej, spowodowanymi pożarami sadzy i innymi 

zagrożeniami (np. zaczadzeniami), wynikającymi z niedrożnych instalacji kominowych,
 apelujemy  o bieżące czyszczenie przewodów kominowych i palenisk. UG
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I ZAŁOŻENIA OGÓLNE.
1. Zimowe utrzymanie dróg to roboty i prace prowadzone w ramach 
bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograni-
czenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami at-
mosferycznymi jak: śliskość zimowa oraz opady śniegu.
2. Do zadań Gminy Wilkowice należy usuwanie śniegu z jezdni oraz 
obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, parkingi, itp.
3. Minimalna grubość pokrywy śnieżnej podlegająca odpłużaniu wy-
nosi 10 cm.
4. Po zakończeniu sezonu zimowego materiał użyty do posypywania 
dróg jest sprzątany.
II ZASADY ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ.
Zwalczanie śliskości zimowej prowadzone będzie:
1. W Sołectwie Bystra:

a. ul.  Klimczoka  na  odcinku  od  Skrzyżowania  z  ul.  Szczyrkow-
ską do wysokości posesji Spółki Wodociągowej Bystra – dł. ok. 
4000 mb;

b. ul. Kościelna na odcinku od skrzyżowania  z ul. Klimczoka do 
wysokości ogrodzenia cmentarza dł. 470 mb oraz niebezpiecz-
ne zakręty do granicy z miejscowością Meszna – dł. ok. 100 mb;

c. ul. Zdrojowa od posesji Banku Spółdzielczego do skrzyżowania 
z ul. Szczyrkowską – dł. 80 mb;

d. ul. Osiedlowa od skrzyżowania z ul. Szczyrkowską do parkingu 
parafialnego w Bystrej Śląskiej – dł. 150 mb.

2. W Sołectwie Meszna:
a. ul. Szkolna oraz ul. Orczykowa od skrzyżowania z ul. Szczyr-
kowską do skrzyżowania z ul. Lipową – dł. ok. 960 mb;

b. łącznik – podjazd z ul. Handlowej na skrzyżowanie z ul. Szczyr-
kowską – dł. 50 mb oraz skrzyżowanie ul. Handlowej z ul. Szczyr-
kowską – dł. 50 mb;

c. ul.  Kościelna  od  skrzyżowania  z  ul.  Szkolną  do  Skrzyżowa-
nia z ul. Sportową – dł. 200 mb oraz niebezpieczne zakręty na 
ul. Kościelnej do granicy z miejscowością Bystra;

d. ul. Sportowa od skrzyżowania z ul. Kościelną – dł. 80 mb.
3. W Sołectwie Wilkowice:

a. ul.  Rolnicza  oraz  ul.  Eugeniusza  Kwiatkowskiego  na  całym 
przebiegu – dł.1720 mb;

b. ul. Kościelna od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do wysokości 
parkingów oraz parkingi dolny i górny – dł 650 mb;

c. ul. Szkolna od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do wjazdu do po-
sesji GOSiR Wilkowice – dł. 240 mb;

d. ul. Strażacka na całym przebiegu – dł. 400 mb.
4.  Na  przystankach  autobusowych  w  granicach  administracyjnych 
gminy.
5. Na  chodnikach  dla  pieszych  położonych wzdłuż  nieruchomości, 
których właścicielem jest Gmina Wilkowice.
6.  Na  odcinkach  o  znacznym  nachyleniu,  śliskość  zimowa  będzie 
zwalczana poprzez dostarczenie przez Urząd Gminy w Wilkowicach 
w późnych miesiącach jesiennych grysu uszorstniającego, do wyko-
rzystania przez mieszkańców według własnych potrzeb i we własnym 
zakresie do posypania nawierzchni drogi.
7. Zapotrzebowanie takie wraz ze wskazaniem miejsca zgromadze-
nia materiału mieszkańcy winni zgłaszać do Urzędu Gminy w Wilko-
wicach do dnia 5 listopada.
8. Do zwalczania gołoledzi dopuszcza się wykorzystanie własnego 
materiału/w tym czysty, bez zanieczyszczeń, popiół z kotłowni/w ilo-
ści nie przekraczającej 150 g/m2.

9. Odcinki proste i poziome nie będą posypywane.
III STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG W GRANICACH ADMINI-
STRACYJNYCH GMINY WILKOWICE.
1. Wszystkie  drogi  publiczne  –  gminne w  granicach  administracyj-
nych gminy Wilkowice utrzymywane są w V i VI standardzie zimowe-
go utrzymania dróg, określonym w Zarządzeniu nr 46 Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. w sprawie zasad od-
śnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.
2. W standardzie V utrzymywane są drogi, na których zwalczana jest 
śliskość zimowa wymieniona w pkt. II.1, II.2, II.3, II.4 i II.5.
3. Pozostałe drogi utrzymywane są w VI standardzie zimowego utrzy-
mania dróg.
4. Specyfikację standardów zimowego utrzymania dróg przedstawia-
ją poniższe tabele:

IV DZIAŁANIE W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH.
1. W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warun-
ków atmosferycznych i pogodowych, osiągnięcie i utrzymanie na dro-
gach standardu docelowego może być niewykonalne.
2. Na wypadek wystąpienia  takich warunków atmosferycznych (za-
wiewania dróg i tworzenia się dużych zasp lub na wypadek klęski ży-
wiołowej), Urząd Gminy w Wilkowicach wynajmie dodatkowy sprzęt 
ciężki,  który wprowadzony zostanie do akcji w sytuacjach wyjątko-
wych.
V MATERIAŁY DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ.
Urząd Gminy w Wilkowicach posiada w dyspozycji następujące ma-
teriały:
•  sól niezbrylającą,
•  grys.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Do właścicieli nieruchomości należy:
1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na chod-
nikach położonych wzdłuż nieruchomości.
2. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną części drogi publicznej, słu-
żącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieru-
chomości.

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 WÓjTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 8 STYCZNIA 2016 R.
W SPRAWIE WPROWADZENIA PLANU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W GRANICACH ADMINISTRACYjNYCH GMINY WILKOWICE

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA WÓjTA GMINY WILKOWICE NR 6/2016 Z DNIA 8 STYCZNIA 2016 R. 

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W GRANICACH ADMINISTRACYjNYCH GMINY WILKOWICE

Na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych  (t.  j. Dz. U.  z  2015  r.  poz.  460  z  późn.  zm.)  i  ustawy  z  dnia 
13 września 1996  r. o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach 
(t.  j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz regulaminu utrzy-
mania czystości  i porządku na terenie Gminy Wilkowice – Uchwała 
Nr XXIX/231/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 r.,
Wójt Gminy Wilkowice zarządza, co następuje:
§ 1. Wprowadza się plan zimowego utrzymania dróg w granicach 

administracyjnych gminy Wilkowice, stanowiący załącznik do niniej-

szego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu 

Służb Technicznych Urzędu Gminy w Wilkowicach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega 

ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.gwwilkowice.finn.pl/).

Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka
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„Znajomość języków jest bramą do wiedzy”.
Roger Bacon

Nauka  języków  to  najważniejsze  przesłanie  Europejskiego  Dnia 
Języków Obcych,  który  obchodzony  jest w  całej  Europie  26 wrze-
śnia. Ten szczególny dzień na dobre wpisał się do kalendarza imprez 
Szkoły Podstawowej w Bystrej. Co roku przyłączamy się do obcho-
dów tego święta, pragnąc zwrócić uwagę naszych uczniów na różno-
rodność językową i kulturową Europy.
Z tej okazji zorganizowano w tym roku 

dwa konkursy z nagrodami ufundowany-
mi przez Radę Rodziców. Uczniowie klas 
I-III  mogli  zaprezentować  swoją  wiedzę 
i  umiejętności  w  konkursie  plastycznym 
pt.  „Jestem  Europejczykiem”,  natomiast 
uczniowie  klas  IV-VI  mieli  okazję  wyka-
zać się pomysłowością w wykonaniu kla-
sowego plakatu na temat wybranego kra-
ju europejskiego.
Dodatkową  atrakcją  był  przygotowany 

przez uczniów klas VI program artystyczny pt. „Warto uczyć się języ-
ków”. Zaprezentowane piosenki i scenki w zabawny sposób ukazy-
wały korzyści płynące ze znajomości języków.
Obchody Europejskiego Dnia Języków w naszej szkole dostarczy-

ły uczniom wielu ciekawych wrażeń i z pewnością na długo pozosta-
ną w ich pamięci. A za rok czekają kolejne niespodzianki.

Zespół Promujący Szkołę

Informujemy,  że  Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Bielsku-Białej  za-
twierdził Operat Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych w sezo-
nie  zimowym 2016/2017,  na postawie  którego drogi  powiatowe na 
terenie Gminy Wilkowice utrzymuje Firma RADEX z siedzibą w Biel-
sku-Białej ul. Cegielniana 25 – tel. kom. 604-629-786 według nastę-
pujących standardów:

1. Ul. Wyzwolenia w miejscowości Bystra i Wilkowice – III stan-
dard:

Na drogach III standardu zimowego utrzymania dróg nie powinno 
dopuszczać się przerw w ruchu. Jezdnia odśnieżona na całej szero-
kości i posypana na:
– skrzyżowaniach z drogami,
– łukach poziomych,
– skrzyżowaniach z koleją,
– odcinkach o pochyleniu powyżej 4%,
– przystankach autobusowych,
– miejscach zalesionych,
– miejscach w pobliżu zbiorników wodnych,
– mostach, wiaduktach.
W trudnych warunkach dopuszcza się jednak odstępstwa od stan-

dardu – po ustaniu opadów:

– zaleganie luźnego śniegu do 6 godz.,
– występuje zajeżdżony śnieg,
– lokalnie do 6 godz. mogą występować zaspy, języki śniegowe.
Występują utrudnienia dla samochodów osobowych.
W miejscach przewidzianych do posypywania od stwierdzenia wy-

stąpienia zjawiska może występować:
– gołoledź, szron, szadź i lodowica do 5 godz.,
– śliskość pośniegowa do 6 godz.

2. Ul. J. Fałata w miejscowości Bystra – IV standard:
Na drogach IV standardu zimowego utrzymania dróg jezdnia jest 

odśnieżona na całej szerokości i posypana na odcinkach decydują-
cych o możliwości ruchu.
Dopuszcza się jednak odstępstwa od standardu:
– po ustaniu opadów zaleganie luźnego śniegu do 8 godz.,
– zajeżdżony  śnieg  oraz  języki  śnieżne,  występują  zaspy  do 

8 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
W miejscach przewidzianych do posypywania od stwierdzenia wy-

stąpienia zjawiska może wystąpić:
– gołoledź, lodowica do 8 godz.,
– śliskość pośniegowa do 10 godz.  UG

INFORMACjA W SPRAWIE ODŚNIEżANIA

„DO KRAINY WIEDZY DRZWI WAM OTWIERAMY”
– UROCZYSTOŚć PASOWANIA NA UCZNIA KLASY I

EUROPEjSKI DZIEń jĘZYKÓW OBCYCH

W dniu 13 października 2016 roku w Szkole Podstawowej w By-
strej  odbyło  się  uroczyste  Ślubowanie  uczniów  klasy  pierwszej. 
Z ogromną radością oficjalnie przyjęliśmy do grona naszych uczniów 
21 pierwszoklasistów. W tegorocznej uroczystości widownia dopisa-
ła, gdyż wzięli w niej udział wszyscy goście zgromadzeni na Pikniku 
Country, organizowanym przez szkołę, właśnie w tym dniu.
Uroczystość, rozpoczęła się wystąpieniem pani dyrektor mgr Łu-

cji Salachny, która powitała najmłodszych  i zgromadzonych gości, 
podkreślając, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już 
oficjalnie przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej w Bystrej.
Podczas akademii uczniowie klas II powitali najmłodszych weso-

łym  programem  artystycznym.  Następnie  pierwszoklasiści  zosta-
li powitani przez Króla Kra-
iny Wiedzy. Zaprezentowali 
wiedzę i umiejętności, które 
zdobyli w  pierwszym okre-
sie nauki w szkole. Z wiel-
kim  zaangażowaniem  re-
cytowali  wiersze  i  śpiewa-
li piosenki.
Po  programie  artystycz-

nym  każdy  z  pierwszaków 
dostąpił  zaszczytu  paso-
wania  na  ucznia  dokona-

nego  symbolicznym  ołów-
kiem  przez  Panią  Dyrek-
tor.  Wszystkie  dzieci  były 
bardzo  skupione  i  wzru-
szone,  świetnie  prezento-
wały  się w  stroju  galowym 
oraz uczniowskich biretach. 
Wzorowo zdały swój pierw-
szy egzamin udowadniając, 
że zasłużyły na zaszczytne 
miano  ucznia  Szkoły  Pod-
stawowej  im. Synów Pułku 
w  Bystrej.  Każdy  otrzymał 
pamiątkowy dyplom pasowania na ucznia oraz swój pierwszy doku-
ment – legitymację szkolną.
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, przygotowa-

nym przez rodziców uczniów kl 1. Mamy nadzieję, że ta uroczystość 
stanie się początkiem ich sukcesów w edukacji, a swoimi osiągnię-
ciami będą cieszyć  rodziców  i  nauczycieli. Cała  impreza wypadła 
wspaniale. Na długo zostanie w pamięci dzieci i gości uroczystości.

mgr Anna Sznajder, SP Bystra
ŻYCZYMY WSZYSTKIM PIERWSZAKOM SUKCESóW W NAUCE 
I SERDECZNIE WITAMY W GRONIE UCZNIóW NASZEJ SZKOŁY.
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Papierowe  odpady  segregujemy w  naszym 
przedszkolu  systematycznie,  jednak  10  paź-
dziernika, w dniu Święta Drzewa, co  roku or-
ganizujemy zbiórkę makulatury, w ramach ak-
cji „Zbieraj makulaturę ratuj konie”. Tym razem 
dzięki przedszkolakom i ich rodzinom uzbiera-
liśmy 660 kg, a kwota 204,60 zł została przeka-
zana na konto Klubu Gaja. Pozyskane pienią-
dze przeznaczone są na interwencje, leczenie, 
pomoc i ratowanie koni. Uratowane zwierzęta 

trafiają m.in. do stowarzyszeń i fundacji zajmu-
jących  się  hipoterapią,  do niewielkich gospo-
darstw, gdzie mają zapewnione dobre warun-
ki oraz opiekę.
Dziękujemy wszystkim, którzy przynieśli ma-

kulaturę – chętnie angażując się w nasze dzia-
łania!

Aleksandra Jaślanek, Olimpia Podwacietnik
Przedszkole Publiczne w Bystrej

23 września 2016 roku rano uczniowie z gimnazjum z Wilkowic wy-
ruszyli w drogę do zaprzyjaźnionej szkoły w Schwerin, mieszczącej 
się w  landzie Mecklenburg-Vorpommern w Niemczech. Po dwuna-
stogodzinnej podróży, późnym wieczorem, niemieckie rodziny z wiel-
kim entuzjazmem przywitały swoich gości. Od razu nawiązała się nić 
porozumienia i bariera językowa szybko zniknęła.
Już  następnego  dnia  polska  młodzież  mogła  poznać  niezwykłe 

piękno miasta Schwerin, zwiedzając zamek, perłę tamtejszej archi-
tektury oraz otaczające go zjawiskowe ogrody.
Kolejnym punktem programu było spędzanie weekendu z niemiec-

kimi rodzinami, a przy tym zacieśnianie kontaktów, poznawanie zwy-
czajów, historii, kultury kraju i oczywiście ćwiczenie sprawności poro-
zumiewania się w języku obcym. Ponieważ w tym czasie pogoda do-
pisała, można było rozkoszować się spacerem wzdłuż plaży w War-

nemunde, popłynąć statkiem po porcie w Rostocku i zapoznać z co-
dziennym życiem kolegów z Niemiec.
W  czasie  następnych  dni  uczniowie  mieli  okazję  uczestniczyć 

w zajęciach w szkole Gymnazjum Fridericianum, odwiedzili miejsco-
wą stację radia i telewizji NDR oraz zwiedzili Berlin. Tym atrakcjom to-
warzyszyła sympatyczna atmosfera, nieustannie słychać było śmie-
chy młodzieży. Natomiast niezwykle poważnym momentem w czasie 
całego pobytu była wizyta w Wöbbelin, jednym z podobozów koncen-
tracyjnych Hamburg Neuengamme. Młodzież złożyła kwiaty pod po-
mnikiem upamiętniającym śmierć tysięcy zamordowanych tam ludzi, 
a także wzięła udział w ciekawych, ale jednocześnie przejmujących 
zajęciach, oglądając filmy i zdjęcia wykonane przez żołnierzy amery-
kańskich, tuż po wyzwoleniu obozu.
W czwartek, czyli w dzień wyjazdu, cała grupa sprawdzała swoje 

umiejętności fizyczne w parku linowym, a następ-
nie,  w  czasie  pływania  wieloosobowym  kajakiem 
po jeziorze. Pobyt zakończył pożegnalny grill. Pod-
czas  ostatnich wspólnie  spędzonych  chwil  polało 
się wiele  łez, młodzież bardzo zżyła się ze sobą, 
choć wydawałoby się, że to zaledwie parę dni.
Wszystkim  uczestnikom  wymiany,  spotkanie 

w Schwerin dostarczyło niezapomnianych wrażeń 
i  emocji,  do  których  na  szczęście  można  wrócić 
pamięcią, przeglądając zdjęcia  i przywiezione pa-
miątki.

Opiekun projektu: Iwona Męcner

FAKTY Z POBYTU UCZNIÓW GIMNAZjUM IM. KRÓLOWEj jADWIGI W SCHWERIN 2016

PRZEDSZKOLAKI Z BYSTREj ZBIERAjĄ MAKULATURĘ

„Worek”  medali  przywieźli  z  zawodów  lekkoatletycznych  pod-
opieczni nauczycielek wychowania fizycznego SP w Wilkowicach – 
Anny Węgrzyn oraz Beaty Szymańczak. Przygotowywani, od jakie-
goś czasu, najlepsi młodzi lekkoatleci z Wilkowic, wystartowali pierw-
szy raz w historii Gminy w ogólnopolskim cyklu zawodów: „Czwart-
ki Lekkoatletyczne”.
Na stadionie „Sprint” w Wapienicy, kilkaset dzieci z Bielska – Białej, 

powiatu bielskiego i żywieckiego, dwukrotnie rywalizowało w rundzie 
jesiennej w kilku konkurencjach lekkoatletycznych. Każdy uczestnik 
mógł startować w jednej konkurencji biegowej oraz jednej konkuren-
cji technicznej. Dzieci startowały w swoich katego-
riach  wiekowych:  2004  (szóste  klasy),  2005  (pią-
te  klasy),  2006  i młodsi. Wśród  setek  dzieciaków 
znalazło się sześcioro z naszej szkoły i aż czworo 
z nich zdobyło medale.
Istnym multimedalistą został Norbert Wroniewski 

z rocznika 2004, który każdy swój start ukończył na 
podium. Zajął:
– III miejsce w skoku w dal – 22 września,
– II miejsce w biegu na 60 m – 22 września,
– II miejsce w biegu na 60 m – 29 września,
– I miejsce w skoku w dal – 29 września – ze zna-

komitym rezultatem 4,76 m.
W tej samej kategorii wiekowej medal zdobył Daniel Siwirski, który 

rzutem piłeczką na odległość 42,40 m zajął trzecie miejsce.
Wielkim  zaskoczeniem  była  postawa  trzecioklasistów  z  rocznika 

2007, którzy w tym roku mieli się tylko oswajać z prawdziwymi zawo-
dami, rywalizując ze starszymi o rok zawodnikami.
Doskonale spisała się Zosia Węgrzyn, która dwukrotnie stanęła na 

podium. Zajęła:
– II miejsce w rzucie piłeczką palantową – 22 września,
– III miejsce w biegu na 60 m – 29 września.

Listę medalistów zamknął Norbert Zioło, bardzo utalentowany trze-
cioklasista, który 22 września zdobył brązowy medal w rzucie piłecz-
ką palantową.
Już na wiosnę odbędą się kolejne cztery spotkania, a zawodnicy, 

z najlepszymi rezultatami z każdego rejonu, będą rywalizować na Mi-
strzostwach Polski.
Uczniowie  naszej  szkoły  nie  zwalniają  tempa  również  w  innych 

dyscyplinach sportowych, ćwicząc sumiennie pod okiem nauczycieli 
wychowania fizycznego w naszej szkole.
Po ostatnich sukcesach sportowych uczniowie naszej  szkoły nie 

spoczęli na laurach.
W  rozgrywanych  niedawno  gminnych  biegach 

przełajowych  dziewczyny  w  składzie:  Maria  Jaku-
biec, Nikola Krajewska, Karolina Żmij, Kalina Dziu-
bek, Emilia Dobija, Karolina Zakrzewska, Alicja  Ja-
siak  odniosły  zwycięstwo  nad  drużyną  z  Bystrej 
i Mesznej, i awansowały na zawody powiatowe.
W czwartek 5 października podczas zmagań,  już 

na szczeblu powiatowym, dziewczyny sprawiły nie-
samowitą  niespodziankę  i  zdobyły  brązowy medal, 
czego nie pamiętamy dawno w historii naszej szko-
ły. Na wielkie gratulacje zasługuje  również drużyna 

naszych chłopaków w składzie: Norbert Wroniewski, Sebastian Mę-
drzak, Krystian Basiura, Oliwier Pszczółka, Dominik Kanik, Szymon 
Nikiel, Szymon Laszczak, Dawid Copija, którzy również awansowa-
li do zawodów powiatowych z drugiego miejsca, przegrywając z By-
strą. Na zawodach powiatowych chłopaki rywalizowali z Bystrą, wy-
grywając zarówno z Bystrą,  jak  i wieloma  innymi drużynami  i osta-
tecznie zajęli rewelacyjne 5. miejsce.
Nauczycielom wychowania fizycznego w naszej szkole serdecznie 

gratulujemy i życzymy sił do dalszej pracy z uczniami.
Zespół Promujący Szkołę

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA jAGIEŁŁY W WILKOWICACH NA SPORTOWEj FALI!!!
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W młodości,  każdego 1 września,  nasz  kolega  z  czasów 
szkolnych,  wybierał  się  do  szkoły. W  tym  roku  pierwszego 
września około godziny 14:00 niestety zakończył życie. Pan 
Józef Straub był  kiedyś barwną postacią  (wśród gniewnych 
młodych ludzi Wilkowic).
Urodził się 14 lipca 1948 roku w Wilkowicach, tam również 

uczęszczał do szkoły podstawowej. Następnie ukończył za-
sadniczą  szkołę  zawodową w Bielsku-Białej. W  fabryce  ar-
matur uzyskał  tytuł ślusarza remontowego. Szkołę ukończył 
24 czerwca 1965 roku. Był doskonałym fachowcem. Nie było 
maszyny, której by nie naprawił. Pracował w Befie i Fiat Auto 
Poland. Ożenił się z Kasią Frydel 8 listopada 1969 roku, która 
urodziła mu dwoje dzieci: Grzegorza i Magdalenę. Był niesa-
mowitym sportowcem. Bardzo pięknie jeździł i skakał na nar-
tach. Jeszcze w zeszłą zimę na stokach Austrii i Słowacji ludzie podzi-
wiali go za świetny styl  i postawę narciarską. Był  jednym z  lepszych 
wychowanków  trenera  skoczków,  którego  popularnie  zwano  „dziad-
kiem Klimą”. Skakał z Tadkiem Pawlusiakiem, Andrzejem Rabiaszem 
i Zbyszkiem Holą. W letnim okresie doskonale grał w piłkę, był wybi-
jającym się zawodnikiem LZS Wilkowice, do czego zobowiązywała go 
przynależność do piłkarskiej rodziny Straubów. Ojciec Jan – po wojnie 
jeden z  lepszych zawodników Wilkowic, a dwaj bracia zrobili karierę 
na Śląsku: Józef Straub – doskonały zawodnik Viktorii Jaworzno, Alek-
sander Straub – również grał w klubie piłki nożnej.
Józef miał niesamowite zacięcie sportowe. Na wyjazdy na mecze nie 

było pieniędzy  i płaciliśmy ze swoich ciężko uzbieranych kieszonko-
wych. Była raz taka sytuacja. W jedną z niedziel mieliśmy mecz z Bren-
ną. Poprosiliśmy kierowcę z piekarni „Bystrzanka”, aby podwiózł nas 
chociaż do Szczyrku, a ze Szczyrku dotarliśmy biegiem przez góry do 
Brennej. Ponieważ była ładna pogoda, ciepło, świeciło słońce, po dro-
dze piliśmy wodę ze źródeł górskich. Józef przy dużym zmęczeniu nie-
opatrznie napił się więcej tej zimnej wody i przypłacił to zdrowiem. Cho-

rował przez około rok  i  to zakończyło  jego piłkarską 
karierę sportową.
My,  byli  zawodnicy,  zawsze  wspominamy  bram-

kę  jaką strzelił  na boisku LZS Komorowice  (później 
Podbeskidzie) z pełnego biegu z 40 metrów w samo 
okienko,  tak,  że  bramkarz  Wróbel  (również  histo-
ria  długoletniego  bramkarza  Komorowic)  nawet  nie 
drgnął, tylko wzrokiem odprowadził piłkę, która wpa-
dła  w  okienko.  To  była  piękna  bramka,  którą  długo 
wspominali kibice Komorowic i sami zawodnicy.
Śp. Józef miał jeszcze jeden talent, a mianowicie, 

pięknie śpiewał drugim głosem w zespole, który dzia-
łał w Wilkowicach w  latach 65-75. Nie wszyscy pa-
miętają  już,  jakie  piękne  były  koncerty  na  skwerze 

w Wilkowicach. Początkowo ludziom nie podobało się to nocne śpie-
wanie, ale potem nawet otwierali okna i prosili nas, żebyśmy jeszcze 
coś zaśpiewali. W zespole tym występowały Ewa Strzelczyk (śpiew), 
Krystyna Midor (śpiew), Andrzej Rabiasz (śpiew, gitara), Władek Wala 
(śpiew, gitara) i Józef Straub (śpiew). Jest pewne, gdyby ktoś zaintere-
sował się tą grupą, zdobyłaby ona dobrą renomę na Podbeskidziu. Jó-
zek i Kasia wychowali Grzegorza (prowadzi przedsiębiorstwo w Gor-
licach)  i  Magdalenę  (pełni  funkcję  kierowniczą  na  Poczcie  Polskiej 
w Bielsku-Białej).
Z  rachunku wynika,  że  zabrakło  im  trzech  lat  do  pięćdziesięciole-

cia pożycia małżeńskiego. Szybko przebiegł ten czas od młodości do 
chwili śmierci, ale my, koledzy, zawsze wspominamy go jako solidne-
go kolegę, na którym można było polegać. Szkoda, że tacy ludzie tak 
szybko i bezpowrotnie przemijają.
Józek, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.
W imieniu starszych kolegów narciarzy i piłkarzy

Władysław Wala
Cześć jego pamięci.

URWANA HISTORIA jEDNEGO ZE STARSZYCH SPORTOWCÓW WILKOWIC

Drzewa są nieodłącznym elementem naszego życia, gdyż bio-
rą udział w produkcji tlenu, który jest niezbędny do funkcjonowa-
nia wszystkich żywych organi-
zmów,  oczyszczają  powietrze 
z toksyn, upiększają krajobraz, 
dają  nam  owoce,  dostarczają 
surowców. Jako przedszkolaki 
dobrze o  tym wiemy  i dlatego 
10 października Dzień Drzewa 
od  wielu  lat  świętujemy.  Ob-
chody  Święta  Drzewa  rozpo-

częliśmy od Międzygrupowego Konkursu Wiedzy nt. 
drzew.  Dzieci  rozwiązywały  zagadki  przyrodnicze, 
układały obrazki i kompozycje z żołędzi i kasztanów. 
Nie zabrakło także konkurencji sprawnościowych tj. 
rzutu szyszką do celu, „Wyścigi kasztanków”. Two-
rząc  przyjazną  przyrodzie  atmosferę,  chłopcy  jako 
strażnicy przyrody i dziewczynki – Elfinki, radośnie 
pląsali wokół drzewka, które wspólnie posadziliśmy 
w ogrodzie przedszkolnym.

Aleksandra Jaślanek, Olimpia Podwacietnik
Przedszkole Publiczne w Bystrej

ŚWIĘTO DRZEWA W PRZEDSZKOLU W BYSTREj

„CO NAM ZŁOTA jESIEń W PAŹDZIERNIKU NIESIE?”
 – CIEKAWE WYDARZENIA Z PRZEDSZKOLA W WILKOWICACH.

Kalendarzowa  jesień  rozpoczęła się z dniem 23.09.2016  r. Pogłę-
biając wiadomości na  temat nowej pory  roku, w każdej grupie odby-
ły się zajęcia, na których dzieci dowiedziały się o charakterystycznych 
cechach tej pięknej, kolorowej, a także deszczowej pory roku. Tym sa-
mym  najmłodszym  została  przybliżona  tematyka  październikowych 
spotkań i zajęć.
W październiku w naszym przedszkolu grupa Krasnoludków odwie-

dziła bibliotekę w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Całe spo-
tkanie  oraz  poznanie  różnych  pozycji  książkowych,  przybliżyło  dzie-
ciom możliwość przeniesienia się w świat  fantazji. Najmłodsi poznali 
sposoby wypożyczania książek, obejrzeli kącik dla dzieci, a na koniec 
otrzymali pamiątkowe zakładki i tym samym połknęli bakcyl czytelnika.
W dniu 30.09 gościł u nas teatrzyk objazdowy z przedstawieniem pt. 

„Jaś  i Małgosia”, w którym oprócz znanych nam wydarzeń, wplecio-
ny został wątek o ochronie środowiska. Aktorzy przedstawili kilka spo-
sobów radzenia sobie z zanieczyszczeniami naszej planety. 
Nawoływali do poszanowani najbliższego otoczenia poprzez 
segregację śmieci, dbanie o  trawniki,  lasy, parki. Wzbudzili 
u dzieci poczucie wrażliwości na piękno przyrody.
W dniu 4.10.2016 r. obchodzony był Światowy Dzień Zwie-

rząt  pod  hasłem  „Pomagamy Reksiowi  i Mruczkowi”  prze-
trwać zimę w Schronisku „Reksio” w Bielsku-Białej. W związ-
ku z tym, odbyły się zajęcia kształcące u dzieci nawyki wraż-

liwości  i  opiekuńczości  w  stosunku  do  czworonogów.  Akcja  popar-
ta była zbiórką karmy, kocyków, ręczników potrzebnych dla zwierząt, 
przebywających w schronisku.
W dniu 10.10, w związku z „Dniem Drzewa”, odbyła się pogadanka 

o znaczeniu drzew w naszym środowisku. Zajęcia wzbogacone były 
ciekawymi zdjęciami przedstawiającymi drzewa chronione tzw. pomni-
ki  przyrody.  Wykorzystano  albumy  przyrodnicze,  encyklopedie  oraz 
inne ciekawe pozycje książkowe. Zaznajomiono dzieci z drzewami pol-
skich parków i lasów. Dzieci poznały gatunki i nazwy najważniejszych 
drzew, a na koniec wykonały prace plastyczne na korze.
Październik,  obfity w  ciekawe wydarzenia,  był  również miesiącem 

zbiorów.  W  naszym  przedszkolu  dzieci  polisensorycznie  poznawały 
dary jesieni: kasztany, żołędzie, szyszki, jak również owoce i warzywa. 
Z leśnych darów wykonały ciekawe prace przestrzenne, ludziki, stwor-
ki, natomiast z owoców i warzyw sałatkę, którą wszyscy chętnie degu-

stowali, wyzbywając się wcześniejszych animo-
zji do potraw.
Tak więc, żegnamy kolejny miesiąc niezapo-

mnianych  wydarzeń  oraz  ciekawych  spotkań 
i z niecierpliwością czekamy na kolejne,  równie 
pamiętne, jesienne przygody oraz uroczystości.

Przedszkole Publiczne w Wilkowicach
Alicja Jakubiec, Katarzyna Zielińska-Ficoń
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Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic” od ośmiu lat prowadzi dyk-
tando z języka polskiego, zapraszając na nie mieszkańców całej gmi-
ny od klasy  IV do …. Słysząc w  radiu nt. podsumowania V ŚDTM 
(Światowy  Dzień  Tabliczki  Mnożenia),  poszukałam  w  Internecie 
szczegółów i na najbliższym zebraniu podjęliśmy decyzję o przystą-
pieniu do VI edycji, tym samym wpisaliśmy zadanie do planu na rok 
2016, aby służby gminne mogły zabezpieczyć środki,  także na  ten 
projekt. Wszyscy byliśmy bardzo  zestresowani,  czy projekt  się po-
wiedzie. Można powiedzie, że się udało. Udział wzięło  łącznie 528 
uczniów z pięciu placówek oraz osoby dorosłe, a jak było… szczegó-
ły (we fragmentach) poniżej.

WMTDay 2016 w SP w Bystrej
30 września w naszej szkole odbyły się ob-

chody  Światowego  Dnia  Tabliczki  Mnoże-
nia. WMTDay to w rzeczywistości nie tylko je-
den  dzień. Przed magiczną  datą  30 września 
uczniowie  powtarzali  i  ćwiczyli  tabliczkę mno-
żenia.  Na  zajęciach  szkolnych  robili  ozdoby 
oraz plakaty, przypominające o zbliżającym się 
wydarzeniu, a  także przykładowe zestawy za-
dań dla celów ćwiczeniowych. Odbyły się rów-
nież wstępne eliminacje, podczas których wy-
łoniono uczniów przystępujących do części pi-
semnej.
W  piątek  o  godzinie  8:00 

pani  dyrektor  uroczyście  roz-
poczęła  obchody  Światowe-
go  Dnia  Tabliczki  Mnożenia. 
Pierwszym  etapem  był  egza-
min  pisemny,  polegający  na 
rozwiązaniu  w  określonym 
czasie  pięciu  trudnych  przy-
kładów  z  tabliczki  mnożenia. 
Po  krótkiej  przerwie  każdy 
uczeń mógł zmierzyć się z ta-
bliczką mnożenia w formie ust-
nej. 
Po przeprowadzeniu wszystkich egzaminów i wy-

łonieniu mistrzów tabliczki mnożenia, odbył się apel 
na szkolnym boisku. Wszyscy zaangażowani w ak-
cję uczniowie odebrali słodki poczęstunek, a osoby, 
które uzyskały pozytywny wynik w testach otrzyma-
ły upominek.
Punktem  kulminacyjnym  Światowego  Dnia  Ta-

bliczki Mnożenia było rozdanie imiennych znaczków 
MTExpert,  podczas  poniedziałkowego  apelu.  Ob-
chody  Światowego  Dnia  Tabliczki  Mnożenia  wzbu-
dziły w uczniach wiele pozytywnych emocji. Po-
budziły  chęć  zdrowej  rywalizacji.  Stres  i  świa-
domość  uciekającego  czasu  sprawiły,  że  nie 
wszyscy  ukończyli  test  pozytywnie  i  z  pewno-
ścią czekają na rewanż za rok. Miejmy nadzie-
ję, że to matematyczne święto wejdzie na sta-
łe do naszego szkolnego kalendarza. Gratuluje-
my Mistrzom, dziękujemy Egzaminatorom, Asy-
stentom i wszystkim uczestnikom.

WMTDay 2016 w ZSP w Mesznej
W dniu 30 września obchodziliśmy w naszej 

szkole VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 
Po  raz  pierwszy  przystąpiliśmy  do  tej 
międzynarodowej akcji, która ma na celu 
zachęcenie  wszystkich,  zarówno  dzieci 
jak  i  dorosłych,  do  przypomnienia  sobie 
tabliczki mnożenia, a także uświadomie-
nie, iż znajomość tabliczki mnożenia, jest 
niezbędna w życiu codziennym.
Uczniowie,  którzy  w  trakcie  waka-

cji  zdążyli  zapomnieć  tabliczkę  mnoże-
nia,  mieli  okazję  nadrobić  te  zaległości 
i utrwalić potrzebne umiejętności sposo-
bem „na wesoło”. Pierwszym etapem na-

szych  działań,  było  przygotowanie  do  akcji…  Wszyscy  uczniowie 
klas 4 - 6 mogli wziąć udział w konkursie na krótką rymowankę, wier-
szyk  lub hasło związane z tabliczką mnożenia. Klasy trzecie wyko-
nały piękne plakaty „reklamujące” tabliczkę. W dniu poprzedzającym 
opisywane  święto  udekorowaliśmy  szkołę  plakatami,  wymyślonymi 
przez uczniów wierszykami i otrzymanymi od organizatora balonami. 
Dzień tabliczki mnożenia rozpoczęliśmy zabawą konkursową na sali 
gimnastycznej. Uczniowie klas  trzecich, pod okiem egzaminatorów, 
sprawdzali znajomość tabliczki mnożeni „czwartaków” ….
Przeprowadziliśmy  również  kilkanaście  egzaminów  z  tabliczki 

mnożenia wśród osób dorosłych. Były wśród nich panie z sekretaria-
tu szkoły, osoby spotkane w bibliotece w Domu Kultu-
ry „Nad Borami” oraz w pobliskich sklepach…
Obchody  Światowego  Dnia  Tabliczki  Mnożenia 

wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, za-
chęciły  do  nauki,  pokazały  zabawowe  sposoby  na-
uki,  pobudziły  chęć  zdrowej  rywalizacji.  „To był mój 
najfajniejszy  dzień  w  szkole”,  skomentowała  jedna 
z  uczennic  i  ta  wypowiedź  może  być  kwintesencją 
sensu wykonanej pracy i poświęconego dodatkowe-
go  czasu  pracy  nauczycieli. Miejmy  nadzieję,  że  to 
matematyczne święto, wejdzie na stałe do naszego 
szkolnego kalendarza.

WMTDay 2016 w SP w Wilkowicach
Program:
1. Dekoracja szkoły.
2. Powołanie  czterech  Komisji  Egzaminacyjnych  –  czwartek 

29.09.16 r. Każda komisja składa się z dwóch uczniów.
3. Zapoznanie komisji z ich obowiązkami – pilnowanie czasu pracy 

oraz samodzielności w rozwiązywaniu zadań.
4. Ocena prac i poprawa pod okiem koordynatora.
5. Piątek godzina 9.05 ogłoszenie przez dyrektora szkoły: „Świa-

towy Dzień Tabliczki Mnożenia uważam za otwarty”, a na-
stępnie krótkie przedstawienie przez koordynatora programu ak-
cji.  (Asystenci wraz  z  egzaminatorem  rozdają w  klasach  karty 

z przykładami z tabliczki mnożenia, uczniowie 
podpisują karty i na sygnał podany przez eg-
zaminatora  zapisują wyniki w ciągu 3 minut, 
po czym odkładają długopisy, a asystent zbie-
ra karty z odpowiedziami  i wkłada do koper-
ty,  którą  zakleja  w  klasie.  Zaklejone  koper-
ty  dostarczają  do  Koordynatora.  Po  zebra-
niu  wszystkich  kopert  z  odpowiedziami  ko-
misja przystępuje do sprawdzania. Legityma-
cję  Eksperta  Tabliczki  Mnożenia  otrzymuje 
uczeń,  który  podał  poprawne wyniki  wszyst-
kich działań.) …
W  poniedziałek  na  apelu  podsumowanie 

akcji, przedstawienie wyników oraz rozdanie legi-
tymacji Eksperta Tabliczki Mnożenia. Dziękujemy 
za rozpropagowanie akcji, mamy zamiar kontynu-
ować ją w latach następnych.

WMTDay 2016 w G. Bystra
W związku z przystąpieniem Gimnazjum im. Ju-

liana Fałata w Bystrej do VI SDTM w szkole zo-
stał ogłoszony konkurs na plakat i hasło promują-
ce tabliczkę mnożenia. Plakaty przygotowało oko-
ło 20 osób. Wyróżnienia otrzymały cztery plaka-
ty. W pierwszej części, 30 września w szkole zo-

stały  ustawione  dwa  udekorowane  stanowi-
ska, przy których eksperci wraz z nauczycie-
lem matematyki odpytywali chętnych uczniów 
i  nie  tylko. Wśród  zdających  pojawili  się  też 
nauczyciele  różnych  przedmiotów.  Każdy 
uczestnik  otrzymał  poczęstunek  –  cukierka 
za udział, a nawet dwa cukierki za udzielenie 
poprawnych odpowiedzi. W drugiej część (pi-
semnej) uczniowie w określonym czasie wy-
pełniali karty z pytaniami. Następnie eksperci, 
pod nadzorem nauczyciela sprawdzali prawi-
dłowość udzielanych odpowiedzi. Prawidłowe 

TABLICZKA MNOżENIA ZAKRÓLOWAŁA W NASZEj GMINIE…



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

Przez parę ostatnich tygodni w naszej szkole można było oglądać 
niezwykłe obrazy z przeszłości. Ogromne tablice przedstawiały po-
staci na pożółkłych  fotografiach. Były  tam piękne kobiety w dostoj-
nych strojach, które z powagą  i mądrością spoglądały na uczniów, 
śledzących z zainteresowaniem zdjęcia z wystawy. Tymi kobietami 
były najbliższe osoby w życiu rotmistrza Pileckiego – matka i żona. 
Zdjęcia postaci ubranych w staroświeckie stroje przeplatały się z wy-
blakłymi od starości dokumentami, na których spisana została histo-
ria życia tego niezwykłego Polaka.
Ku  ogólnemu  zaskoczeniu  oglądających,  na  wystawie  przedsta-

wiono rodzinę Witolda Pileckiego, jego wiernych przyjaciół jak i grupę 
największych wrogów, którzy w końcu skazali rotmistrza na śmierć.
Życie  rotmistrza Pileckiego –  jak wynika  z  przedstawionej  doku-

mentacji –  to pasmo heroicznych zmagań z przerażającą, wojenną 

i powojenną rzeczywistością. Doskonale wykształcony, zdolny, am-
bitny  i  bezgranicznie  oddany  rodzinie Witold  Pilecki  był  początko-
wo rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, współzałożycielem taj-
nej Armii Polskiej i żołnierzem Armii Krajowej. W czasie wojny prze-
bywał w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie organizował 
ruch oporu.
Po obejrzeniu wystawy trudno uwierzyć, że tak wielki patriota zo-

stał skazany na karę śmierci przez władze komunistyczne Polski Lu-
dowej. Zabito go w 1948 roku, a w 1990 roku ten wyrok anulowano.
Ta czasowa wystawa została wypożyczona z  IPN w Katowicach 

na wniosek nauczyciela historii i plastyki w naszej szkole, pani Moni-
ki Bogumił-Laszczak. Jest bez wątpienia doskonałą lekcją historii dla 
uczniów w naszej szkole.

Zespół Promujący Szkołę

odpowiedzi również zostały nagrodzone cukierkami. Ostateczne pod-
sumowanie akcji przewidziane zostało na poniedziałek 3.10.2016 r.

WMTDay 2016 w Gim. w Wilkowicach
W  roku  szkolnym 2016/2017 Gimnazjum  im. Królowej  Jadwi-

gi w Wilkowicach wzięło  udział  w VI  Światowym Dniu Tabliczki 
Mnożenia, które miało miejsce 30.09.2016 r. Hasłem przewodnim 
tego dnia było: Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia 
znają. …
Przygotowania do tego dnia zaczęły się już dwa tygodnie wcze-

śniej. W organizację włączyła się cała szkoła. W każdej klasie zo-
stały powołane przeze mnie zespoły osób, którym zaplanowałam 
zadania.  Uczniowie m.in.  sporządzali  plakaty,  którymi  ozdabiali 
szkolne  korytarze.  Plakaty  opisywały  różne  działania mnożenia 
liczb z pustymi miejscami, w które mieli wpisywać brakujące licz-
by. Pojawiły się również plakaty opisujące metody liczenia na pal-
cach, jak również sposobem japońskim. Ten ostatni cieszył się du-
żym zainteresowaniem uczniów.
… uczniowie  byli  zaangażowani w  ozdabianie  całej  szkoły. Przy 

wejściu pojawił się główny napis: VI Światowy Dzień Tabliczki Mnoże-
nia, udekorowany balonami… Dzień rozpoczął apel z udziałem Pana 
Dyrektora Władysława Nikla, który oficjalnie ogłosił otwarcie ŚDTM...
Podczas  każdej  z  przerw,  uczniowie w  postaci  sześciu  dwuoso-

bowych  patroli  egzaminacyjnych,  wychodzili  na  szkolne  korytarze 
i w myśl hasłu: Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia zna-
ją, egzaminowali: uczniów klas drugich i trzecich a trzecioklasiści eg-
zaminowali nauczycieli  i pracowników szkoły. Na lekcjach matema-
tyki,  zorganizowano  pracę w  grupach,  gdzie  każda  losowała  okre-
śloną łamigłówkę. Grupa, której najszybciej udało się rozwiązać  ła-
migłówkę, zostawała nagradzana ocenami bdb... Na przerwie dzieci 

uczestniczyły w krótkim wykładzie połączonym z filmem, który przed-
stawiał sposób mnożenia liczb po japońsku. Dzień umiliły nam rów-
nież słodkości przygotowane przez uczniów. Wspomnianymi słodko-

ściami  były  czekoladowe mufin-
ki z lukrowanymi napisami i cho-
rągiewkami  przedstawiający-
mi  działania…  W  tym  dniu  zo-
stało  przeegzaminowanych  62 
uczniów z klas drugich i trzecich, 
z  czego połowa zastała eksper-
tami i otrzymała legitymację. Le-
gitymację  otrzymali  również  na-
uczyciele.
Cieszy  duże  zaangażowania 

uczniów  w  organizację  całego 
projektu.
W  imieniu  organizatorów, 

szczególne podziękowania należą się nauczycielom, którzy z takim 
zaangażowaniem podjęli wezwanie, a są  to Panie: Urszula Copija, 
Małgorzata Więzik, Beata Jakubiec, Renata Kamińska, Małgorzata 
Kwaśny, Barbara Włodarz, Alicja Kanik, Zofia Walter-Wojtuszek, Mał-
gorzata Frączek i Iwona Majdak oraz Pan Wojciech Loranc.
Teraz pozostaje  zakup nagród  (w  ramach środków pozyskanych 

przez Stowarzyszenie na  realizację  tego zadania)  i podsumowanie 
podczas listopadowego posiedzenia komisji ds. oświaty i kultury rady 
gminy i oczywiście ZAPROSZENIE do udziału w kolejnej edycji.

Sekretarz Stowarzyszenia RdW
Janina Janica-Piechota

OCALIć OD ZAPOMNIENIA
– CZYLI SŁÓW KILKA O WYSTAWIE POŚWIĘCONEj ROTMISTRZOWI WITOLDOWI PILECKIEMU W SZKOLE PODSTAWOWEj IM. W. jAGIEŁŁY W WILKOWICACH

NA SZKLE MALOWANE…
21 października, uczniowie klasy III b. Szkoły Podstawowej im. Sy-

nów Pułku w Bystrej wybrali się do muzeum Historycznego w Biel-
sku-Białej na warsztaty edukacyjne „Na szkle malowane”. Najpierw 
uczniowie  obejrzeli  stałą  ekspozycję muzeum pn.  „Etnografia Biel-
ska-Białej i okolic”, która poświęcona jest zagadnieniom etnograficz-
nym, pokazującym wielokulturowość ludności zamieszkującej okoli-
ce Bielska i Białej, szczególnie wsi objętych obecnie granicami admi-
nistracyjnymi naszego miasta. Teren ten pod żadnym względem nie 
był jednolity – po lewej stronie rzeki Białej wyraźne były wpływy kul-
tury  ludowej Śląska Cieszyńskiego, po prawej wpływy małopolskie. 
Do tego po obu stronach rzeki mieszkała ludność polska i niemiecka. 

Na ekspozycji, oprócz tradycyjnych strojów i pamiątek ludowych, są 
także przedmioty z zakresu sztuki – przede wszystkim obrazy olejne 
na płótnie z wizerunkami Matki Boskiej  i Chrystusa, ale także jedy-
ny w zbiorach bielskiego muzeum XIX-wieczny obraz olejny na szkle. 
A ponieważ malarstwo na szkle było tematem naszej wizyty, to dzie-
ło szczególnie nas zainteresowało.
W drugiej części spotkania, uczestnicy poznali tajniki i trudną tech-

nikę malowania na szkle. Uczniowie dowiedzieli  się  też,  czym  jest 
foliochromia – na malowanym obrazie przykleja się jako tło płatki sre-
bra lub metalu. Później uczniowie sami wcielili się w rolę  ludowych 
twórców  i  na  szkle malowali  bajecznie  kolorowe wzory,  uzupełnia-

jąc  je  fragmentami 
folii. Powstały w ten 
sposób  piękne  ob-
razy,  przedstawia-
jące  głównie  moty-
wy  folklorystyczne, 
ale  także  elemen-
ty sztuki „współcze-
snej”.

SP Bystra
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ROLLSKI’2016

KNOCK, KNOCK, KNOCKIN’ ON HEAvEN’S DOOR…

W niedzielę – 18 września br., przy niespodziewanie dobrej aurze pogo-
dowej dla biegaczy (po ulewnej sobocie), odbyły się tradycyjnie organizo-
wane w Bystrej, wzdłuż ul. Fałata, na trasie od siedziby klubu do ostatnie-
go przystanku autobusowego (dystans 2800 m i 80 m różnicy poziomów), 
biegi na nartorolkach pn. „Rollski 2016”.
Zawodnicy startowali w czterech kategoriach wiekowych, kobiety i męż-

czyźni – senior, junior A, B i C.
Te bardzo atrakcyjne sportowo i wizerunkowo zawody stawiają organi-

zatorom wysokie wymagania, aby sprostać oczekiwaniom środowiska nar-
ciarskiego – władz związkowych, okręgowych i PZN, samorządowych i klu-
bowych.  Bez  walnego  wsparcia  służb  porządkowych  –  Komendy  Policji 
w Bielsku-Białej i bardzo dużej grupy druhów OSP z Bystrej, z Prezesem 
G. Gaborem na  czele,  służbom medycznym –  karetka  pogotowia wraz 
z obsadą  ratowniczą  z Centrum Pulmonologii  i Torakochirurgii  z Bystrej, 
obsadzie sędziowskiej na starcie, trasie i mecie wraz z obsadą komputero-
wą biura nie byłaby możliwa do sprawnego i bezpiecznego zrealizowania.
Zawody  przeprowadzono  w  czasie  czterech  godzin  –  między  10:00 

a 14:00. W trakcie zawodów uczestnicy, i czynni, i bierni, mogli korzystać 
z bogato zaopatrzonego bufetu – pyszną kawę serwowała Firma „Tchibo”, 
która również ufundowała upominki dla wszystkich zawodników, którzy za-
jęli miejsca od I do III.
Furorę robiły urozmaicone rodzajowo i kolorowo kanapki oraz ciasta upie-

czone przez mamy zawodników z naszego klubu i piekarnię p. Łukaszka.
Kulinaria wieńczyły wyborne firmowe placki z Pizzerii „Hawa” z Bystrej, 

tradycyjnie darowane zwycięzcom poszczególnych grup wiekowych.
Zawody zakończyła dekoracja zawodników – każdy z zawodników zaj-

mujących miejsca od  I do  III otrzymał – puchar, okolicznościowy dyplom 
i nagrodę, a zawodnicy zajmujący miejsca od IV do VI – okolicznościowy 
dyplom i upominek.
Wśród zawodników rozlosowano również 9 nagród ufundowanych przez 

Firmę „Tchibo” i producenta nartorolek „ROLLSPEED z Białegostoku”.
Bardzo emocjonalną chwilą w zawodach był samotny start, poszkodo-

wanego przez los zawodnika naszego klubu podczas zawodów w skokach 
narciarskich w Zakopanem w 2013 r., Szymona Olka na trójkołowym rowe-
rze, który w czasie niespełna 15 minut przejechał indywidualnie, w dobrej 
formie, trasę od miejsca startu do Zajazdu „Pod Źródłem”. Został uhonoro-

wany dyplomem i upominkiem. Szymon otrzymał również puchar, koniecz-
nie z pokrywką, o  jakim marzył. Chcemy powiedzieć, że z wielką uwagą 
obserwujemy walkę Szymona o dojście do sprawności czyniące go równo-
rzędnym, pod każdym względem, partnerem dla swoich rówieśników. Po-
dziwiamy wkład pracy wkładany dla niego przez p. Katarzynę Garncarczyk, 
prowadzącą  rodzinę  zastępczą  (jeszcze  dodatkowo  z  trójką  podopiecz-
nych). Bez jej determinacji, wytrwałości i cierpliwości, poziom sprawności 
fizycznej i intelektualnej, jaki osiąga aktualnie Szymon, absolutnie nie był-
by możliwy.
Dodam, iż wcześniej opisanej dekoracji zawodników dokonywali przed-

stawiciele Samorządu naszej Gminy – p. Wicewójt Jacek Lipowiecki, Prze-
wodniczący Komisji ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Promocji Gminy p. Piotr 
Pielesz, radny Powiatu Bielskiego p. Herzyk, olimpijka z Soczi Agnieszka 
Szymańczak-Fiołek, Dyrektor ds. sportowych PZN p. Marek Siderek i Pre-
zes LKS „Klimczok-Bystra” p. Zbigniew Banet.
Kończąc  zawody,  kierownik  zawodów,  a  zarazem  speaker  zawodów 

p. Jerzy Pochylski podziękował wszystkim za przyjęcie zaproszenia i licz-
ny udział zawodników klubów z całej Polski – od morza do Tatr. A także ich 
trenerom, delegatowi technicznemu PZN – p. Włodzimierzowi Walusiowi, 
całej wspólnocie naszego klubu, a także wolontariuszom zaangażowanym 
w naszej pracy i zaprosił do udziału w naszych zawodach za rok.
Wszystkim  partnerom  naszego  sportowego  przedsięwzięcia,  którzy 

wsparli  finansowo,  materiałowo,  organizacyjnie  i  moralnie  nasze  wysiłki 
i starania z całego serca dziękujemy.
P. S. Przez wiele lat obserwacji w naszych zawodach kibiców – miesz-

kańców Bystrej, Gminy Wilkowice,  sąsiedniego Bielska, Śląska  towarzy-
szył nam umiarkowany pesymizm.
Z zadowoleniem zauważyliśmy, że tym razem było inaczej – lepiej! Dzię-

kujemy, bo przecież robimy to dla was. Na koniec dodajmy, iż dużą satys-
fakcję odczuliśmy z obecności podczas całych zawodów, p. prof. dr hab. 
Szymona Krasickiego z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, co 
odebraliśmy  jako uznanie dla  rangi  i prestiżu organizowanych przez nas 
zawodów. SUPER. 
Wyniki zawodów dostępne na skipol.pl
    Zarząd LKS „Klimczok-Bystra”

W ostatnim miesiącu dwie ważne wiadomości obiegły świat, 
otóż zmarł  najwybitniejszy polski  reżyser Andrzej Wajda,  na-
gradzany na wszystkich najważniejszych festiwalach filmowych, 
w  tym  zdobywca Oskara  za  całokształt  twórczości.  Druga  in-
formacja dotyczy amerykańskiego poety, muzyka i kompozyto-
ra Boba Dylana, który otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Są to 
postaci, zapewne, mające także swoich przeciwników, ale nikt 
nie odbierze im wielkości i ogromnego wpływu ich twórczości na 
kulturę  światową. Ponieważ uważamy,  że  zasługują  na  uzna-
nie i ukłon również z naszej strony. Dlatego najbliższy DKF po-
święcony będzie Andrzejowi Wajdzie. Zapraszamy 2 listopada 
o godz. 18.00 (wyjątkowo w środę, a nie we wtorek, ale chcemy pozo-
stać w zaduszkowym klimacie) na projekcję filmu „Wesele” z 1973 r. Dłu-
go zastanawialiśmy się, które z dzieł zmarłego Mistrza wybrać – zdecydo-
waliśmy się  z  kilku powodów przypomnieć Państwu  ten właśnie  film: po 
pierwsze jest to mistrzowska adaptacja dramatu Stanisława Wyspiańskie-
go, który Wajda nie tylko przenosi na ekran, ale również pogłębia, uzupeł-
nia i przedstawia swój i scenarzysty punkt widzenia, zmuszając widza do 
głębokich refleksji. Po drugie reżyser w doskonały sposób obsadził w ro-
lach aktorów, którzy stworzyli niezapomniane, wręcz życiowe kreacje. Na-
leży  również  zwrócić  uwagę na wspaniałą,  finałową  ilustrację muzyczną 
wykonaną przez Czesława Niemena. Kolejnym argumentem  jest głęboki 
przekaz patriotyczny, ale też, zawsze u nas aktualny, kontekst społeczny 
i polityczny. Także klimat filmu, ten surowy jesienny krajobraz polskiej wsi, 
koresponduje z porą roku, którą właśnie mamy za oknami. Podsumowując, 
wydaje nam się, że ten film powinien obejrzeć, po wielokroć, każdy z nas.
Natomiast we wtorek 15 listopada, o godz. 19.00, w ramach DKF, wy-

świetlimy film „Cudowni chłopcy”, bo za piosenkę do tego filmu zatytuło-
waną „Things have changed” Bob Dylan otrzymał statuetkę Oskara. Tylko 
Bob Dylan i Bernard Shaw jako jedyni w historii zostali uhonorowani zara-
zem Oscarem jak i Nagrodą Nobla.
W  ramach  trzeciego  w  listopadzie  DKF-u  we wtorek 29 listopada 

o godz. 19.00 zapraszamy na film „Serce psa” w reż. Laurie Anderson – 
piosenkarki i performerki, która dzieli się z widzami swoimi przemyśleniami 
na temat życia i śmierci, nauk buddyzmu, a także wspomina związki z naj-
bliższymi jej ludźmi i zwierzętami.

Pozostając  w  zaduszkowych  klimatach,  bo  listopad  to  czas 
zadumy i wspominania tych, co odeszli, zapraszamy w piątek 
4 listopada o godz. 19.00 na koncert zaduszkowy zatytuło-
wany „Dzień Dobry Panie Marku” z piosenkami Marka Gre-
chuty w wykonaniu bielskiego zespołu „Dzień Dobry”. W tym 
roku 17 października minęło dokładnie 10  lat od śmierci Mar-

ka Grechuty. Zespół „Dzień Dobry” we wrześniu 2008 roku zdo-
był I miejsce i statuetkę „Serce Szczerozłote” na Krakowskim Festi-

walu Twórczości  „Korowód”  im. Marka Grechuty. Niezwykła energia  i  ta-
lent zespołu zostały docenione w drugiej edycji telewizyjnego show „Must 
be the music”, gdzie prezentując autorskie utwory dotarli do półfinału, zy-
skując przychylne opinie jury i publiczności. W 2015 roku zespół otrzymał 
Grand Prix Grechuta Festival w Świnoujściu. Wstęp na koncert  jest bez-
płatny – biletowany, bilety są już dostępne w biurze administracji „Promy-
ka”. Kolejny raz, niestety, powraca problem wykorzystywania bezpłatnych 
biletów. Wszystkie koncerty finansowane są z budżetu Gminy Wilkowice, 
z  tego względu, pierwszeństwo przysługuje Mieszkańcom naszej Gminy. 
Rezygnacja z rezerwacji miejsc w jakimkolwiek koncercie musi być zgło-
szona w biurze administracji najpóźniej 3 dni przed koncertem. Brak zgło-
szenia  rezygnacji może skutkować odmową przyjęcia  rezerwacji w przy-
szłości. Wszyscy, którzy wzięli bilety na ostatni koncert Beaty Przybytek, 
a nie byli, niech żałują, bo koncert był fenomenalny!!!
A teraz, co jeszcze ciekawego przygotowaliśmy dla Państwa:
– Klub Podróżnika we wtorek 8 listopada o godz. 19.00, Pan Adam 

Fleszar, Mieszkaniec Bystrej, opowie o swojej wyprawie do Singapuru. 
Przy okazji bardzo serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Grabskiej za po-
prowadzenie ostatniego spotkania Klubu Podróżnika, podczas którego za-
brała nas na niezwykle ciekawą wycieczkę po przepięknych Górach Sto-
łowych  i okolicach. W  ramach Klubu Podróżnika odbyło się, ostatnie  już 
w tym roku, wyjście w góry z Przewodnikiem „Leśnymi drogami na Magur-
kę od strony Łysej Góry”.

– W październiku powróciliśmy do Koncertów Edukacyjnych Filhar-
monii Śląskiej. Na pierwsze spotkanie zaprosiliśmy szkoły podstawowe 
z naszej gminy, a temat spotkania to „Wśród dźwięków trąbki nutki „Do” na 
początku gamy szukamy”. Kolejne spotkanie już 17 listopada pt. „Pod je-
siennym parasolem nutka „Re” wita się z akordeonem”.
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– Pomyśleliśmy  też  o  gimnazjalistach.  W  październiku  zorganizowali-
śmy Edukacyjne Spotkanie z Filharmonią, ale… w Filharmonii w Katowi-
cach, pokrywając  koszt  przejazdu uczniów z Gimnazjum w Bystrej. Mło-
dzież wysłuchała koncertu fortepianowego w wykonaniu Orkiestry Symfo-
nicznej Filharmonii Śląskiej. Natomiast w listopadzie zorganizujemy Warsz-
taty Filmów Animowanych dla uczniów z obu Gimnazjów, które popro-
wadzi Pan Marian Cholerek, wieloletni pracownik Studia Filmów Rysun-
kowych w Bielsku-Białej. Widzowie Festiwalu „Lato Filmowe z Promykiem”, 
zapewne pamiętają filmy w reżyserii Pana Mariana oraz spotkanie z Twór-
cą. Chcemy  zainteresować młodzież  tym  tematem,  ponieważ  planujemy 
w nowym semestrze uruchomić zajęcia z animacji filmowej.
– Klub Melomana we wtorek 22 listopada, godz. 19.00. Na ostatnim 

spotkaniu dowiedzieliście się Państwo, że perkusja to nie tylko bębny, a te-
matem listopadowego spotkania będą „Barwy skrzypiec”, a spotkanie po-
prowadzi, Pani Regina Gowarzewska.
– Teatrzyk dla dzieci we wtorek 22 listopada o godz. 17.00. Staramy 

się wyszukać dla Państwa różne formy teatralne, dlatego ostatnio był  te-
atrzyk w konwencji teatru czarnego, a tym razem wystąpi rodzinny zespół 
„Roztoka” z Czernichowa k. Żywca z niepowtarzalnym, objazdowym  te-
atrzykiem kukiełkowym Skansenik, z muzyką ludową na żywo i przed-
stawieniem pt. „Dawne życie na wsi od wiosny do jesieni”. Budowa całej 
scenerii, ruchomych kukiełek i samego przedstawienia trwały kilka miesię-
cy. W czasie przedstawienia teatralnego zagrane zostaną ludowe piosenki 
przy akompaniamencie akordeonu i wakatu lub bębna z tekstami nawiązu-
jącymi do przedstawianych postaci. Na tle jednej rodziny pokazana zosta-
nie ich praca przy domu, na roli, obrzędy, święta i zabawy. W przedstawie-
niu kukiełkowym dominuje wiele wesołych i zabawnych scenek. Sądzimy, 
że będzie to ciekawe przedstawienie, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
– Mamy bardzo napięty grafik wystaw, co nas oczywiście bardzo cieszy:
– zapraszamy  do  oglądania wystawy malarstwa  Mieszkanki  Bystrej, 

Pani Aleksandry Dybczak, wieloletniego Plastyka w Studio Filmów Ry-
sunkowych w Bielsku-Białej. Wystawa potrwa do 7 listopada,

– a  już we wtorek 8 listopada o godz. 18.15 zapraszamy na werni-
saż wystawy prac wykonanych techniką batiku Pani Lilianny Pleńkow-
skiej. Wystawę organizujemy we współpracy z Gminną Biblioteką Publicz-
ną w Wilkowicach, gdzie także będzie można oglądać część prac Pani Li-
lianny. Wystawa potrwa do 2 grudnia i zakończy się finisażem o godz. 
16.00 w „Galerii w Sieni” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowi-
cach.
– w środę 23 listopada Pan Leszek Ryś planuje zorganizować wysta-

wę  pt.” Kopernik – 500 lat temu”.  Zapraszamy  na wernisaż wystawy 
o godz. 17.15, która planowana jest do 5 grudnia.
W planach mamy także wystawę zdjęć analogowych i bardzo prosimy 

wszystkich, którzy mają fotografie analogowe w swoich zbiorach i chcieliby 
pokazać innym, o przyniesienie ich do biura administracji. Długie jesienne 
wieczory są dobrym momentem, aby poszperać w szufladach, powspomi-
nać i zapewne wygrzebać, może dawno nieoglądane, zdjęcia.
– w czwartek 10 listopada, w  ramach obchodów 80  rocznicy  śmierci 

Ignacego Daszyńskiego, przygotowywanych przez Towarzystwo Przyjaciół 
Bystrej, wyświetlimy film dokumentalny o Ignacym Daszyńskim w reż. Mi-
kołaja Haremskiego. Warto przypomnieć, że Ignacy Daszyński zmarł w By-
strej Śląskiej.

– w piątek 11 listopada obchodzimy Święto Odzyskania Niepodległo-
ści, z tej okazji, na I piętrze obok sali widowiskowej, można będzie obej-
rzeć wystawę pt. „Bystra po 11 listopada” przygotowaną przez Pana Leszka 

Rysia. W ramach obchodów inicjowanych przez Gminę Wilkowice Zespół 
Szkolno-Przedszkolny z Mesznej przygotuje uroczystą Akademię, a obok 
budynku GOK odbędzie się prezentacja unikalnego sprzętu wojskowego. 
Szczegóły znajdziecie Państwo na plakatach.

– Dorosłych  zapraszamy  na Wieczór Andrzejkowy  w  niedzielę 27 li-
stopada. Przygotujemy moc atrakcji na  ten magiczny wieczór. Rozpocz-
niemy o godz. 18.00 koncertem muzyki celtyckiej w wykonaniu zespo-
łu „Rhiannon”, ponieważ  same Andrzejki wywodzą  się  ze  starych,  cel-
tyckich  obrzędów,  a  w  Szkocji  30  listopada  –  Dzień  Świętego Andrzeja 
jest świętem narodowym. Andrzejki są też okazją do zorganizowania ostat-
nich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. Po koncercie 
nastąpi ciąg dalszy andrzejkowych zabaw, ale szczegóły podamy wkrótce. 
Chętnych zapraszamy po odbiór biletów od 14 listopada.
– do świąt jeszcze trochę czasu, ale już planujemy Kiermasz Bożona-

rodzeniowy, który odbędzie się 11 grudnia. Chętnych wystawców prosimy 
o zapisy od 21 listopada.
– w każdą środę o godz. 18.00 zapraszamy na projekcję  filmu w  ra-

mach kółka filmowego.
Na koniec chciałabym jeszcze wspomnieć o kilku ciekawych październi-

kowych wydarzeniach:
– Niedawno odbył się plener fotograficzny w Krakowie oraz zwiedzanie 

Muzeum Historii Fotografii, dla osób biorących udział w konkursie fotogra-
ficznym oraz uczestników zajęć fotografii cyfrowej organizowanych w „Pro-
myku”. Na naszej stronie internetowej oraz na facebooku można obejrzeć 
zdjęcia poplenerowe.
– Klub Gaja zorganizował w „Promyku” spotkanie z uczniami ze Szko-

ły Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej. Dzieci, obejrzały film „Na skra-
ju lasu”, a następnie zwiedziły interaktywną wystawę przygotowaną przez 
Klub Gaja na dolnej sali GOK. Przy okazji Pan Jarosław Kasprzyk z Klu-
bu Gaja zaprosił do zwiedzenia nowej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej 
w Lasku Wilkowickim.
– Razem ze Związkiem Podhalan wyświetliliśmy wzruszający film doku-

mentalny o ks. Józefie Tischnerze pt. „Jego oczami” w reż. Szymona Wró-
bla. Po filmie odbyło się spotkanie z reżyserem. Związek Podhalan poinfor-
mował, że główny bohater filmu, Kazimierz Tischner, brat księdza Józefa, 
kultywujący jego dorobek, przyjął zaproszenie do naszego Ośrodka Kultu-
ry i niedługo będziemy mieli przyjemność go gościć. Już teraz zapraszamy 
wszystkich na spotkanie, zabierzcie ze sobą dzieci, wnuki. Spuściznę my-
śli ks. Tischnera warto przekazać kolejnym pokoleniom. Dokładną datę po-
damy wkrótce.
– 22  października w  parafialnym  kościele w Bystrej  Śląskiej  odbył  się 

również, kolejny już, koncert pokonkursowy w ramach XII Festiwalu Chó-
rów „Gaude Cantem”. Zaśpiewał Chór Mieszany parafii pw. Świętej Kata-
rzyny z Czechowic-Dziedzic pod dyrekcją Pani Agnieszki Gregorczyk-Sin-
kowskiej, która wystąpiła również jako Solistka, a także Kwartet Instrumen-
tów Dętych Blaszanych z ZPSM w Bielsku-Białej. Na organach akompanio-
wała Pani Ewa Bąk, a na skrzypcach młodziutka, zaledwie 12-letnia, Ada 
Sinkowska.
Szanowni  Państwo,  z  przyjemnością  informuję,  że  dzięki  uprzejmości 

Dyrektor Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej Pani  Iwony Purzyckiej, 
WSZYSCY MIESZKAŃCY GMINY WILKOWICE otrzymali 50% zniżki na 
bilety wstępu do Muzeum Fałata, wystarczy  tylko  okazać  potwierdzenie 
zameldowania. Zniżka obowiązuje do końca roku, zapraszamy więc do od-
wiedzania Fałatówki.

Agnieszka Sech Dyrektor GOK „Promyk”
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Lilianny Pleńkowskiej

LiLianny PLeńkowskiej
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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

Sprzedaż:
 Î kurcząt, kur, brojlerów,
 Î zbóż,
 Î ziemniaków,
 Î pasz pełnoporcjowych dla zwierząt

Trzopek Andrzej P.P.H.U. 
„ADC”

Tel. 605 515 613
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Wywiozę, bądź zakupię stare zbędne
rzeczy z piwnicy, strychu, stodoły.
Rozbiorę stare domy lub stodołę.

Wykonam meble ogrodowe (ławki, altanki, 
huśtawki), ogrodzenia siatkowe, panelowe 

oraz drewniane

608 132 715
517 458 942Tel.
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Lek.med. Maciej Majcherczyk 
specjalista chorób wewntrznych 

ENDOKRYNOLOG 
USG  tarczycy 

 
Gabinet lekarski: 
Szczyrk ul.Zdrowia 1 
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576 
 
www.endokrynologmajcherczyk.pl Kontakt tel. (33) 821-12-55, 797-481-181 
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Lek.med. Maciej Majcherczyk 
specjalista chorób wewntrznych 

ENDOKRYNOLOG 
USG  tarczycy 

Gabinet lekarski: 
Buczkowice, ul. Lipowska 50 
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576 

www.endokrynologmajcherczyk.pl 
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Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 33 819 39 57

ZaprasZamy
na otwarcie wyremontowanego 

sklepu rOGaCZ Wilkowicach
w dniu 08.11.2016 r. o godz. 8.00

Oferujemy liczne promocje, 
degustacje oraz inne atrakcje.

Dużo niespodzianek.
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24 września br. odbyła się kolejna edycja Uphill, podczas której 
86  zawodników  (72 mężczyzn  i  9  kobiet)  na  rowerach  typu MTB 
zdobywało szczyt Magurki Wilkowickiej.
W kategorii Open z wynikiem 19:14.34, a tym samym pierwszym 

miejscem, może pochwalić się pan Krzysztof Grudzień. Najlepszy 
wynik kobiet należy do pani Justyny Gruszeckiej, która w 28:43.53 
dojechała na linię mety.
Po krótkim odpoczynku i posiłku chętni zawod-

nicy przystąpili do sprintów.
Pierwsze  miejsce  w  kategorii  kobiet  należa-

ło  do Alicji  Zaczyk  (1:45.87),  drugie  zajęła Bar-
bara  Buras  (1:58.56),  a  trzecie  Puda  Martyna 
(2:14.41).
Sprinty mężczyzn zdecydowanie należą do Fi-

lipa Koniecznego  (1:17.91).  Ze  stratą  14s doje-
chał Michał Urbaś, a trzeci był Maciej Bednarczyk 
(1:34.70).

Dziękujemy za liczne podziękowania, które docierały do nas dro-
gą mailową, poprzez facebooka i bezpośrednio podczas zawodów. 
Jest nam bardzo miło i będziemy starać się, aby każda kolejna edy-
cja była coraz lepsza, liczymy też na coraz liczniejsze grono biorą-
cych udział.
Podziękowania kierujemy w stronę:
firmy Kelly’s oraz Alda Sport,

OSP Wilkowice  i Bystra – za zabezpieczenie  trasy za-
wodów,
Pomocy medycznej Zespołu Ratownictwa Medycznego 
OSP Bystra, za czuwanie nad zdrowiem zawodników
Referatowi Służb Technicznych Urzędu Gminy w Wilko-
wicach
Za  pyszne  jedzenie  i  napoje  dziękujemy Przedsiębior-
stwu Wielobranżowemu „Perła” Państwa Kąkol.

GOSiR w Wilkowicach

Uphill magurka 2016

PODZIęKOWANIA
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim biorącym udział 

w uroczystości pogrzebowej

Śp. Józefa Strauba
Dziękujemy za licznie zamówione Msze św. w jego intencji.

Z wyrazami wdzięczności
Żona, Córka z rodziną, Syn z rodziną, Wnuczka i Wnuki


