
Oświata w liczbach w gminie
w rOku szkOlnym 2015/2016

Zadaniem każdej gminy jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców, w tym potrzeb 
w zakresie edukacji publicznej.

Do najważniejszych zadań oświatowych organu prowadzącego (gminy), zgodnie z art. 5 ust. 
7 oraz art. 34a ust.1 ustawy o systemie oświaty, należą:

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych wa-
runków nauki, wychowania i opieki,
2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki,
4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydak-
tyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji progra-
mów nauczania, programów wychowawczych, prze-
prowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wyko-
nywania innych zadań statutowych,
5) nadzór nad działalnością szkół i placówek w zakre-
sie spraw finansowych i administracyjnych.
Realizacja w/w zadań wymaga od gminy wielu na-

kładów finansowych, których źródłem finansowania są 
subwencje, dotacje celowe i dochody własne gminy.

W roku szkolnym 2015/2016 funkcjonowały na te-
renie gminy trzy przedszkola niepubliczne, trzy przed-
szkola publiczne, trzy szkoły podstawowe oraz dwa 
gimnazja.

Przedszkola niepubliczne, prowadzone przez osoby 
prawne lub osoby fizyczne, finansowane są z opłat wnoszonych przez rodziców oraz przeka-
zywanej dotacji, co miesiąc przez gminę, na każde dziecko uczęszczające do przedszkola nie-
publicznego. Wysokość udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli za okres od września 
2015 r. do sierpnia 2016 r. wyniosła 953.493,66 zł.

W/w dotacja przekazana przedszkolom niepublicznym w całości została sfinansowana ze 
środków budżetu Gminy Wilkowice.

Finansowanie publicznych przedszkoli jest zadaniem własnym gminy. Środki na funkcjono-
wanie przedszkoli pochodzą z: dotacji celowej, opłat wnoszonych przez rodziców oraz docho-
dów własnych.

W dniu 11 listopada br., podobnie 
jak w latach ubiegłych, Samorządow-
cy z Gminy Wilkowice, wraz z delega-
cjami ze wszystkich placówek oświa-
towych, przedstawicielami organiza-
cji pozarządowych, Ochotniczą Stra-
żą Pożarną oraz Mieszkańcami Gmi-
ny, wzięli udział w obchodach Święta 
Odzyskania Niepodległości.

Zgodnie z przyjętą w naszej gmi-
nie tradycją uroczystości rozpoczę-
ły się od złożenia biało-czerwonych 
wieńców i zniczy pod pomnikiem ku 
czci Bohaterów Odrodzenia Ojczy-
zny, krzyżem z obeliskiem poświęco-
nym ofiarom Katynia oraz katastrofy 
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ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

15 listopada 2016 roku, w Pałacu Za-
moyskich w Warszawie, odbyła się uro-
czysta Gala Sportowej Polski, podczas 
której Klub Sportowa Polska wręczył na-
grody w kategoriach: „Budowniczy Pol-
skiego Sportu”, „Sportowa Gmina”, „Pa-
sjonat Sportowej Polski” oraz „Produkt 
na Medal”. Na uroczystości zgromadzi-
ło się około trzystu osób, wśród których 
byli m.in. Agnieszka Wieszczek – polska 
zapaśniczka, brązowa medalistka Let-
nich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, Alek-
sandra Socha – polska szablistka, olim-
pijka z Aten, Pekinu i Londynu, mistrzy-
ni Europy i medalistka Mistrzostw Świa-
ta oraz Andrzej Supron – zapaśnik, wice-
mistrz olimpijski z Moskwy, mistrz świata 
i Europy.
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Czwarty raz z rzędu Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej zo-
staje uhonorowane pucharem od Starosty Bielskiego za zajęcie 
pierwszego miejsca w rywalizacji sportowej szkół z Powiatu Biel-
skiego za rok szkolny 2015/2016.

Obecny na uroczystości Wójt Gminy Wilkowice Pan Mieczysław 
Rączka obdarował szkołę jeszcze bardziej okazale – Dyrektoro-
wi Szkoły i Nauczycielom Wychowania Fizycznego wręczył prze-
piękny, unikatowy puchar, który spokojnie może zostać ekspona-
tem każdej galerii sztuki.

Uroczystość miała miejsce 4 listopada 2016 roku w Porąb-
ce i była związana z Powiatową Inauguracją Sportowego Roku 
Szkolnego 2016/2017 w Powiecie Bielskim.

MK

Najlepsi po raz czwarty – puchary od wójta i starosty

29 października 2016 r. w Bystrej Śląskiej w Beskidzie Śląskim 
odbył się anglosaski bieg górski pn. „3. Bieg o Złotą Szyszkę”. Or-
ganizatorami byli: stowarzyszenie Ultra Beskid Sport z Bielska-Bia-
łej i Gmina Wilkowice.

Biegacze mieli za zadanie prze-
biec prawie 15-kilometrową tra-
są górską o przewyższeniu 840 m 
w rejonie Klimczoka i Szyndziel-
ni. Zbiegli do podnóża Koziej Góry 
w Bystrej Śląskiej. W biegu wystar-
towało 246 osób. Zawody wygrał 
wśród mężczyzn Wojciech Probst 
z Hażlacha z czasem 1:03:56, 
a wśród kobiet Michalina Mendec-
ka z Łazisk Górnych, która potrze-

bowała na pokonanie trudnej trasy 1:19:12. Relacje, zdjęcia i ofi-
cjalne wyniki dostępne są na stronie www.ultrabeskid.pl oraz FB 
(Ultra Beskid Sport).

„Bieg o Złotą SZySZkę” – Biegowa SoBota w ByStrej ŚląSkiej
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smoleńskiej oraz pod obeliskiem z tablicą upamiętniającą Tomasza Kubi-
cę, uczestnika powstania styczniowego. Oprawę muzyczną, podczas uro-
czystości, zapewniła Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkowic.

Msza święta odbyła się w Kościele Parafialnym w Mesznej, skąd zapro-
szeni goście udali się do Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej, 
gdzie uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej przygotowa-
li okolicznościową akademię. Tę część obchodów rozpoczęło przemówie-

nie Wójta Gminy Wilkowice Mieczysława Rączki, które 
dotyczyło w głównej mierze odzyskania przez naszą oj-
czyznę niepodległości oraz roli naszego regionu w pro-
cesie państwotwórczym.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, zebrani mieli okazję do zapo-
znania się z wystawą pt. „Bystra po 11 listopada” autorstwa Pana Jana Leszka 
Rysia oraz prezentacją unikalnego sprzętu wojskowego, zaprezentowaną przez 
Muzeum Broni Pancernej im. Franciszka Bier, przygotowaną przez Pana Rafała 
Biera (wnuka Franciszka Biera żołnierza 2 Korpusu Generała Andersa).

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z obchodów na stronie internetowej 
www.wilkowice.pl.         UG
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Nasza Gmina otrzymała wyróżnienie w kategorii „Sportowa Gmi-
na”, przyznawane samorządom, które stawiają na rozwój sportu, 
promują aktywny tryb życia mieszkańców oraz budują nową infra-

strukturę sportową na 
swym terenie.

W kategorii „Pasjonat 
Sportowej Polski”, meda-
lem uhonorowany został 
Pan Ryszard Rączka, 
długoletni czynny zawod-
nik Gminnego Ludowego 
Klubu Sportowego Wil-
kowice, a od 2006 r. do 
chwili obecnej jego pre-
zes, współorganizator za-

wodów sportowych i letnich obozów sportowych w kraju i za granicą 
oraz szeregu innych zawodów i turniejów, m.in. z okazji Dnia Dziec-

ka, biegów przełajowych 
na Magurce, rajdów, wy-
ścigów rowerowych i bie-
gów narciarskich. Pan Ry-
szard Rączka działa tak-
że aktywnie na rzecz po-
zyskiwania środków od 
sponsorów, zarówno fi-
nansowych, jak i rzeczo-
wych, na dalszy rozwój 
klubu i na jego bieżącą 
działalność.

UG
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XXVIII/222/2016 Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2016.

XXVIII/223/2016 Wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2016-2035.

XXVIII/224/2016 Pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego w 2016 r. na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego 
na terenie Powiatu Bielskiego.

XXVIII/225/2016 Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i placów miejscowych obowią-
zujących na obszarze gminy Wilkowice.

XXVIII/226/2016 Przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej 
części gminy w miejscowości Bystra (obręb Bystra Krakowska), w rejonie ul. Kolorowej.

XXVIII/227/2016 Nadania nazwy skwerowi wzdłuż ul. Szkolnej w Wilkowicach.

XXVIII/228/2016 Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wilkowice.

XXVIII/229/2016 Uchylenia uchwały dotyczącej nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach.

XXVIII/230/2016 Nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach.

XXVIII/231/2016 Wyrażenia woli w zakresie przywrócenia posterunku Policji na teren Gminy Wilkowice.

XXVIII/232/2016 Zmiany uchwały nr XXI/190/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Bielskiemu na inwestycje wzdłuż dróg powiatowych.

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 26 PAźDzIErNIkA r. W SPrAWIE:

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław 
Rączka między innymi:

• Wziął udział w Powiatowej Inauguracji Sportowego Roku 
Szkolnego 2016/2017 w Powiecie Bielskim, która odbyła się 
w Porąbce.

• Prowadził rozmowy z Komendantem Miejskim Policji w Biel-
sku-Białej na temat utworzenia posterunku policji na terenie 
Gminy Wilkowice.

• Wziął udział w jubileuszu 70-lecia istnienia Koła Łowieckiego 
„Klimczok” w Buczkowicach.

• Wziął udział w obchodach 80 rocznicy śmierci Ignacego Da-
szyńskiego zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół 
Bystrej.

• Prowadził rozmowy z Instytutem OZE Sp. z o.o. w temacie 
projektowanej koncepcji zbiornika retencyjnego w Bystrej.

• Przeprowadził spotkanie informacyjne z mieszkańcami Ma-
gurki Wilkowickiej w temacie, planowanego do przyjęcia, pla-
nu przestrzennego oraz gospodarki wodno-ściekowej.

• Wziął udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Ślą-

skiego w temacie obecnej perspektywy dotyczącej środków 
unijnych oraz inwestycji realizowanych przez Koleje Śląskie.

• Spotkał się z delegacją reprezentującą samorząd powiatu kic-
mańskiego na Ukrainie zaproszoną przez powiat bielski.

Przetargi w trakcie przeprowadzania procedury wyłonienia Wyko-
nawcy:

• 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.

WÓJT INFOrMUJE

kOMUNIkAT
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w związku ze 
zbliżającym się okresem zimowym, zwraca się z prośbą do miesz-
kańców Gminy Wilkowice o zwrócenie szczególnej uwagi na oso-
by samotne, starsze i niepełnosprawne, zamieszkujące w sąsiedz-
twie, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w trudnych 
zimowych warunkach.

Wszelkie informacje o tych osobach prosimy zgłaszać do Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 
25 tel. 33 499 00 77 wew. 201-206.

zAPrOSzENIE
 DO WYSŁUCHANIA AUDYCJI

Rzecznik prasowy Związku Sybiraków w Bielsku-Białej redak-
tor Jagoda Podolak, zaprasza do wysłuchania audycji radiowej po-
święconej księdzu Władysławowi Bukowińskiemu, który jest PA-
TRONEM ZESŁAŃCÓW.

Ks. Bukowiński spędził w sowieckich łagrach i więzieniach ponad 
13 lat. 11 września 2016 roku został w Karagandzie ogłoszony bło-
gosławionym.

W audycji, o heroizmie błogosławionego ks. Władysława Buko-
wińskiego oraz o potomkach polskich zesłańców w Kazachstanie, 
rozmawiają Panie: Danuta Lenik – doktor teologii, wieloletnia pre-
zes Stowarzyszenia im. ks. Władysława Bukowińskiego OCALE-
NIE oraz Natalia Rykowska – doktor nauk społecznych, urodzona 
w Kazachstanie w rodzinie polskich zesłańców.

Audycja dostępna do odsłuchania na stronie internetowej:
www. sybiracy-bielsko.pl

OGŁOSzENIE
Informujemy, że w dniu 23 grudnia 2016 roku 

(tj. piątek) Urząd Gminy w Wilkowicach
 będzie czynny w godz. 7:00-12:00.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 138/2016 Wójta Gminy 
Wilkowice z dnia 16.11.2016 r. w związku z art. 130 Kodeksu Pracy 

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)
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Mimo, iż za oknem aura nie dopisuje i humory wszystkim psuje 
w naszym przedszkolu zawsze dużo się dzieje i czas płynie atrak-
cyjnie i miło. Dobrą i miłą edukacyjną zabawę naszym podopiecz-
nym zapewniła m.in. wizyta Pana Tom-
ka z psem z Polskiego Centrum Dogote-
rapii. Dzieci poznały kodeks przyjaciela 
psa oraz przyswajały nawyki prawidłowe-
go zachowania w stosunku do psa. Po kil-
ku dniach ponownie odwiedził nas Pan To-
mek - ratownik medyczny - przeprowadza-
jąc z dziećmi kurs pierwszej pomocy. Dzie-
ci dowiedziały się jak bezpiecznie zacho-
wać się podczas udzielania pierwszej po-
mocy, jakie są rodzaje opatrunków i w jaki 
sposób ich użyć, jakie są najczęściej spoty-
kane sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu 
człowieka, czym jest apteczka i, co wcho-
dzi w jej skład, jakie są numery alarmowe. 
Każdy uczestnik otrzymał kodeks Małego 
Ratownika oraz naklejkę z numerami alar-
mowymi.

Nasze przedszkolaki, jak co roku, brały 
aktywny udział w honorowaniu Dnia Odzy-

skania Niepodległości - śpiewały piosenki patriotyczne, zapoznały się 
i utrwaliły znaczenie symboli narodowych, każde dziecko w tym dniu 
nosiło biało-czerwony kotylion.

Wielkie zainteresowanie i radość sprawił dzieciom udział 
w warsztatach kulinarnych „Od ziarenka do bochenka” – dzieci 
poznały różne rodzaje i kształty chlebów w zależności od tradycji 
i kultury danego kraju. Samodzielnie przygotowywały ciasto i pie-
kły pyszne, polskie bułeczki. Dzieci z naszego przedszkola pozna-
ją również dalsze otoczenie, poprzez wyjazdy i udział w przed-
stawieniach i imprezach kulturalnych. Grupy starsze obejrzały 
spektakl pt. „Jaś i Małgosia” w sali koncertowej Szkoły Muzycznej 
w B-B, natomiast wszystkie grupy wzięły udział w spotkaniu z Fil-
harmonią, które odbyło się w sali OSP w Wilkowicach. Kontakt 

z kulturą uwrażliwia oraz kształtuje wła-
ściwe postawy i nawyki małego odbiorcy. 
Z przyjemnością informujemy, że szaruga 
i słoty jesienne nam humorów nie psują, 
bo w naszym przedszkolu o każdej porze 
roku atrakcje się szykują.

Nauczycielki Przedszkola 
w Wilkowicach

Marzena Habdas, Dagmara Wolniak

W roku szkolnym 2015/2016 (okres od IX/2015 r. 
do VIII/2016 r.) wydatki na publiczne przedszkola wyniosły 
3.178.053,16 zł. i pokryte zostały z:

1) dotacji przedszkolnej w kwocie 505.530,00 zł,
2) opłat wniesionych przez rodziców w okresie IX/2015 r. do 
VIII/2016 r. w kwocie 123.805,00 zł,
3) środków własnych gminy w kwocie 2.548.718,16 zł.
Otrzymana z budżetu państwa dotacja przedszkolna pokryła za-

ledwie 15,91% całości w/w wydatków przedszkoli, wpłaty rodziców 
pokryły 3,89% całości wydatków przedszkoli, a budżet gminy pokrył 
80,20% całości wydatków przedszkoli.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym 
w w/w okresie wyniósł 874,05 zł, a roczny koszt to 10.488,62 zł.

W roku szkolnym 2015/2016 do szkół uczęszczało 1147 uczniów 
w tym 781 to uczniowie szkół podstawowych, a 366 to uczniowie gim-
nazjów.

Szkoły podstawowe oraz gimnazja finansowane są z następują-
cych źródeł:

1) subwencji oświatowej przekazywanej każdej gminie z budżetu 
państwa, naliczanej na każdego ucznia uczęszczającego do szkoły 
podstawowej lub gimnazjum,
2) dotacji celowych przeznaczonych na realizacje programów oświa-
towych np. dotacja na zakup podręczników szkolnych, wyprawkę 
szkolną,
3) dochodów własnych gminy.
Wydatki bieżące na szkoły podstawowe wyniosły w minionym roku 

szkolnym 6.723.252,22 zł (koszt miesięczny ucznia 717,38 zł), a wy-
datki bieżące na gimnazja wyniosły 4.218.366,49 zł (koszt miesięcz-
ny na ucznia 960,47 zł). Gmina Wilkowice na bieżące utrzymanie 
szkół podstawowych i gimnazjów (w tym na remonty bieżące) prze-
znaczyła kwotę 10.941.618,71 zł, z czego 10.352.856 zł to kwota 
subwencji oświatowej przekazana gminie Wilkowice na utrzymanie 
szkół w okresie od września 2015 r. do sierpnia 2016 r. Przekazana 

w/w subwencja oświatowa nie pokryła wszystkich bieżących wydat-
ków szkół w kwocie 588.762,71 zł, a środki na pokrycie brakującej 
kwoty przeznaczyła gmina z własnego budżetu.

Ponadto w roku szkolnym 2015/2016 gmina pokryła z własnych 
środków:

1) zrealizowane zadania inwestycyjne, tj. modernizację boiska szkol-
nego z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Bystrej oraz wy-
mianę pokrycia dachu na budynku Gimnazjum w Bystrej w kwocie 
742.305,06 zł,
2) dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów oraz dowóz 
dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta Bielsko-Biała 
w kwocie 135.631,98 zł,
3) obsługę placówek oświatowych realizowaną przez Zespół Obsłu-
gi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach w kwocie 519.564,08 zł.
Wydatki na oświatę związane z prowadzeniem przedszkoli publicz-

nych, szkół podstawowych, gimnazjów oraz finansowaniem przed-
szkoli niepublicznych za rok budżetowy (kalendarzowy) 2015 wynio-
sły 15.948.174,50 zł, co stanowi 39,09% udziału wydatków oświaty 
w wydatkach gminy.

Na pokrycie w/w wydatków gmina musiała przeznaczyć środki wła-
sne pochodzące z dochodów własnych gminy w kwocie 4.448.312,00 zł.

Nakłady finansowe na oświatę muszą być realizowane, aby sys-
tematyczne doposażyć placówki w niezbędne pomoce dydaktycz-
ne. Gmina dba na bieżąco o utrzymanie obiektów szkolnych i przed-
szkolnych, mimo braku pełnego zabezpieczenia środków finanso-
wych na ich funkcjonowanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Sądzę, że Mieszkańcy mogą być dumni, że nakłady na oświatę w 
roku szkolnym 2015/2016 oraz latach poprzednich sprawiły, iż w na-
szej gminie posiadamy dobrze rozwiniętą bazę oświatową oraz bazę 
sportową, co przyczynia się niewątpliwie do wysokiej jakości naucza-
nia. 

Mieczysław Rączka
Wójt Gminy Wilkowice

cd. ze str. 1
OśWIATA W lICzbACH W GMINIE W rOkU SzkOlNYM 2015/2016

lISTOPADOWE SŁOTY, A W PrzEDSzkOlU W WIlkOWICACH ATrAkCJI bEz lIkU

DIAMENTOWE GODY
GRATULACJE Z OKAZJI 

60
ROCZNICY ŚLUbU 

WspANIAłYM, DIAMENTOWYM JUbILATOM
HELENIE I LEsZKOWI RYsIOM

sZCZERE GRATULACJE Z RACJI pIęKNEGO JUbILEUsZU
ORAZ NAJsERDECZNIEJsZE ŻYCZENIA WIELU NAsTępNYCH sZCZęŚLIWYCH LAT MAłŻEńsTWA 

sKłADAJą - pAWLAKOWIE: bELITA - WOJCIECH - FLORIAN - pIOTR 
KATOWICE - bYsTRA - bIELsKO-bIAłA - pOZNAń

pAźDZIERNIK 2016
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cd. ze str. 2
„bIEG O zŁOTą SzYSzkĘ” – bIEGOWA SObOTA W bYSTrEJ śląSkIEJ

ObCHODY DNIA NIEPODlEGŁOśCI W SzkOlE PODSTAWOWEJ W bYSTrEJ

PrzEDSzkOlAkI W bIEGU O zŁOTą SzYSzkĘ

Na mecie zwycięzca biegu, Wojciech Probst z teamu Humansport 
Running Team, powiedział: „Sam bieg naprawdę świetny. Ciekawa, 
szybka trasa z ostrymi podbiegami i momentami, technicznymi zbie-
gami, świetna organizacja i bardzo fajni ludzie. Polecam – bo warto. 
Po Górskiej Pętli UBS 12:12 w Brennej można się było spodziewać 
wysokiego poziomu organizacyjnego i sportowego. Dziękuję wszyst-
kim, którzy zorganizowali dla nas te zawody i dziękuję wszystkim za-
wodnikom za świetny wyścig.”

„Trasa Biegu o Złotą Szyszkę przebiegała obok trzech schronisk, 
które odwiedza wielu turystów. „Na trasie mijaliśmy wielu turystów, 
którzy na początku ze zdziwieniem na nas patrzyli, a potem zaczęli 
nas mocno dopingować, co było dla nas bardzo sympatyczne” – po-
wiedziała po biegu jedna z uczestniczek.

„To dla nas duże wyróżnienie, jako organizatora, że na biegi w By-
strej Śląskiej organizowane przez Ultra Beskid Sport przyjeżdża za-
wsze wielu biegaczy i biegaczek. Widziałem dużą radość wielu 
uczestników, co daje nam siłę i motywację do dalszych działań po-
pularyzujących tę formę aktywności. W przygotowaniu mamy kolejne 
projekty biegowe. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy swoim 
zaangażowaniem przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy mówić 
o sukcesie, że zorganizowaliśmy świetną imprezę biegową. Do po-
mocy w tym biegu zaangażowali się także biegacze z Bielska-Białej, 
z grupy biegowej BB Runners, za co szczególnie dziękuję.

Bieg o Złotą Szyszkę w Bystrej był czwartym biegiem organizowa-

nym w roku 2016 przez Ultra Beskid Sport z Bielska-Białej. Wcze-
śniej w tym roku organizowaliśmy zawody: Górska Pętla UBS 12:12 
w Brennej, II Otwarte Mistrzostwa Bielska-Białej w Biegach Górskich 
i 2. Półmaraton FANTOMA w Kurowie” – powiedział organizator Ja-
kub Karcz z Ultra Beskid Sport.

Zaraz po starcie dorosłych Ultra Beskid Sport z Bielska-Białej zor-
ganizowało również biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach 100, 
200 i 400 metrów, w którym wystartowało łącznie 60 młodych spor-
towców.

„Zorganizowaliśmy także biegi towarzyszące dla dzieci i młodzie-
ży. To trudne przedsięwzięcie logistycznie. W tym roku biegi dla dzie-
ci organizowaliśmy już także w Bielsku-Białej i w Kurowie k.Strysza-
wy. Tu całkiem inaczej wyglądała formuła zawodów. Chcemy zara-
żać bieganiem dzieci i młodzież. Dzięki wsparciu finansowemu przez 
sponsorów i Gminę Wilkowice biegi te były bezpłatne. Wszystkie 
dzieciaki dostały medale i drobne upominki”. – dodaje Kuba Karcz.

Ultra Beskid Sport już dzisiaj zaprasza na kolejną imprezę biego-
wą, tym razem 4.Górską Pętlę UBS 12:12, która odbędzie się w mar-
cu 2017 w Brennej.

Link do wyników zawodów:http://www.bgtimesport.pl/_files/public/
wyniki/zlotaszyszka2016.pdf.

Link do galerii zdjęć: http://bit.ly/2f6bb7l.
Zdjęcia: Ultra Beskid Sport/G. Pastwa, B. Puchałka, R. Jamróz/. 

Można wykorzystać bezpłatnie.     Ultra Beskid Sport

14 listopada 2016 r. w na-
szej szkole odbyły się obcho-
dy Święta Niepodległości. Tego 
dnia szczególnie wspominali-
śmy bohatera powstania wiel-
kopolskiego i III powstania ślą-
skiego kapitana Pawła Cymsa, 
którego szczątki do 2013 roku 
spoczywały na tutejszym cmen-
tarzu. 13 listopada przypada-
ła też 67 rocznica śmierci tego 
polskiego działacza niepodległościowego.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili:
• Sekretarz Gminy Wilkowice – pani Alicja Raszka,
• Panie Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bystrej – Małgorzata 

Wieczorek i Jadwiga Kolarczyk,
• Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Kultury Rady Gminy 

Wilkowice – pan Antoni Kufel,
• Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – pani Agnieszka Sech,
• Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bystrej – pani 

Maria Fijak,
• Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ pod do-

wództwem pułkownika Waldemara Jagiełły.
O godzinie 10.00 uczniowie Szkoły Podstawowej w Bystrej oraz 

nasi goście udali się na cmentarz, gdzie wartę honorową przy gro-
bie kpt. Pawła Cymsa pełnili st. aspirant sztabowy Marcin Adamczyk 

i sierżant Robert Bartoszewski. Na cześć kapitana została oddana 
salwa honorowa. Pani dyrektor Łucja Salachna odczytała skierowa-
ny do szkoły list Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Naro-
dowej pana Bogdana Ścibuta.

Następnie odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie klas VI przy-
gotowali montaż słowno-muzyczny o odzyskaniu wolności przez Pol-
skę. Przypomnieli najważniejsze postaci i wydarzenia od czasów roz-
biorów aż do 11 listopada 1918 roku, kiedy nasza ojczyzna stała się 
znów niepodległa. Była to niezapomniana lekcja patriotyzmu.

Natomiast 16 listopada uczniowie reprezentowali naszą szkołę na 
XVI Przeglądzie Pieśni Patriotycznej im. M. Papiurek. Pierwszoklasi-
ści wzorowo zaprezentowali dwie piosenki i zdobyli I miejsce w swo-
jej kategorii. Najwyższe miejsce wyśpiewały także: zespół wokalny 
uczennic z klas V-VI naszej szkoły oraz solistka - Aleksandra Trela.

Barbara Dąbrowska - SP Bystra

29 października br., już po raz trzeci, w Bystrej odbyły się Biegi 
o Złotą Szyszkę dla dorosłych i dzieci, 
organizowane przez Ultra Beskid Sport 
w celu propagowania zdrowego spędza-
nia wolnego czasu. Oczywiście nie za-
brakło naszych przedszkolaków, którzy 
wraz z rodzicami licznie przybyli za Dom 
Strażaka, mimo chłodu i ciemnych chmur 
nad Klimczokiem. Mali zawodnicy, w po-
szczególnych kategoriach wiekowych, 
z podziałem na dziewczynki i chłopców 
rozpoczęli start od 10.15, podczas gdy 
główny bieg górski ruszył już w kierun-
ku Koziej Góry przez Szyndzielnię i Klim-

czok. Dzieci różnie reagowały na swój sukces – był uśmiech, ale i łzy, 
w rezultacie po zdobyciu szyszkowego medalu i zjedzeniu słodkiego 
poczęstunku wszyscy byli szczęśliwi.

Jesteśmy dumni ze wszystkich naszych wychowanków, którzy 
dzielnie wystartowali w tych 
zawodach. Dziękujemy ro-
dzicom oraz babciom, że 
wspólnie i aktywnie spędzi-
liśmy to sobotnie przedpołu-
dnie.

Olimpia Podwacietnik, 
Aleksandra Jaślanek

Przedszkole Publiczne 
w Bystrej
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Zawiadamiamy, że początkiem grudnia br., zostaną ogłoszone konkursy na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w zakre-
sie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz 
porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wypoczynku dzieci i młodzieży 
w 2017 r. Szczegóły dostępne będą na www.wilkowice.pl, bip.gwwilkowice.finn.pl oraz w Urzędzie Gminy w Wilkowicach, II pię-
tro, biuro 414, tel. 33/499 00 77 w. 414

Pierwsze nabory wniosków, w ramach realizacji Strategii Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020, 
już za nami. Mieszkańcy gmin objętych Strategią oraz instytucje 
z tego terenu (Bestwina, Buczkowice, sołectwa Czechowic-Dzie-
dzic – Bronów, Ligota, Zabrzeg, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, 
Wilamowice, Wilkowice) skorzystali z możliwości pozyskania dota-
cji na utworzenie lub rozwój firmy, zachowanie dziedzictwa lokalnego 
lub budowę niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i złożyli swoje 
wnioski o przyznanie pomocy. Co dalej?
Kto oceni mój wniosek?

Wniosek złożony w LGD Ziemia Bielska podlega trzystopniowej 
ocenie: wstępnej, zgodności z PROW 2014-2020/zgodności z LSR 
oraz ocenie wg kryteriów wyboru. Po jej zakończeniu tworzona jest li-
sta rankingowa projektów na podstawie przyznanych punktów i Wnio-
skodawca otrzymuje informację o wybraniu bądź niewybraniu projek-
tu. Od każdej z trzech ocen może wnieść protest w terminie do 7 dni 
od otrzymania wyników.

Kolejno wnioski przekazywane są do Urzędu Marszałkowskie-
go, gdzie również podlegają weryfikacji oraz procedurze uzupeł-
nień (Urząd Marszałkowski tylko raz może wezwać Wnioskodawcę 
do uzupełnień). Zarząd Województwa ma 3 miesiące od otrzyma-
nia dokumentów na wyznaczenie terminu podpisania umowy lub po-
informowanie o odmowie przyznania pomocy. Po pozytywnej ocenie 

wniosku Zarząd Województwa w ciągu 14 dni zaprasza do swojej sie-
dziby w celu podpisania Umowy na realizację projektu.
Jakie są następne działania LGD Ziemia Bielska?

Kolejne nabory z zakresu rozwoju przedsiębiorczości przewidziane 
są na drugą połowę 2019 r. W przyszłym roku Wnioskodawcy będą 
mogli skorzystać z pierwszego w tym okresie projektu grantowego 
„Aktywni Międzypokoleniowi”. Projekty grantowe składają się z kilku 
mniejszych projektów-grantów (o wartości 5.000 – 50.000 zł) udzie-
lanych beneficjentom z obszaru objętego LSR, głównie organizacjom 
pozarządowym. Projekty grantowe od A do Z realizowane są na po-
ziomie LGD – tzn. od doradztwa na etapie przygotowania wniosku po 
jego rozliczenie, wypłatę środków i monitoring. Ponadto LGD będzie 
realizować tzw. projekty własne np. opracowanie marki lokalnej czy 
Festiwal Kuchni Myśliwskiej.
Gdzie znajdę więcej informacji?

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 
oraz wszelkie inne dokumenty znajdują się na stronie internetowej 
Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje można także uzyskać 
w biurze Stowarzyszenia. Zapraszamy do kontaktu!

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

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

NOWA STrATEGIA – NOWE MOżlIWOśCI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez LGD Ziemia 
Bielska współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

PATrIOTYzM W PrzEDSzkOlU W bYSTrEJ

UWAGA!

Edukację patriotyczną w naszym przedszkolu realizujemy już od 
najmłodszej grupy, starając się przekazać dzieciom istotę wartości 
rodzinnych, piękno krajobrazu, wagę tradycji oraz dziedzictwa. Pod-
czas zajęć i spacerów przedszkolaki poznają swoją Ojczyznę zaczy-
nając od najbliższego środowiska, 
dowiadują się jak wyglądają sym-
bole narodowe, uczą się hymnu, 
kształtując jednocześnie szacunek 
i przyjaźń do innych narodów. Co 
roku w naszym przedszkolu odby-
wa się uroczystość z okazji Święta 
Niepodległości, podczas której, po 
odśpiewaniu hymnu, starsze grupy 
z dumą prezentują poznane wcze-
śniej wiersze i piosenki patriotyczne.

16 listopada br. Tygryski, Wiewió-
reczki i Krasnoludki wzięły udział 
w parafialnym etapie XVII Przeglądu 
Pieśni Patriotycznej, który odbył się 
w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” 
w Bystrej. Celem przeglądu jest po-
pularyzacja wśród dzieci i młodzieży 
dawnej oraz współczesnej pieśni pa-
triotycznej oraz rozbudzanie patriotyzmu w młodym pokoleniu. Pod-
czas konkursu mieliśmy okazję wysłuchać znanych i mniej znanych 

utworów w wykonaniu młodych artystów z przedszkola, szkoły pod-
stawowej i gimnazjum, których oceniała powołana Komisja Konkur-
sowa w składzie: Agnieszka Sech, Alicja Raszka, Irena Staszek, Mał-
gorzata Koba. Oceną jury w kategorii zespoły: I miejsce zajęły „Tygry-

ski” – gr. II, a tym samym zakwalifi-
kowały się do diecezjalnego etapu, 
który odbędzie się wiosną w Hałc-
nowie. W nagrodę za piękne wy-
stępy w piątek 18 listopada wszyst-
kie przedszkolaki z uwagą ogląda-
ły przedstawienie, mówiące o za-
sadach bezpiecznego zachowania 
się w domu, pt. „Wypadki Krzysia 
niezbyt mądrego” w wykonaniu ar-

tystów ze Studia Małych Form Teatralnych Ar-Te z Krakowa, a tak-
że przedszkolaków zapraszanych do udziału w spektaklu. Podczas 
zabawnego przedstawienia dowiedzieliśmy się jakie niebezpieczeń-
stwa grożą nam w domu, podczas gdy dzieci nie słuchają starszych 
lub bawią się nieodpowiednimi przedmiotami.

Dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom GOK „Promyk” za współpracę 
i możliwość wystąpienia na „prawdziwej” scenie. Dziękujemy mamie 
Marysi i Szymona za pomoc w organizacji Przeglądu.

Olimpia Podwacietnik, Aleksandra Jaślanek
Przedszkole Publiczne w Bystrej
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WIzYTA AUTOrA kSIążEk W. CICHONIA W zESPOlE SzkOlNO-PrzEDSzkOlNYM W MESzNEJ
Książkę o takim tytule przeczytali niedawno uczniowie oraz przed-

szkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej, by przygoto-
wać się na spotkanie z pisarzem Waldemarem Cichoniem. Autor opo-
wiadań dla dzieci odwiedził naszą placówkę 18 listopada. Przedsta-
wił całą serię książek, których głównym bohaterem jest niezwykły kot 
o imieniu Cukierek. Nic nie zachęca do czytania bardziej niż sam pi-

sarz i żadna książka nie 
cieszy tak bardzo jak 
ta zadedykowana spe-
cjalnie dla nas, dlatego 
też dzieci mogły dowie-
dzieć się, skąd wziął się 
pomysł pisania właśnie 
o niesfornym kocie, mo-
gły wysłuchać opowia-
dania czytanego przez 
samego autora, a także 

zakupić książkę, w której pan Waldemar Cichoń złożył imienną dedy-
kację i podpis. Każde dziecko wyszło ze spotkania z kocią łapką na 
swojej dłoni i pamiątkowym dyplomikiem. Z pewnością jeszcze nie-
raz wrócimy do przygód Cukierka, ciekawi, co przytrafiło się temu ko-
ciemu łobuzowi.

Zespół Promujący Przedszkole
Katarzyna Odoj 

UDzIAŁ PrzEDSzkOlAkÓW z MESzNEJ W XVII PrzEGląDzIE PIEśNI PATrIOTYCzNEJ
„Kto Ty jesteś? – Polak mały,

Jaki znak Twój – Orzeł Biały…”
(W. Bełza)

Jednym z ważniejszych zadań przedszkola jest przekazywanie 
wartości patriotycznych, miłości do ojczyzny i poszanowanie symbo-
li narodowych, a kształtowanie patriotyzmu jest doniosłym zadaniem 
nauczyciela, to on bowiem przygotowuje nowe pokolenie Polaków. 
Dlatego dnia 8.11.2016 r. zerówka wzięła udział w Przeglądzie Pie-
śni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek. Dzieci zostały przygoto-
wane przez panie Annę Tórz oraz Katarzynę Mrówka. Przedszkolaki 
zaprezentowały dwa utwory: „Pieśń o Wodzu miłym” oraz „Mój dom”.

„Pieśń o Wodzu miłym” jest to pieśń pochodząca ze śpiewnika 

„Pieśni i marsze Brygady Piłsudskiego” z 1915 roku autorstwa Wacła-
wa Kostek-Biernackiego. Pieśń ta została zaśpiewana przez trzech 
solistów Adama Dunata, Damiana Duraja i Aleksa Kępysa, pozosta-
łe dzieci włączyły się w śpiew refrenów. Drugą piosenką, którą za-
prezentowały przedszkolaki, była piosenka pt. „Mój dom”, autorstwa 
Stanisława Karaszewskiego. Utwór został zaprezentowany przez 
wszystkie dzieci, a refreny zaśpiewały dziewczynki – Maja Popław-
ska i Anna Syzdek.

Wszystkim dzieciom gratulujemy wspaniałego występu.
Zespół Promujący Przedszkole

Katarzyna Mrówka

KBA.2110.005.2016
KBA.ZD.265.2016

Wójt Gminy Wilkowice
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydata

na stanowisko Inspektora ds. technicznych w Jednostce Reali-
zującej Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”
w

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

1) Wymagania wobec kandydata:
niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z peł-

ni praw publicznych,
3. wykształcenie wyższe o specjalności: budownictwo, inżynieria 

środowiska lub pokrewne,
4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia pu-

blicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. nieposzlakowana opinia,
6. co najmniej 3 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letni związany 

z prowadzeniem inwestycji budowlanych w zakresie gospodarki 
wodno – ściekowej,

7. znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, Prawo za-
mówień publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
ustawy o samorządzie gminnym i KPA oraz aktów wykonaw-
czych do tych ustaw,

8. biegła umiejętność pracy na komputerze (pakiet Office),
9. prawo jazdy kat. B,

dodatkowe:
1. posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyj-

no – budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci wodociągo-
wo – kanalizacyjnej,

2. doświadczenie w realizacji lub rozliczaniu projektów finansowa-
nych ze środków UE,

3. znajomość obsługi programów AutoCAD, ZWCAD, EWMAPA, 
ERGO,
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4. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
5. znajomość topografii Gminy Wilkowice,
6. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
7. rzetelność, punktualność, zaangażowanie w powierzone zada-

nia,
8. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
9. komunikatywność i łatwość przekazywania informacji,
10. odpowiedzialność, dokładność, kreatywność;

2) Do zakresu zadań wykonywanych na ww. stanowisku nale-
żeć będzie:

1. obsługa techniczna Projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglo-
meracji” w ramach POIiŚ 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach, zgodnie z wymogami proce-
dur Funduszu Spójności i prawodawstwa polskiego,

2. sprawowanie właściwego nadzoru technicznego z ramienia Gmi-
ny Wilkowice nad realizacją Projektu, monitorowanie zgodności 
działań z harmonogramem procedur przetargowych i harmono-
gramem rzeczowo-finansowym Projektu,

3. współpraca z Inżynierem Projektu w zakresie realizacji Projektu, 
monitorowanie działalności Inżyniera Projektu i wnoszenie uwag 
i wniosków do Kierownika JRP,

4. prowadzenie dokumentacji techniczno-prawnej dotyczącej kon-
traktów, w tym weryfikacja dokumentacji projektowej, przygoto-
wanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu, dokumentacji for-
malno-prawnej, prowadzenie korespondencji związanej z reali-
zacją inwestycji ze Starostwem Powiatowym lub nadzorem bu-
dowlanym,

5. weryfikacja dokumentów stanowiących podstawę do sporządza-
nia wniosków o płatność, raportów przejściowych i raportu koń-
cowego,

6. weryfikacja faktur pod względem merytorycznym i sprawdza-
nie zgodności ich zakresu rzeczowego z podpisanymi umowami 
oraz harmonogramem realizacji Projektu,

7. przygotowywanie i przekazywanie informacji dla potrzeb wyma-
ganego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego,

8. współpraca z Zespołem ds. rozliczeń finansowo-księgowych 
i Zespołem ds. zamówień publicznych i administracji w zakre-
sie przygotowywania wszelkich wymaganych dokumentów i ra-
portów,

9. udział w postępowaniach przetargowych i w Zespole do nadzo-
ru nad realizacją udzielanych zamówień, dokonywanie weryfika-
cji części technicznych dokumentacji przetargowej,

10. bezpośrednie prowadzenie monitoringu technicznego dla całości 
Projektu, kontrola i sprawozdawczość z postępu robót i realizacji 
zakresu rzeczowego kontraktów,

11. zapewnienie przestrzegania wytycznych, procedur, instrukcji 
związanych z realizacją Projektu oraz zapisów Umowy o dofi-
nansowanie,

12. prowadzenie dokumentacji technicznej kontraktów, uzgadnianie 
harmonogramów i planów inwestycyjnych w zakresie Projektu,

13. organizacja i prowadzenie narad koordynacyjnych w okresie wy-
konywania prac budowlanych określonych kontraktem, narad 
technicznych z udziałem Inżyniera Projektu, Nadzoru autorskie-
go i Wykonawcy,

14. przyjmowanie protokołów odbioru wykonywanych robót oraz ich 
weryfikacja,

15. weryfikowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla 
kontraktów na roboty oraz przygotowanie opisu przedmiotu za-
mówienia dla kontraktów,

16. przygotowywanie projektów zarządzeń i uchwał w sprawach wy-
nikających z zakresu obowiązków,

17. kontrola zgodności realizacji prac budowlanych z prawem bu-
dowlanym, wymogami technicznymi i jakościowymi oraz zakre-
sem i wymogami kontraktów,

18. uczestniczenie w procedurach przekazywania placu budowy, 
w odbiorach, testach, badaniach, rozruchach, realizowanych 
w ramach Projektu,

19. rozwiązywanie problemów technicznych mających wpływ na 
czas, jakość i koszty realizacji kontraktu,

20. opiniowanie wniosków i protokołów robót zamiennych, nieprze-
widzianych i zaniechanych,

21. przeprowadzanie inspekcji technicznych na terenie budowy,

22. współpraca z Wykonawcami kontraktów w zakresie realizacji 
Projektu oraz weryfikacja sporządzanych przez nich raportów 
w zakresie terminowości i rzeczowej realizacji,

23. wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Kierow-
nika JRP.

3) Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
Preferowany termin rozpoczęcia pracy od dnia 01.01.2017 r. na czas 
realizacji Projektu do 2023 r. z możliwością przedłużenia.
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
Praca w budynku Urzędu Gminy na I piętrze. Bezpieczne warunki 
pracy na stanowisku.
Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 
godz. dziennie.
Stanowisko pracy w pomieszczeniu nie dostosowanym do wózków 
inwalidzkich.
4) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie 

Gminy:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gmi-
ny w Wilkowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w mie-
siącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest 
niższy niż 6%.
5) Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,
2. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnie-

nie – własnoręcznie podpisany,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodo-

wych,
6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarza-

nie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 922),

8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz ko-
rzystaniu z pełni praw publicznych,

9. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
10. inne oświadczenia/zaświadczenia/kserokopie dokumentów wy-

maganych w ogłoszeniu.
Kwestionariusz osobowy i oświadczenia do pobrania na stronie BIP 
w zakładce REKRUTACJA.
6) Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Kon-
kurs na stanowisko Inspektora ds. technicznych w Jednostce Reali-
zującej Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” na adres:

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

lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Wilko-
wicachw nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.12.2016 roku do 
godz. 13.30.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Wilkowicach po wyżej okre-
ślonym terminie nie będą rozpatrywane.
7) Inne informacje:
Oferty nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji (rozmowa 
kwalifikacyjna) zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postę-
powania rekrutacyjnego.

Złożone oferty można odebrać za pokwitowaniem w pok. 404, w ter-
minie 7 dni od dnia ukazania się informacji o wynikach naboru w Biu-
letynie Informacji Publicznej, za wyjątkiem ofert zakwalifikowanych 
do następnego etapu rekrutacji, które będą przechowywane w Urzę-
dzie, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Oferty nie odebrane zostaną 
komisyjnie zniszczone. 
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Znajdujemy się w kręgu zimowego, beskidzkie-
go krajobrazu. Od pokoleń „Ludzie Gór” świętowa-
li Boże Narodzenie w sobie tylko właściwy sposób, 
przejawiający się odrębnym ceremoniałem oraz tra-
dycjami kolędniczymi, zdobniczymi, czy kulinarny-
mi. W czasach, gdy lokalne zwyczaje ulegają zatar-
ciu, podporządkowane ogólnoświatowym trendom, 
szczególnie ważne jest pielęgnowanie odrębności 
oraz świadomość tożsamości, jaka buduje to, kim je-
steśmy.

Z tego właśnie względu, Drodzy Mieszkańcy Gmi-
ny Wilkowice, serdecznie i ciepło, zapraszamy Was 
do udziału w cyklu wydarzeń związanych z obchoda-
mi Bożego Narodzenia po naszemu, pod wspólną nazwą „Magia be-
skidzkich Świąt Bożego Narodzenia”.

To wspólne przeżywanie rozpoczniemy Mikołajkami w „Promy-
ku”, na które zapraszamy we wtorek 6 grudnia o godzinie 17:30. 
Nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Mesznej przygoto-
wali na tę okazję spektakl „Kopciuszek”. Dzieci odwiedzi też nasz 
beskidzki Mikołaj, który podróżuje zawsze w towarzystwie Anio-
ła i Diabła. Będzie rozdawał prezenty, a także nagrody przyznane 
w konkursie na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. Oprócz wy-
stawy, wykonanych przez dzieci kartek świątecznych, będzie można 
podziwiać niezwykle malownicze stroje kolędników z sąsiedniej Ży-
wiecczyzny, zwanych Dziadami, a na zakończenie wieczoru posłu-
chać opowieści o Mikołaju z Dalekiej Północy na spotkaniu Klubu 
Podróżnika poświęconemu Norwegii.

Następnego dnia, w środę 7 grudnia o godzinie 11:00 otworzy-
my niezwykłą wystawę pt. „Mój opłatek” autorstwa prof. Michała 
Klisia. Ten wybitnie zasłużony dla kultury Artysta, od 30 lat dzieli się 
z bliskimi, własnoręcznie wykonywanymi, techniką drzeworytu i lino-
rytu, kartkami bożonarodzeniowymi – „opłatkami”. Są one nam tym 
bliższe, iż prof. Kliś, z pochodzenia Łodygowiczanin, w piękny, uj-
mujący i ciepły sposób, odwołuje się w nich do naszej lokalnej trady-
cji. Podczas wernisażu, który Michał Kliś zaszczyci swoją Znamienitą 
Osobą, będziemy mieli okazję podglądać warsztat Artysty, a kto wie, 
może i zostaniemy obdarowani tegoroczną edycją opłatka... Gorąco 
zapraszamy do udziału, będzie to niepowtarzalne spotkanie!

W piątek, 9 grudnia, wystąpi u nas zespół Janusz Prusinow-
ski Kompania z repertuarem wprowadzającym nas w nastrój świą-
teczny. Koncert muzyki ludowej „Po kolana w niebie”, rozpocznie się 

o godzinie 19:00 w GOK „Promyk”.
W trakcie kiermaszu świątecznego w niedzielę, 11 

grudnia (10:00-18:00) będzie można nie tylko kupić świą-
teczne rękodzieło, ale też wziąć udział w prowadzonych 
przez Panią Zofię Pawełek warsztatach tworzenia tra-
dycyjnych ozdób choinkowych (wejścia o pełnych go-

dzinach zegarowych 12:00-18:00). Od godziny 15:00 roz-
poczną się występy w sali widowiskowej, będzie można po-

słuchać koncertu bożonarodzeniowego Dzieci z grup GOK 
„Promyk” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”, a tak-
że Pani Wiesławy Rusin – psychodietetyka, który powie nam „dwa 
słowa” na temat „Pierniki – zdrowy powrót do tradycji”.

14 grudnia o godzinie 16:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Wilkowicach otwarta zostanie wystawa „Boże Narodzenie na 
szkle malowane”, składająca się z obrazów ilustrujących regional-
ne zwyczaje i sposób postrzegania Świąt przez twórców ludowych.

Aby w te Święta nikt nie był sam, lecz mógł podzielić się opłat-
kiem z innymi, bystrzańskie organizacje społeczne przygotowu-
ją 22 grudnia, w siedzibie OSP Bystra, Wigilię dla osób samot-
nych. Zachęcamy tych z Państwa, którzy w innym wypadku pozo-
stawaliby w domach samotnie, aby przyszli uczcić Boże Narodze-
nie w większym gronie. Chęć udziału można zgłaszać także u nas, 
w „Promyku”.

Tuż po Świętach, we wtorek 27 grudnia o godzinie 18:00, 
w GOK „Promyk” odbędą się Jasełka kukiełkowe – zwyczaj, który 
bezsprzecznie by zaginął, gdyby nie działalność rodzinnego teatrzy-
ku „Roztoka” z Czernichowa praktykującego tę tradycję. Występ 
teatralny uzupełni wieczorna wizyta w udekorowanej świątecznie 
Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia”, gdzie wśród tradycyjnych ma-
sek, szopek i gwiazd będzie można posłuchać gawęd o beskidzkich 
zwyczajach wigilijnych.

Zwieńczeniem okresu kolędowego będą obchody Święta Trzech 
Króli. W tym roku, z inicjatywy młodych mieszkańców gminy, od-
będzie się pochód Trzech Króli, wyruszających 6 stycznia, po su-
mie, sprzed trzech kościołów parafialnych, aby spotkać się na Bi-
waku w Bystrej i wspólnie świętować Bystrzańskie Gody. Impreza 
organizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystrej „Bystrzań-
ska Inicjatywa” odbywa się w tym roku już po raz ósmy. Gratuluje-
my serdecznie i życzymy, aby liczba uczestników z roku na rok rosła, 
a Państwo cieszyli się wspólnym kolędowaniem.

MBR

„MAGIA bESkIDzkICH śWIąT bOżEGO NArODzENIA”
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3 listopada 2016 roku, w Teatrze Narodowym w Bielsku-Białej, mia-
ła miejsce uroczystość wręczenia Nagrody Starosty Bielskiego im. 
Józefa Londzina – nagrody przyznawanej, w tym roku już po raz 
osiemnasty, mieszkańcowi jednej z dziesięciu gmin naszego powia-
tu, który swymi poczynaniami i swą bezinteresowną pracą aktywnie 
działa na rzecz lokalnej społeczności.

Ceremonia wręczenia nagród co roku gromadzi wiele znanych oso-
bistości. W tegorocznej uroczystości udział wzięli m.in. biskup diece-
zji bielsko-żywieckiej ksiądz Roman Pindel, wicewojewoda śląski Jan 
Chrząszcz, a także wójtowie i burmistrzowie gmin naszego powiatu 
oraz radni powiatowi.

W tym roku Laureatem XVIII edycji Nagrody Starosty Bielskiego 
im. księdza Józefa Londzina został mieszkaniec Czańca, Pan Woj-
ciech Waligóra, nominowany przez samorząd gminy Porąbka.

Gmina Wilkowice do nagrody, w tym roku, nominowała Gminny Lu-
dowy Klub Sportowy Wilkowice, który reprezentował pan prezes Ry-
szard Rączka.

Uroczystość wręczenia nagród uświetnił występ uczniów z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie z Czechowic-Dzie-
dzic, którzy przedstawili widowisko słowno-muzyczne, chóru „Hejnał” 
z Mazańcowic oraz występ pani Grażyny Brodzińskiej wraz z Orkie-
strą Kameralną pod dyrekcją Tomasza Chmiela.

Poniżej prezentujemy krótką charakterystykę Klubu:
Główna działalność klubu to upowszechnianie i rozwój kultury fi-

zycznej, sportu i rekreacji. Wśród członków i sympatyków klubu znaj-
dują się młodzi i starsi, dziewczęta i chłopcy, mieszkańcy gminy Wil-
kowice i okolicznych miejscowości oraz miasta Bielska-Białej. Aktu-
alnie w klubie szkoli się około 300 zawodników, zajęcia prowadzone 
są przez grupę 10 trenerów instruktorów, a organizowaniem imprez 
i zawodów sportowych zajmuje się blisko 30 osób. Wszystkie osoby 
działające w klubie wykonują swoją pracę społecznie. Historia tego 
stowarzyszenia sportowego liczy co najmniej 70 lat.

W klubie działają sekcje: piłki nożnej, futsalu i siatkówki. Bazą tre-
ningową jest pełnowymiarowe boisko sportowe oraz kompleks bo-
isk „Orlik 2012” z pełnym zapleczem socjalno-sanitarnym. Druży-
na piłkarska uczestniczy w rozgrywkach Beskidzkiego Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej w Bielsku-Białej, a siatkarki i siatkarze w IV i III 
lidze Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach.

Bieżąca działalność sportowa klubu to prowadzenie sekcji piłki 
nożnej, w ramach której szkolenie prowadzone jest w następujących 
zespołach: krasnale, młode wilczki, żaki, trampkarze, juniorzy, senio-
rzy klasa B, seniorzy klasa okręgowa, grupa dziewcząt. Najmłodszą 
sekcją jest sekcja lekkiej atletyki, która właściwe treningi odbywała 
będzie na budowanym stadionie lekkoatletycznym w Wilkowicach.

   UG

Pierwszym, działającym na terenie Gminy Wilkowice klubem, był 
bystrzański klub sportowy „Klimczok-Bystra” założony w 1922 roku. 
Pierwszą sekcją w klubie była piłka nożna, następną narciarstwo. 
Uzupełniły je z czasem siatkówka, koszykówka i na końcu lekkoatle-
tyka.

W okresie II Wojny Światowej Klub, z oczywi-
stych przyczyn, musiał zawiesić swoją działal-
ność. Po wojnie, w roku 1953, działalność klu-
bu została reaktywowana przez dwóch młodych 
działaczy sportowych Pana Józefa Pacha oraz 
Pana Władysława Bieńka. Ze względu na zbyt 
młody wiek założycieli (odpowiednio 18 i 17 lat) 
i brak osobowości prawnej pierwszym preze-
sem Klubu został, posiadający doświadczenie 
organizacyjne, pan Jerzy Rosa. Sekretarzem 
Klubu została Pani Barbara Wala, skarbnikiem 
Pan Jan Kwaśny, kierownikiem sekcji narciar-
skiej Pan Władysław Górny, jego zastępcą Pan 
Władysław Bieniek (pełnił funkcję zastępcy kie-
rownika przez 4 lata, zaś przez 3 lata skarbni-
ka i przez rok sekretarza klubu), magazynierem 
Pan Adam Małysiak, prezesem ds. kobiet Pani 
Alicja Kubica, zaś członkami Zarządu Panowie 
Antoni Jasieczek i Pan Józef Pach.

W powojennej historii Klubu pierwsze zawody 
w skokach narciarskich zostały zorganizowane 
w Bystrej Śląskiej, w marcu 1953 roku, na spo-
łecznie wykonanej ze śniegu skoczni. Organiza-
torami zawodów byli niepełnoletni i niedoświad-
czeni organizacyjnie założyciele Klubu P. Pach 
i P. Bieniek. Brat założyciela Klubu Pan Edward 
Pach skokiem na 22 metry został zwycięzcą 
Pierwszych Nieoficjalnych Mistrzostwa Bystrej 

w Skokach Narciarskich.
Świeżo założony Klub działał początkowo przy polskiej państwo-

wej organizacji paramilitarnej pn. „Służba Polsce”. Następnie, w roku 
1955, na wniosek Rady Wojewódzkiej LZS w Katowicach, zakwali-

fikowano klub do wyższej kategorii i zmieniono nazwę na LKS 
(pod tą nazwą klub funkcjonuje do dnia dzisiejszego).

Początki Klubu nie były proste. Ze względu na rzeczywistość 
powojenną brakowało pieniędzy i sprzętu sportowego. Dzia-
łalność przy „Służbie Polsce” 
(w okresie kiedy Klub był LZS
-em) spowodowała, że Klub 
otrzymał 10 par nart biegowych 
z fińskiej brzozy (ze względu 
na brak transportu P. Bieniek, 
P. Pach, Józef Marek, Edward 
Pach przynieśli narty z Biel-
ska-Białej do Bystrej), stół ping-
pongowy, piłki do siatkówki oraz 
siatkę do siatkówki dostarczyła 
Służba Polsce.

W latach 60-tych czołową po-
stacią Klubu był Józef Przyby-
ła – skoczek narciarski, 6-krotny 
mistrz Polski i rekordzista Pol-
ski w dł. skoku (143 m w Pla-
nicy), zwycięzca wielu konkur-
sów krajowych i zagranicznych, 
uczestnik Turniejów 4 Skoczni. 
Początkowo trenerem „mistrza” był Pan Stefan Nikiel, który wy-
trenował „Justka” na jednego z najlepszych skoczków w Polsce 
w tamtych czasach. Dodatkowo w Klubie trenowali Józef Łaciak, 
Edward Trzopek, Władysław Trzopek, Edward Janica, Roman 
Polak i inni.

HISTOrIA lUDOWEGO klUbU SPOrTOWEGO „klIMCzOk-bYSTrA”
– W lATACH 1953-1978

NAGrODA STArOSTY bIElSkIEGO IM. JÓzEFA lONDzINA

cd. na str. 16

Od lewej stoją Marek Kubica – dyrektor GOSiR w Wilkowicach, ks. Roman 
Pindel - biskup bielsko-żywiecki, Ryszard Rączka – prezes GLKS Wilkowi-
ce, Andrzej Płonka – Starosta Bielski, Mieczysław Rączka – Wójt Gminy Wil-
kowice, Antoni Kufel – Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Kultury Rady 
Gminy Wilkowice

Z lewej p. Józef Pach

Józef Pach

Władysław Bieniek
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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.

UWAGA!
Od 01.12.2016 r. do 28.02.2017 r.

PUNKT BęDZIe NIeCZyNNy. 
Zapraszamy ponownie

od 01.03.2017 r.
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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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+48 33 814 38 22

wegiel.bielsko.pl

Zapraszamy na nasz skład w Bielsku-Białej
ul. Poniatowskiego 9

• Największy sprzedawca polskiego węgla na Podbeskidziu.
• Najniższe ceny na rynku. 

• Największy sortyment węgla w regionie.

WĘGIEL ORZECH, KOSTKA, MUŁ,
FLOT, MIAŁY, KOKS, EKOGROSZEK
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W latach 1954-1955, kiedy prezesem Klubu był P. Firlej, na tere-
nie Bystrej Krakowskiej zaprojektowano i zbudowano na terenie P. 
Łaciaka drewnianą skocznię, na której rekord w skokach wynosił 
ok. 30 metrów i ustanowił go Antoni Wieczorek. Z powodu otrzyma-
nia przez Pana Łaciaka pozwolenia na budowę na działce, na której 
mieściła się skocznia, obiekt trzeba było zlikwidować.

Dopiero w roku 1965, kiedy prezesem został Pan Zygmunt Ma-
ciejczyk, zaś sekretarzem Pan Józef Pach, podjęto decyzję o bu-
dowie skoczni narciarskiej w Bystrej Śląskiej oraz trasy do narciar-
stwa biegowego w pobliżu skoczni (miejsce lokalizacji skoczni nie 
zmieniło się do dnia dzisiejszego). W tym czasie podjęto również 
decyzję o budowie hali sportowej, na której, poza sezonem zimo-
wym, mogliby trenować zawodnicy Klubu. Za wybudowanie skocz-
ni Pan Józef Pach został uhonorowany, w 1973 roku, przez WZ 

LZS Srebrną Odznaką Honorową LZS, 
zaś w roku 1974 Złotą Odznaką Honoro-
wą LZS, a za wybudowanie hali sportowej 
otrzymał jedno z najwyższych odznaczeń 
sportowych w Polsce, Odznakę Zasłużo-
nego Działacza LZS, nadaną przez Radę 
Główną Zrzeszenia Ludowe Zespoły Spor-
towe w Warszawie oraz w roku 1976 Od-
znakę Zasłużonego Działacza LZS za wy-
bitne zasługi dla rozwoju kultury fizycznej 
i turystyki na wsi.

W roku 1975, z przyczyn osobistych, 
z funkcji prezesa zrezygnował Pan Maciej-
czyk. Na nowego prezesa wybrany został 
Pan Władysław Adamczyk, zaś na sekre-
tarza ponownie Pan Józef Pach. Za cza-
sów tego Zarządu w Klubie pojawiła się 
również nowa dyscyplina – saneczkarstwo. 
Za P. Adamczyka powstała druga skocznia 
oraz sala gimnastyczna, która funkcjonowa-
ła do roku 2009. Niestety ze względu na zły 
stan techniczny nadzór budowlany nakazał 
rozbiórkę hali. Przez wiele lat funkcjonowa-
ła również trasa do narciarstwa biegowego 
w pobliżu skoczni – obecnie rozebrana.

W latach 70-tych w Klubie brylowali bie-
gacze z Ireną Pielą, Krystyną Pawlus (obec-
nie Zięba), Elżbietą Dobija, Januszem Pie-
lą, Władysławem Dobiją, Alicją Niemczyk 
(obecnie Świszcz) na czele, saneczkarze: 

Teresa Kruczek, Pa-
weł Goryl, Wojciech 
Kubik, Wacław Kubi-
ca, Zbigniew Wójci-
ga oraz Mistrz Euro-
py Jan Lindert. Tre-
nerem biegaczy był 
Pan Edward Lorenc. 
W tamtym czasie na 
nartach skakali: Fran-
ciszek Sromek Mistrz 
Polski A Grupy, Adam 
Tyrała, Jan Tyrała.

W powojennej historii Klubu działaczy, trenerów oraz zawodników 
było bardzo wielu, więc nie sposób wymienić wszystkich osób zaan-
gażowanych w działalność „Klimczoka”.

Śmiało można stwierdzić, że od roku 1953 po czasy obecne 
w Klubie trenowało kilkaset osób.

Pierwsi Założyciele Klubu
Józef Pach

Władysław Bieniek

HISTORIA LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „KLIMCZOK-BYSTRA”
– OCZAMI ZAŁOŻYCIELIcd. ze str. 12


