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Godziny pracy GminneGo ośrodka pomocy Społecznej w wilkowicach:
poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00

NOWOROCZNE SPOTKANIE DZIAŁACZY SAMORZĄDOWYCH,  
DZIAŁACZY KULTURY I SPORTU GMINY WILKOWICE

Zgodnie z kilkuletnią tra-
dycją, końcem miesiąca 
stycznia, odbyło się uroczyste 
Noworoczne Spotkanie Dzia-
łaczy Samorządowych, Dzia-
łaczy Kultury i Sportu Gmi-
ny Wilkowice. Spotkanie 
było okazją do wręczenia do-
rocznych nagród szczególnie 
uzdolnionym i zasłużonym 
mieszkańcom gminy w dzie-
dzinie kultury i sportu.

Najważniejszą częścią uro-
czystości było odznacze-
nie par małżeńskich z tere-
nu Gminy Wilkowice, które 
obchodziły 50-lecie pożycia 
małżeńskiego. Wśród zapro-
szonych par znaleźli się Pań-
stwo: Krystyna i Edward Ja-
kubiec, Maria Kempna-Nie-
mirowska i Jerzy Niemirow-
ski, Janina i Romuald Nie-
wińscy, Helena i Jan Panek, 
Wanda i Andrzej Smolik, 
Aleksandra i Jan Smołka, Ire-
na i Adolf Sułkowscy. 

Państwo JANINA I ROMUALD  
NIEWIŃSCY

Państwo WANDA I ANDRZEJ  
SMOLIK

 Państwo MARIA KEMPNA- 
NIEMIROWSKA I JERZY NIEMIROWSKI

 Państwo IRENA I ADOLF  
SUŁKOWSCY

 Państwo ALEKSANDRA I JAN 
SMOŁKA

 Państwo HELENA I JAN PANEK

Państwo KRYSTYNA I EDWARD 
JAKUBIEC

Wójt Gminy oraz Państwo  
STEFANIA I TADEUSZ DUTKA

Wójt Gminy oraz Państwo  
LIDIA I JAN NIKIEL

Państwo WŁADYSŁAWA I JÓZEF 
TARNAWA

 Wójt Gminy oraz Państwo KRYSTYNA 
I WŁADYSŁAW CHOLEREK

Państwo HALINA I KAZIMIERZ  
MAREK

Wójt Gminy oraz Państwo ALICJA 
I JÓZEF LEWANDOWSCY

miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897–3566
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W trakcie uroczystego odznaczania par medalami Prezyden-
ta RP przez Wójta Gminy Wilkowice Mieczysława Rączkę, przy 
asyście kierownika USC Pani Magdaleny Hulbój-Jakubiec, utwór 
„AVE MARIA” wykonała na skrzypcach mieszkanka Wilkowic, Oli-
wia Świerczek.

Niestety Państwo Krystyna i Władysław Cholerek, Stefania i Ta-
deusz Dutka, Alicja i Józef Lewandowscy, Halina i Kazimierz Ma-
rek, Lidia i Jan Nikiel, Władysława i Józef Tarnawa nie wzięli udzia-

łu w uroczystości. Kilka dni 
później, Wójt wraz z zastęp-
cą kierownika USC odwiedzili 
Jubilatów osobiście i wręczy-
li prezydenckie medale, oko-
licznościowe dyplomy, kwiaty 
oraz słodki upominek.

Kolejną częścią uroczysto-
ści było złożenie uroczystych 
podziękowań na ręce Pana 
nadbryg. Marka Rączki, wie-
loletniego Śląskiego Komen-
danta Wojewódzkiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Katowicach, za nieoce-
nioną, długoletnią pracę na 
rzecz Państwowej Straży Po-
żarnej na terenie wojewódz-
twa śląskiego oraz na ręce 
Pana st. bryg. Adama Ca-
puty, wieloletniego Komen-
danta Miejskiego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Biel-
sku-Białej, za długoletnią 
pracę na rzecz Państwowej 

Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.
Następnie wręczono nagrody w dziedzinie kultury. Pierwszą 

z odznaczonych osób został lokalny rzeźbiarz z Mesznej, Pan Sta-
nisław Kwaśny, który wyróżniony został za całokształt dotychcza-
sowej działalności artystycznej, krzewienie kultury na terenie Gmi-
ny Wilkowice, prace społeczne na rzecz małej ojczyzny, profesjo-
nalizm, wyjątkową osobowość oraz zdobycie pierwszej w historii 
Gminy Wilkowice i powiatu bielskiego Nagrody im. Oskara Kol-
berga przyznawanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.

Wyróżniono także ubiegłorocznego nominowanego do presti-
żowej nagrody im. Ks. Józefa Londzina tj. Gminny Ludowy Klub 
Sportowy „Wilkowice”, w uznaniu zasług za upowszechnianie 
i rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Wil-
kowice oraz niezliczone inicjatywy podejmowane na rzecz ciągłe-
go rozwoju bazy sportowej. W imieniu klubu wyróżnienie odebrał 
Prezes Pan Ryszard Rączka.

Spotkanie noworoczne było również okazją do przypomnienia 
zebranym, że nasza gmina poszczycić się może aż 10 honorowy-
mi obywatelami. Podczas spotkania na sali obecnych było czwo-
ro z nich: Ks. Dziekan Franciszek Kuliga, Pani Krystyna Kubańda, 
Pani Jadwiga Kolarczyk oraz Pan Władysław Dutka. Wójt Gminy 
Mieczysław Rączka wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Bar-
toszem Olmą uroczyście uhonorowali ich okolicznościowymi me-
dalami. 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród i sty-
pendiów szczególnie uzdolnionym zawodnikom z terenu Gminy 
Wilkowice w dziedzinie sportu i kultury fizycznej. Na scenę zapro-
szono również Pana Michała Kunce, dyrektora Gimnazjum im. Ju-
liana Fałata w Bystrej, które zostało wyróżnione za reprezentowa-
nie Gminy Wilkowice podczas licznych zawodów sportowych oraz 
za zdobycie I miejsca w rywalizacji sportowej szkół gimnazjalnych 
powiatu bielskiego w roku szkolnym 2015/2016.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości głos zabrali za-
proszeni goście: Pan Grzegorz Puda, Poseł na Sejm Rzeczpospo-
litej Polskiej oraz Pani Katarzyna Adamiec, Członek Zarządu Po-
wiatu Bielskiego.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewniła grupa teatralna 
„Bajka” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej prezentu-
jąc sztukę pt. „Kopciuszek”.
Relacja zdjęciowa z uroczystości dostępna jest na www.wilkowice.pl.

UG
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nauczyciel z Gimnazjum im. juliana Fałata  
w ByStrej trenerem kadry śląSka

Świetna informacja dotarła  do nas z Katowic. Nauczyciel Gim-
nazjum im. Juliana Fałata w Bystrej i zarazem trener zespołu pił-
ki ręcznej dziewcząt KS Bystra z rocznika 2003 Marcin Węgrzyn 
otrzymał, decyzją Zarządu Śląskiego Związku Piłki Ręcznej, no-
minację na trenera Reprezentacji Śląska Młodziczek!  Marcin Wę-
grzyn wraz z bardzo doświadczonym trenerem Skałki Święto-
chłowice Andrzejem Gajczewskim  przez dwa lata wyselekcjonu-
ją  grupę najlepszych piłkarek ręcznych z rocznika 2003 na Śląsku 
oraz odpowiednio przygotują zespół do zmagań w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Kadr w 2018 roku.

Zapytaliśmy, co o tym wszystkim mówi i myśli sam zaintereso-
wany:

„Decyzja Zarządu Śląskiego Związku Piłki Ręcznej na pewno 
bardzo mnie zaskoczyła. Przystąpiłem do konkursu ze świadomo-
ścią, że jest wielu lepszych, doświadczonych i znających się le-
piej na piłce ręcznej trenerów ode mnie. O mojej osobie usłyszano 
na Śląsku dzięki sukcesom sportowym młodzieży, z którą pracuję, 

zarówno z bystrzańskimi gimnazjalistami  w zawodach Szkolne-
go Związku Sportowego, jak też zawodniczkami  Ligi Podbeskidz-
kiej, które pod banderą Bystra-Team zmierzają po trzeci tytuł Mi-
strzyń Podbeskidzia.  

Kamieniem milowym w pracy trenerskiej było objęcie funkcji tre-
nera dziewcząt, trenujących od półtora roku w Klubie Sportowym 
„Bystra” . Prowadzę obecnie jedną z najlepszych drużyn na Ślą-
sku w tej kategorii wiekowej, która zajmuje po pierwszej rundzie 
drugie miejsce na Śląsku. Możliwość konfrontacji z najlepszymi 
klubami i trenerami  naszego województwa pokazała,  że dziew-
częta i klub mają ogromny potencjał, który chciałbym wspomóc, 
powołując większość z nich na pierwszą akcję testowo-selekcyj-
ną. Reszta już w rękach dziewcząt.  Na szczęście będę współpra-
cował z bardzo doświadczonym trenerem - Andrzejem Gajczew-
skim, który na pewno wspomoże mnie merytorycznie”. 

GimBystra Team

Na zdjęciu st. bryg. Adam Caputa oraz 
nadbryg. Marek Rączka

Od lewej: Ks. Dziekan Franciszek Kuliga, 
Pani Jadwiga Kolarczyk, Pani Krystyna 
Kubańda, Pan Władysław Dutka.
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XXXI/258/2017 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,

XXXI/259/2017 udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka 
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,

XXXI/260/2017 zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilkowicach,
XXXI/261/2017 udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego,

XXXI/262/2017
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyj-
nych Gminy Wilkowice,

XXXI/263/2017 wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3301/9.

uchwały podjĘte na SeSji w dniu 25 Stycznia 2017 r.  
w Sprawie:

wÓjt inFormuje

oGłoSzenie

uSuwanie azBeStu
Podobnie jak w poprzednich latach, 

Gmina Wilkowice planuje przeprowadzić 
akcję odbioru od właścicieli nieruchomo-
ści odpadów zawierających azbest.

Pokrywane będą koszty transportu  
i unieszkodliwienia  na składowisku od-
padów niebezpiecznych.  

Chętni do pozbycia się azbestu mogą 
składać wnioski w Urzędzie Gminy.   UG

Informujemy, że w dniu 1 marca 2017 r. (tj. środa) Urząd Gminy w Wilkowicach będzie 
czynny w godz. 7:30-15:30.
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy  Wilkowice z dnia 9 lutego 2017 
r. w związku z art. 130 Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).

komunikat uSc
Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach,  

w związku z zamiarem organizacji uroczy-
stości z okazji 50-LECIA POŻYCIA MAŁ-
ŻEŃSKIEGO, zwraca się z prośbą do 
wszystkich zainteresowanych par, które 50 
lat temu i więcej stanęły na ślubnym kobier-
cu, a dotychczas nie wystąpiły z wnioskiem 
i nie zostały odznaczone medalem „Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie”, o zgłaszanie 
chęci wzięcia udziału w uroczystości, w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, I pię-
tro - pokój 310 lub tel. pod numerem tele-
fonu (33) 499-00-77 wew. 310, w terminie 
do dnia:       
• 30 kwietnia 2017 r. (pary, które zawarły 

związek małżeński od stycznia do czerw-
ca),

• 30 września 2017 r. (pary, które zawarły 
związek małżeński od lipca do grudnia).

SmoG!!!
Dni mamy coraz cieplejsze, ale noce nadal są 

chłodne. Prawdopodobnie zima nie powiedziała 
jeszcze ostatniego słowa. Tym samym tzw. „se-
zon grzewczy” jeszcze jakiś czas potrwa. Ostat-
nie tygodnie wszystkim nam dały się we znaki 
i to nie tylko z powodu długotrwałych mrozów, 
ale przede wszystkim zjawiska z nimi związa-
nego - smogu. Każdej zimy powraca problem 
smogu, ale w tym roku przybrał on na sile.  Ni-
skie temperatury i bezwietrzna pogoda spowo-

dowały, że w wielu miejscowościach odnotowy-
wano rekordowe przekroczenia norm jakości 
powietrza, ogłaszano alarmy smogowe, apelo-
wano o pozostawanie w domach zamiast czyn-
nej rekreacji na zewnątrz, w większych mia-
stach zachęcano do korzystania z publicznych 
środków transportu. Informowano mieszkań-
ców o zagrożeniach dla zdrowia, jakie powstają 
przy długookresowym oddychaniu zanieczysz-
czonym powietrzem. 

Od lewej Wójt Mieczysław Rączka, Hono-
rowy Obywatel Gminy Wilkowice Franci-
szek Prochot, Radny Piotr Pielesz.

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilko-
wice Mieczysław Rączka między innymi:

• Wziął udział w spotkaniu z Panią Minister 
Edukacji Narodowej Anną Zalewską w te-
macie wdrożenia w życie reformy oświa-
towej.

• Wziął udział we wspólnym konwencie 
wójtów i burmistrzów z prezydentem Biel-
ska-Białej Jackiem Krywultem.

• Wziął udział w cyklu walnych zebrań 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Wilkowice.

• Wspólnie z radnym Piotrem Pieleszem 
wziął udział w uroczystym wręczeniu 

medalu Honorowego Obywatela Gminy  
Wilkowice Panu Franciszkowi Prochotowi.

• Wziął udział w Dniu Myśli Braterskiej Krę-
gu Starszyzny Harcerskiej w Mesznej.

• Prowadził rozmowy z Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich w Katowicach dotyczące in-
westycji przy drogach wojewódzkich na 
terenie Gminy Wilkowice.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Bu-
dowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach 
aglomeracji etap 1 - rejon A, B, C, G, H, K, L”.
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Trwają analizy przyczyn, szuka się rozwiązań.
Nikt już chyba nie ma wątpliwości, że do złego stanu powietrza 

w okresie zimowym przyczynia się, w największym stopniu, niewła-
ściwy sposób ogrzewania budynków -  lokalne kotłownie, domowe 
piece węglowe. Niska emisja, czyli emisja pyłów i szkodliwych gazów 
pochodząca z pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa 
się w nieefektywny sposób, najczęściej węglem tanim, a więc złej ja-
kości, o niskich parametrach grzewczych. Z naszych kominów wydo-
bywają się  takie niebezpieczne związki jak: dwutlenek węgla CO2, 
tlenek węgla CO, dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOX, wielopier-
ścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren oraz diok-
syny, a także metale ciężkie (ołów, arsen, nikiel, kadm) i pyły zawie-
szone PM10, PM2,5.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, w celu po-
prawy jakości powietrza jakim oddychamy, Sejmik Województwa 
Śląskiego przygotował projekt uchwały, która będzie dotyczyć całe-
go obszaru województwa i wprowadzi zakazy i ograniczenia w za-
kresie eksploatacji m.in. domowych kotłowni. Uchwała ta przewidu-
je obowiązkową wymianę w sposób sukcesywny, w perspektywie do 
2028 r., starych i nieefektywnych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz 
wprowadzenie zakazu (i to już 1 września tego roku) stosowania do 
ogrzewania m. in. węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów wę-
glowych, wilgotnego drewna.

Uchwała nie odnosi się do bezwzględnego zakazu spalania odpa-
dów, bo taki zakaz obowiązuje od dawna - reguluje to ustawa o od-
padach.

Dla przypomnienia, obecnie dozwolone jest spalanie: węgla, kok-
su, ekogroszku, pelletu, brykietów drzewnych, papieru, tektury, nie-
zanieczyszczonego drewna (nieprzetworzonego, nieimpregnowane-
go), odpadów z gospodarki leśnej, kory, korka, trocin, wiórów, brykie-
tów ze słomy.

Absolutnie zabronione jest spalanie, między innymi, takich śmie-
ci jak: plastikowe pojemniki, butelki po napojach, kartony po sokach, 

mleku, plastikowe torby, zużyte opony, inne odpady z gumy, sztucz-
nej skóry, odpady z tworzyw sztucznych, opakowania po rozpusz-
czalnikach, środkach ochrony roślin, farbach i lakierach, papier bielo-
ny związkami  chloru, z nadrukiem farb kolorowych.

W zależności od tego, co jest spalane w piecach domowych dymy 
z kominów przybierają różne zabarwienie.

Biały dym zbliżony wyglądem do pary wodnej jest uważany za bez-
pieczny – powstaje w wyniku spalania suchego drewna, gazu, oleju 
opałowego, koksu lub węgla dobrej jakości.

Ciemnoszary dym powstaje w wyniku spalania paliw stałych, takich 
jak węgiel lub drewno gorszej jakości.

Czarny dym powstaje w wyniku spalania węgla złej jakości lub mo-
krego drewna złej jakości. Powoduje dużą zawartość pyłów i sadzy 
w powietrzu. 

Dym o niejednolitej barwie, bladopomarańczowy, żółtobury – po-
wstaje w wyniku spalania odpadów różnego  pochodzenia. To znak, 
że do pieca wrzucane są plastiki, puszki, obierki, odpady tekstylne, 
pampersy, itp.  

 Ważne! Gdy dym z komina wzbudzi podejrzenia sąsiadów, mogą 
oni poinformować straż gminną. Może ona wejść na prywatną pose-
sję i skontrolować, jakie materiały są używane do palenia w piecu. 
Funkcjonariusze straży gminnej posiadają uprawnienia do wejścia do 
domowej kotłowni w godzinach od 600 do 2200. Mogą pobrać prób-
kę popiołu do badania, żądać wyjaśnień i niezbędnych dokumentów. 
Mandat za palenie śmieci może kosztować nawet 500 zł.

Apelujemy! Nie przyczyniajmy się do pogorszania powietrza, któ-
rym oddychamy. Nie musimy czekać na wprowadzane zakazy i ogra-
niczenia. Zastanówmy się, czy wrzucanie byle czego do pieca to na 
pewno oszczędność. Czy zaoszczędzonych dziś pieniędzy, niewyda-
nych na dobry opał nie będziemy musieli w przyszłości wydać na le-
czenie siebie lub swoich bliskich.

Referat Ochrony Środowiska

„zaśnieŻyło, zamroziło, zawiało, jak cudownie, jak Biało”
Kiedy tylko sprzyjały warunki atmosferyczne, dzieci z przedszkola 

w Wilkowicach bawiły się na śniegu, zjeżdżały na plastikowych jabł-
kach z usypanej śnieżnej górki, korzystając z uroków zimy. Miesiąc 

luty był pełen ciekawych 
wydarzeń. Już pod koniec 
stycznia, w okresie ferii zi-
mowych, przedszkolaki zo-
stały zaproszone na spo-
tkanie edukacyjne do po-
bliskiej biblioteki. Pokazany 
został dzieciom, proces ro-
bienia masła ze śmietany, 
w warunkach domowych, 

z wykorzystaniem maselnicy. Spotkanie wzbogacił film oraz posze-
rzenie wiedzy n/t zwierząt dających nam mleko. Na zakończenie, 
dzieci jadły chleb z samodzielnie wykonanym masłem. 

W dniu 25.02.2017 r.. przedszkolaki uczestniczyły  w spotkaniu 
z Filharmonią Śląską „Świąteczne jazzowanie dla dźwięku ,,mi’’ nie 
lada wyzwanie’’, które odbyło się w sali widowiskowej w domu stra-
żaka w Wilkowicach.

09 i 10.02 2017 r. to dwa dni uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka, kiedy to wszystkie dzieci z naszego przedszkola przedstawiły pro-
gram artystyczny oraz obdarowały gości  upominkami. Już najmłod-
sza grupa Biedronki wykonała pokaz, w którym zobaczyliśmy ele-
menty walczyka, poleczki, kujawiaka i krakowiaka. Motylki zatańczy-

od kolĘdowania do Balowania
Okres kolędowania przedszkolaki z Bystrej zakończyły występami 

w Kościele Świętej Trójcy w Bielsku-Białej, biorąc udział w Jasełkach 
Integracyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca”. Uroczystość ta odbywa 
się cyklicznie już od wielu lat, a nasze przedszkolaki pod opieką Pani 
Oli chętnie i z dumą w niej uczestniczą, tym bardziej, że na Jasełka 
zapraszani są szczególni goście: Panie z Koła Gospodyń w Bystrej, 
Seniorzy z Domów Opieki Społecznej (także z Wilkowic) oraz przed-
stawiciele władz powiatu. 

Po pracowitym okresie kolędniczym przyszedł czas na zabawę. 
Podczas ferii, dzieci z Bystrej i nie tylko, bawiły się w Domu Straża-

ka na zabawie zorganizo-
wanej przez Panie z KGW, 
a 3 lutego na przedszkol-
nym balu przebierańców. 
Wówczas nasze przed-
szkole zamieniło się w ko-
lorową krainę pełną bajko-
wych postaci, wesoło ska-
czących w rytm znanych  
i mniej znanych hitów mu-
zycznych. Podczas zabaw i korowodów prowadzonych przez wodzi-

reja przedszkolaki ekspresyjnie prezentowały swoje stro-
je, brały udział w konkursach sprawnościowych i tanecz-
nych, integrowały się tańcząc w „sali balowej”. Na zakoń-
czenie balowego dnia bawiły się balonami, które wraz  
z miłymi wspomnieniami zabrały do domu. 

Olimpia Podwacietnik, Aleksandra Jaślanek
Przedszkole Publiczne w Bystrej
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ły „Grozika” i „Poleczkę”, Krasnoludki „Kaczuszki”, 
Żabki zauroczyły wszystkich tangiem oraz barw-
nymi strojami, Pszczółki pokazały taniec nowo-
czesny, a Smerfy zatańczyły rock’n’rolla.

W dniu 14.02.2017 r. do przedszkola zawitał te-
atrzyk objazdowy „Siedem życzeń”. Tego samego 
dnia obchodzone były również Walentynki. Zwró-
ciłyśmy w tym dniu szczególną uwagę na przeka-
zywanie dzieciom moralnych aspektów utworów, 
pogłębianie i uwrażliwianie na miłość w rodzinie, 
między rodzeństwem, przyjaźnie w grupie.

Bal 
W karnawale,15.02.2017 r., odbył się bal ma-

skowy w sali OSP. Zabawę prowadził pan Mirek. 
Było wiele ciekawych zabaw, konkursów, miła at-
mosfera, profesjonalne nagrania, oświetlenie, 
stół szwedzki z owocami oraz baloniki dla każde-
go dziecka. Wydarzenie i barwne stroje, na zdję-
ciach uwiecznił pan Grzegorz.

Przedszkole Publiczne w Wilkowicach
Alicja Jakubiec, Katarzyna Zielińska-Ficoń

udział Szkoły podStawowej w wilkowicach 
w oBchodach świĘta trzech krÓli

6 stycznia 2017 roku od-
była się kolejna edycja Kon-
kursu „VIII Bystrzańskie 
Gody - Kolędnicy Przebie-
rańcy”, który odbył się na 
Biwaku w Bystrej przy ul. 

J. Fałata. Podczas konkursu przywitano w tym roku Orszak Trzech 
Króli, który wyruszył z trzech parafii: z Mesznej, Bystrej i Wilkowic. 
Trzej Królowie przeszli ulicami Gminy i spotkali się na Biwaku, gdzie 
oczekiwano ich wśród radosnych śpiewów zebranych. Celem “Godów 
Bystrzańskich” jest m.in. pielęgnowanie tradycji kolędniczych naszego 
regionu. Pomimo wielkiego mrozu wystąpiło wiele zespołów. 

W kategorii dzieci i młodzieży wszystkie placówki oświatowe na-
szej gminy miały swoich reprezentantów. Komisja Konkursowa po-
wołana przez Zarząd Stowarzyszenia “Bystrzańska Inicjatywa” pod-
czas ogłaszania wyników konkursu, podkreśliła wysoki poziom arty-
styczny zespołów oraz staranność w doborze repertuaru i strojów.

W kategorii – dzieci i młodzież Grupa Kolędnicza Szkoły Pod-
stawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach zajęła II MIEJ-
SCE.

Serdecznie gratulujemy, a organizatorom winszujemy wspaniałe-
go projektu!

Zespół promujący szkołę

koncert zeSpołu Fletni pana „BeSkidy”
8 stycznia 2017 roku członkowie dziecięcego zespołu „Beskidy” 

mieli zaszczyt wystąpić w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Mi-
chała Archanioła w Wilkowicach. Uczniowie wilkowickiej szkoły pod-
stawowej wzięli udział we Mszy Świętej o godzinie 11.30, podczas 
której współuczestniczyli w muzycznej oprawie liturgii. Po zakończe-
niu nabożeństwa zespół zaprezentował program artystyczny, w ra-
mach którego można było wysłuchać kolęd i pastorałek wraz z regio-
nalnymi życzeniami bożonarodzeniowymi.

Serdecznie dziękujemy Księdzu Proboszczowi Franciszkowi Kuli-
ga za zaproszenie i możliwość udziału w uroczystości.

Opiekunem muzycz-
nym grupy jest nauczyciel-
ka muzyki, Pani Maria Pro-
stak. 
Zespół promujący szkołę

Pragniemy poinformować, 
że wykaz laureatów różnorodnych konkursów, organizowanych w na-
szej szkole w minionym półroczu znajduje się na stronie internetowej 
Szkoły Podstawowej im. W. Jagiełły w Wilkowicach.

mały miś w przedSzkolu w meSznej
W listopadzie 2016 roku Przedszkolaki  

z Mesznej przystąpiły do ogólnopolskiej ak-
cji pt. „Mały miś w świecie wielkiej literatu-
ry”. Jest to projekt mający na celu rozwija-
nie czytelnictwa wśród dzieci i współpracy 
między przedszkolami. Od grudnia regular-
nie w drzwiach Przedszkola stawał pan li-
stonosz z tajemniczymi mięciut-
kimi paczkami, na które Przed-
szkolaki czekały z niecierpli-
wością. Każda przesyłka kryła 

w sobie pluszowych gości z kolejnych miast Polski. Do 
dzieci z Mesznej przybyły misie m.in. z Warszawy, Ra-
domia czy Gdańska, spędzały z dziećmi kilka dni, bawi-
ły się z nimi, uczestniczyły w zajęciach, zwiedzały okoli-
cę, ale przede wszystkim czytały z dziećmi różne książki. 

Również Przedszkolaki z Mesznej przygotowały misia o imieniu Be-
skidek, który reprezentował nasze Przedszkole odwiedzając przed-
szkola w dziewięciu miastach całej Polski.  Teraz oczekujemy powro-
tu naszego misia, który z pewnością przywiezie ze sobą walizkę peł-
ną pięknych wspomnień i dzienniczek zapisany tytułami przeczyta-
nych książek.

Katarzyna Odoj, Zespół Promujący Przedszkole

dzień kota w Szkole podStawowej w ByStrej
Na liście nietypowych 

świąt obchodzonych w na-
szej szkole znalazł się 
Dzień Kota.

17. lutego wszyscy miło-
śnicy tych domowych pupi-
li przygotowali wiele cieka-

wostek z ich życia i przedstawili zainteresowanym koleżankom i ko-

legom. Nie zabrakło pluszowych kocich maskotek, a wielu uczniów 
wystąpiło w kocim przebraniu. W miłej atmosferze wybierano najpięk-
niejsze kostiumy i charakteryzacje.

Każdy uczestnik otrzymał słodki upominek, a najbardziej zaanga-
żowani pamiątkowy dyplom.

Wszyscy dobrze się bawili, przy okazji zdobywając wiedzę. To było 
naszym celem, bo  przecież najcenniejsza jest nauka poprzez zabawę!

Zespół promujący SP w Bystrej
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zimowiSko w meSznej

Bal karnawałowy i czytanie Bajek z kGw ByStra

Tegoroczne ferie zimowe zaczęły się najwcześniej w naszym wo-
jewództwie, bo już 16 stycznia 2017 r. Pogoda dopisała, prawdzi-
wa zima zaskoczyła  chyba wszystkich. W zimowisku  zorganizowa-
nym  przez  Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, dzięki dotacji  Urzędu 
Gminy w Wilkowicach,  wzięło udział  45 uczniów Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej. Zimowisko trwa-
ło od 16 do 20 stycznia. Dzieci miały możliwość na  spę-
dzenie  wolnego czasu  w  sposób ciekawy i urozmaicony. 
Nie zabrakło zajęć sportowych, ruchowych, kulturalnych 
i oświatowych. W pierwszym dniu dzieci bawiły się na krę-
gielni w Bielsku-Białej, oglądały wystawę w BWA pt. DZI-
KA PRZYRODA, a także bardzo ciekawą wystawę o te-
matyce  bożonarodzeniowej w Regionalnym Ośrodku Kul-
tury w Bielsku-Białej - MALOWANE  NA  SZKLE.

W drugim dniu odbyły się zajęcia na basenie AQUA w Bielsku-Bia-
łej. Pod opieką ratowników odbyły się  m.in. zawody pływackie.

Następny dzień obfitował we wspaniałe przeżycia. Przy  pięknej zi-
mowej pogodzie zwiedzaliśmy skocznię narciarską w Wiśle i GALE-
RIĘ  Adama Małysza. Dzieci podziwiały puchary, kryształowe kule 
i medale zdobyte przez  naszego mistrza, a także kombinezony, nar-

ty i  inne  pamiątki  tego wspaniałego skoczka. W czwartym dniu  
wszyscy  uczestnicy  zimowiska wzięli udział w zabawach ruchowych 

i animacjach w klubie „Jupijupijaj”  w Bielsku-Białej, a w ko-
lejnym dniu oglądali  premierę filmu „Baletnica inna niż 
wszystkie”  w kinie  HELIOS. Zakończenie i  podsumowa-
nie zimowiska  odbyło  się  tradycyjnie w pizzerii  HAWA 
w Bystrej.

Dzieci przebywały na zimowisku  pod  opieką  nauczy-
cieli miejscowej szkoły oraz organizatorów  wypoczynku. 
Smaczne posiłki zapewniła, jak zwykle, szkolna kuchnia, 
za co składamy jej serdeczne  podziękowania. 

Zarząd  SRM  w  Mesznej

Bal Karnawałowy dla dzieci odbył się 18 stycznia na sali w Domu 
Strażaka w Bystrej. Dzieci przebrane za motylki, księżniczki, cza-
rownice, wróżki i inne postacie z bajek i filmów tańczyły, brały liczny 
udział w zabawach, szaleństwie wśród baniek, długim pociągu, któ-
ry opanował całą salę. Rodzice i opiekunowie wraz ze swoimi pocie-
chami próbowali sił w przeciąganiu liny, zabawach z piłkami. Bałwan 

Olaf z filmu „Kraina lodu” 
porwał dzieci do tańca, a 
gdy poczuły się zmęczone 
ogłaszano przerwy na her-
batkę, soki, ciasta, pączki 
i owoce. Panie z KGW By-
stra zadbały o ciepły posi-
łek, a były to pyszne zapie-
kanki.

W bibliotece w Bystrej 19 stycznia Pani Bożena Opara czytała dzie-
ciom pięknie ilustrowane wiersze i opowiadania polskich autorów: 
„Czekoladki dla sąsiadki” D. Gellner, „Szopięta” E. Kozyra-Pawlak, 
„Historyjki dla małych uszu” J. Wachowiak. Dziękujemy za wsparcie 
finansowe, które pozwoliło po raz kolejny zorganizować bal dla dzie-
ci, piekarni „Capri” z Rybarzowic za pączki i ciastka.

Wszystkim dzieciom i ich 
opiekunom dziękujemy za 
wspaniałą zabawę i zapra-
szamy za rok.

Joanna Będkowska
GBP Wilkowice Filia w 

Bystrej

orGanizatorzy: kGw ByStra, GBp Filia w ByStrej, rada Sołecka w ByStrej,
Gok „promyk” w ByStrej, Gmina wilkowice, oSp ByStra.

zaBawa karnawałowa w Szkole w ByStrej – jak z Bajki…
Czy trolle naprawdę przynoszą szczęście? Szóstego lutego 2017 r. 

wystarczyło spojrzeć na twarze najmłodszych uczniów SP w Bystrej, 
by mieć pewność, że tak!!!

To właśnie tego dnia sala gimnastyczna stała się centrum trollowe-
go świata. Na dzieci z zainteresowaniem spoglądały wizerunki sym-
patycznych, magicznych stworzeń, zaś sufit zdobiły barwne dekoracje 
przeniesione jakby wprost z ich baśniowej krainy. Tak piękna sceno-
grafia była jednak tylko wstępem do wyjątkowej zabawy karnawałowej.

Kiedy  z głośników popłynęła skoczna muzyka, do sali wbiegli 
przedziwni prowadzący. Były to dwa najprawdziwsze trolle!  Trud-

no było oderwać od nich 
wzrok.  Ich baśniowe stro-
je  i bardzo, bardzo długie  
tęczowe włosy sprawiły, że 
nawet dorośli poczuli się 
znów jak dzieci. Niezwykły 
duet przygotował wiele in-
teresujących gier i zabaw. 
Ależ się działo! Trzeba było 
wykazać się zręcznością, 

refleksem i pomysłowością.
Docenione zostały również stroje, jakie przygotowali nasi ucznio-

wie. Każdy chciał wziąć udział w paradzie i zaprezentować swoje 
przebranie.

Niestety, wszystko, co 
dobre, szybko się koń-
czy. Nieuchronnie nad-
szedł  więc i kres wizyty go-
ści z baśniowej krainy. Cho-
ciaż trolle pożegnały spo-
łeczność Szkoły Podstawo-
wej w Bystrej, to pozosta-
wiły radosną atmosferę, ra-
dość na zarumienionych twarzach i wesoły błysk w oczach naszych 
uczniów.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bystrej wraz z Gronem Peda-
gogicznym pragnie złożyć serdeczne podziękowania Agencji Arty-
stycznej Art  Venture na czele z Panem Sebastianem Chmielem 
za stworzenie tego niezwykle profesjonalnego i barwnego widowiska.

Zespół promujący SP w Bystrej
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Zima nie odpuszcza! Nasze Dzieci oraz fana-
tycy „białego szaleństwa” z pewnością podska-
kują z radości, jednak większość z Państwa tę-
skni pewnie za nieco wyższymi temperaturami.  
W mijającym miesiącu dbaliśmy o to, żeby Pań-
stwa rozgrzać, zachęcić do zabawy w gorą-
cych rytmach, abyście poczuli gorączkę kar-

nawałowych wieczorów, a także spędzili w miłej 
atmosferze czas. 

Akcja Zima 2017 w GOK Promyk przebiegła bardzo 
spokojnie, ale też wyjątkowo atrakcyjnie.  W pierwszym ty-
godniu oferowaliśmy:  codzienne animacje ruchowe z Pa-
nią Pauliną Ka-
chel oraz warszta-
ty specjalne, pod-
czas których na-

sza sala zajęć zmie-
niła się w prawdziwe labora-
torium, gdzie Dzieci ekspery-
mentowały z suchym lodem 
mającym temperaturę -78,5’ 
C (na zdjęciu). Oprócz ani-
macji były też bajki. W drugim 
tygodniu ferii nie zabrakło co-
dziennych animacji prowadzonych przez Panią Annę Sznajder, a także 
warsztatów specjalnych, które tym razem były poświęcone, ukochanym 
przez Dzieci, klockom LEGO. Zaproponowaliśmy również koncerty jaz-
zowe Muzyków z Filharmonii Śląskiej oraz występ Teatru Animacji Lalki  
i Przedmiotu „eF”.

Pierwszy z karnawałowych koncertów odbył się 27 stycznia, a  wy-
stąpił zespół The Colombians z repertuarem gorrrących rytmów kara-
ibskich, charyzmatycznym kubańskim wokalistą i całym arsenałem in-
strumentów perkusyjnych (na zdjęciu). Temperatura na sali podniosła 
się o jakieś 30 stopni! Wi-
dzowie dali się porwać do 
tańca. Dziękujemy Państwu 
za udaną zabawę.

7 lutego wysłuchaliśmy 
pięknej opowieści o podró-
ży do Iranu. Spotkanie Klu-
bu Podróżnika poprowa-
dziła Pani Marta Bydłoń, 
której serdecznie dziękuje-
my.

9 lutego spotkaliśmy się, jak co miesiąc, w ramach „Czwartkowych 
spotkań” w gronie Działaczy kultury. Doprecyzowaliśmy budżet, infor-
mowaliśmy o naszej ofercie na najbliższe miesiące oraz omawialiśmy 
plan stałych imprez kulturalnych w Gminie Wilkowice na rok 2017, który 
znajdziecie Państwo na stronie www.wilkowice.pl w zakładce „Oświa-
ta, kultura i sport”, a także na naszej stronie www.gok.wilkowice.pl 
w zakładce „Katalog zajęć i wydarzeń”.

14 lutego zorganizowaliśmy Wernisaż wystawy pokonkurso-
wej laureatów 13. Międzynarodowego Dziecięcego Konkursu Ry-
sunkowego „Kartka bożonarodzeniowa” organizowanego przez 
Ostrawski Ośrodek Kultury w Dolnym Kubinie na Słowacji. Niezwy-
kła inwencja twórcza, bardzo wysoki poziom artystyczny, a przede 
wszystkim różnorodność, zarówno środków wyrazu, jak i tematyki 
nadsyłanych prac, owocuje międzynarodową prezentacją podróżują-
cą ze Słowacji do Czech, Polski, Serbii, na Węgry, a nawet do Francji.  
A teraz trafiła do naszego Ośrodka i mamy nadzieję, że bę-
dzie inspiracją przed kolejnym konkursem, w którym rów-
nież zamierzamy wziąć udział. Przypomnijmy, że aż dwie prace  
z naszej Gminy, zostały nagrodzone w tym konkursie, pokonując po dro-
dze aż 5498 konkurentów z 6 krajów Europy. Jest to praca Liliany Kowal-
czuk, która zajęła I miejsce i Hani Sznajder - III miejsce. Jeszcze raz ser-
decznie gratulujemy! Wystawę można oglądać do 10 marca. 

Również 14 lutego, Dzieci wraz z Opiekunami obejrzały teatrzyk 
pt. „Cudowne narodziny”.  Chcemy na naszej scenie prezen-
tować różne formy teatralne i dlatego tym razem zaprezentowali-
śmy spektakl kukiełkowy, który poruszał wyobraźnię młodego widza,  
a opowiadał baśń romską o tym, jak narodziły się skrzypce - instru-
ment, który towarzyszy nam po dziś dzień, w chwilach smutku i rado-
ści. Wystąpił Teatr Pracownia Kwadryga z Bielska-Białej, który jest jed-
nym z pierwszych prywatnych teatrów w Polsce, istnieje już ponad 20 
lat, grają w nim profesjonalni aktorzy. 

17 lutego gościliśmy kolejną „atrakcję” muzyczną karnawału. Ze-
spół Big Bit (na zdjęciu). Koncert w klimacie szalonych lat 60-tych, 
czasów wczesnego rocka i geniuszy tamtych lat - zespołu The Beatles, 
pokazał, jak bardzo Państwo tęsknicie za tamtymi emocjami, modą  
i bigbitem. Koncert był wyjątkowo przebojowy. Dziękujemy Państwu za 
tak liczne przybycie, za Wasze przebrania i wspólną zabawę, nawet na 

stojąco. Wspólne wykona-
nie kultowego utworu „Hey 
Jude” na długo pozostanie 
w naszej pamięci.

21 lutego, w ramach Klu-
bu Melomana, wysłucha-
liśmy bardzo ciekawej pre-
lekcji na temat gitary kla-
sycznej: „Sześć strun gita-
ry”. Wieczór poprowadziła 
Gospodarz naszego klubu Pani Regina Gowarzewska, a przed Klubo-
wiczami wystąpił Pan Aleksander Pankowski vel Jankowski. Mamy na-
dzieję, że to spotkanie było także inspiracją dla uczestników zajęć z gi-
tary organizowanych w naszych ośrodkach i niedługo osiągną taki po-
ziom wirtuozerii, czego im życzymy.

marzec pod znakiem św. patryka, 
czyli o tym co przed nami!

Ze względu na fakt, iż 17 marca przypada Dzień Świętego Patry-
ka – Patrona zielonej wyspy Irlandii, przygotowaliśmy kilka wydarzeń 
z tym związanych:

7 marca (wtorek) o godz. 19.00 w ramach Klubu Podróżnika za-
praszamy na spotkanie pt. „Irlandia – wakacje na zielonej wyspie”. 
O krajobrazach, zwyczajach i strojach ciekawie opowie doświad-
czony podróżnik, członek PTTK, emerytowana nauczycielka Pani 
Małgorzata Leśniowska. 

17 marca (piątek) o godz. 20.30, zapraszamy na koncert muzy-
ki celtyckiej w wykonaniu zespołu „Beltaine”, wieczór uświetni pokaz 
tańca. Aby stworzyć irlandzki klimat, mile widziane będą zielone ele-
menty ubioru. Wstęp na koncert jest bezpłatny, biletowany, a bilety do 
odbioru w biurze administracji od 1 marca, pierwszeństwo mają Miesz-
kańcy naszej gminy. Wydarzeniem towarzyszącym będzie wystawa 
zdjęć i akwareli przedstawiająca celtyckie krainy Irlandię i Bretanię, 
którą będzie można oglądać w sali na parterze od 14 do 31 marca.

21 marca (wtorek) o godz. 19.00, na spotkaniu Klubu Melomana 
poznamy harfę, którą  Irlandia uznała za instrument narodowy. Można 
powiedzieć, że w Irlandii znaczenie harfy jest ogromne, znajduje się 
w herbie tego kraju i stanowi jego symbol. Na tym czarodziejskim in-
strumencie zagra Dominika Surzyn, utalentowana harfistka, uczenni-
ca bielskiej Szkoły Muzycznej współpracująca z Filharmonią Śląską. 
A Gospodarzem wieczoru, będzie Pani Regina Gowarzewska.

23 marca (czwartek) o godz. 17.00 zapraszamy na spo-
tkanie z psychodietetykiem Panią Wiesławą Rusin pt. „Flo-
ra bakteryjna nasz wielki niewidzialny sojusznik. Jak ją wspierać  
i dokarmiać?”. Po wykładzie będzie można skosztować zdrowej tar-
ty jabłkowej. Zapraszamy serdecznie, bo zeszłoroczne spotkania cie-
szyły się ogromnym powodzeniem, co zachęciło nas do ich kontynu-
owania. 

25-26 marca (sobota - niedziela) planujemy zorganizować 
amatorskie warsztaty wokalne dla dorosłych zakończone kon-
certem finałowym (dla chętnych Uczestników) w dniu 26.03 
o godz. 18.00 połączonym z występami Uczniów Studia Piosenki 
„Charisma”, pod kierownictwem Pani Justyny Masny, która poprowa-
dzi warsztaty. Wstęp na koncert jest wolny - bez biletów, a zapisy na 
warsztaty przyjmujemy do 20.03. – ilość miejsc ograniczona.  

Najmłodszych zapraszamy 30 marca o godz. 16.30 (piątek) na te-
atrzyk pt. „Benio w opałach” w wykonaniu Teatru TAK. Będzie to 
przedstawienie z elementami języka angielskiego (czasowniki ruchu 
i nazwy instrumentów muzycznych) oraz zabawami interaktywnymi. 
Jest to spektakl z morałem. Uczy cierpliwości i szacunku do przyjaciół 
i do wszystkich rówieśników. Uświadamia dzieciom, że nie mogą mieć 
wszystkiego, chociaż czasem pokusa jest naprawdę silna. Teatr TAK 
występował już u nas w wakacje, a przedstawienie o Pchle Szachrajce 
bardzo się podobało. Mam nadzieję, że będzie tak i tym razem. 

A teraz jeszcze o naszych spotkaniach z filmem:
Marcowe spotkania DKF „Promyk” (w co drugi wtorek o godz. 

19.00) upłyną pod znakiem amerykańskiego kina niezależnego  i azja-
tyckiego kina gatunkowego. A oto, co przygotowała dla Państwa Go-
spodarz DKF Pani Mirosława Bernardes-Rusin na najbliższe spotka-
nia:

14 marca zapraszamy na rozgrywającą się w niedalekiej przy-
szłości komedię obyczajową „Creative control” w reż. Ben-
jamina Dickinsona, o brooklyńskiej klasie kreatywnej, żyjącej 
w świecie rozszerzonej rzeczywistości.

Obraz ku przestrodze pokazujący skrajne sytuacje, do jakich może 
doprowadzić niepohamowany rozwój technologii. To również ostra sa-
tyra na dzisiejsze czasy, a szczególnie na sprzeczności, jakie rodzi 
kreatywność w społeczeństwie kapitalistycznym. Głównym bohaterem 

początek roku w karnawałowych rytmach, czyli o tym co za nami!
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najBliŻSze wydarzenia kulturalne 
w Gminie wilkowice!

jest David (zarazem reżyser i scenarzysta fil-
mu oraz odtwórca głównej roli), przepracowany 
i uzależniony od technologicznych nowinek pra-
cownik agencji reklamowej. David pracuje nad 
kampanią dla nowej generacji okularów pozwala-
jących ujrzeć „ulepszoną rzeczywistość”. Prywat-
nie postanawia wykorzystać okulary, aby stwo-
rzyć awatara, rzeczywistych rozmiarów, dziew-
czyny, której pragnie. Fantazja i rzeczywistość 
mieszają się. Namiętności sięgają zenitu i spra-
wy wymykają się spod kontroli. Ten wciągający 
i zabawny obraz nie jest tylko pomysłowym fil-
mem z pogranicza science fiction, ale także prze-
myślaną opowieścią o ludziach uwikłanych we 
współczesność.

Na drugim spotkaniu, 28 marca, zobaczymy 
trzymający w napięciu thriller „Służąca” w reż. 
Park Chan-wooka, południowokoreańskiego mi-
strza kina mocnych wrażeń. Film jest ekranizacją 
bestsellerowej powieści Sarah Waters pt. „Zło-
dziejka”.

Korea, lata 30. XX wieku. Oszust z nizin spo-
łecznych postanawia podstępem rozkochać 
w sobie piękną Japonkę – dziedziczkę wielkiej 
fortuny – aby przejąć jej majątek. W tym celu 
umieszcza w jej najbliższym otoczeniu tytułową 
służącą – posłuszną sobie naciągaczkę, która 
ma zaskarbić względy milionerki i stać się jej za-
ufaną powiernicą. „Służąca” to opowieść o trój-
kącie miłosnym, pożądaniu, seksualnych fanta-
zjach i wyrafinowanej zemście. Widziana z róż-
nych perspektyw intryga z minuty na minutę 
diametralnie się zmienia, zmierzając ku prze-
wrotnemu finałowi. Park Chan-wook zbudował 
na ekranie elegancką, szkatułkową opowieść  
z drobiazgową konstrukcją. Intryga goni intry-
gę, tajemnica przykrywa inną tajemnicę, błahe 
szczegóły okazują się mieć nieprzeciętne zna-
czenie, a niewinne postacie - drugie oblicze. 
„Służąca”, podobnie, jak wcześniejsze obrazy 
Park Chan-wooka, z „Trylogii Zemsty” podbiła 
europejską publiczność festiwalową.

Zapraszamy na DKF, a także na Środowe Kół-
ka Filmowe. 22 lutego ruszył Klub Młodego Fil-
mowca „Non fiction”, zapraszamy młodzież 
gimnazjalną i licealną, w co drugą środę o godz. 
15.45, najbliższe spotkanie 8 marca.

Zachęcamy Państwa także do wzięcia 
udziału w „Międzynarodowym Konkursie 
na najpiękniejszą pisankę” organizowanym 
przez Ostrawski Ośrodek Kultury w Dolnym Ku-
binie na Słowacji.  Wprawdzie do Wielkanocy 
jeszcze trochę czasu, ale prace trzeba złożyć 
do 9 marca w naszym Ośrodku, dlatego piszemy 
o tym tak wcześnie. Szczegóły konkursu znaj-
dziecie Państwo na plakacie.

Zachęcamy, zapraszamy. Do zobaczenia. 
Z nami nie będziecie się nudzić! 

Agnieszka Sech
Dyrektor GOK „Promyk”
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Jeżeli bliskie są Państwu sprawy:
upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku

dzieci i młodzieży, przeciwdziałania
patologiom społecznym, pomocy społecznej

– w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości,
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów między społecznościami,

rozważcie Państwo naszą propozycję:

LKS „Klimczok – Bystra” prosi uprzejmie
o przekazanie 1% z podatku od dochodu

Konto bankowe:
BS Bystra 22 8133 0003 0000 0361 2000 0001

LKS „Klimczok – Bystra”, ul. J. Fałata 14,
43-360 Bystra, tel./fax 033/8 171 231

Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra”
(rok założenia 1922)

organizacja pożytku publicznego (0000213857 KRS)

StowarzySzenie plaStykÓw ondraSzek
W tym roku mijają 23 lata od podjęcia współpracy pomiędzy bi-

blioteką w Wilkowicach a Stowarzyszeniem Plastyków Ondraszek. 
Ówczesna dyrektor Maria Jasiczek i prezes Stowarzyszenia Barba-
ra Adamiec zorganizowały pierwszą wystawę prac plastycznych miej-
scowych twórców. W kolejnych latach przystosowano biblioteki w By-
strej i Mesznej do prezentacji obrazów.

Od wielu lat dyrektor biblioteki Agata Prochownik nie tylko kontynu-
uje, ale prowadzi działania, które służą rozwojowi amatorskiej twór-
czości, edukacji kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego. Oglą-
daliśmy  malarstwo olejne, akwarele, pastele, malowanie na szkle, 
grafikę, rzeźbę, ceramikę, hafty, koronki i inne, a twórcami byli ama-
torzy i profesjonaliści, miejscowi jak i z okolicy. 

W  galerii wilkowickiej biblioteki zawieszono obrazy olejne Barba-

ry Adamiec, Barbary Ma-
rii Adamiec, Jolanty Kape-
li i ciekawe akwarele Ro-
mualda Romańczyka. Wer-
nisaż odbył się 9-go lutego 
br. Prace  „ondraszków”, 
o różnorodnej tematyce, 
można oglądać do połowy 
kwietnia, zapraszamy. Je-
steśmy jedną z nielicznych  gmin, które mogą pochwalić się tak boga-
tym przeglądem twórczej sztuki dostępnej dla każdego mieszkańca.

BA

o G ł o S z e n i e

urząd Gminy w wilkowicach inFormuje
W związku z wszczęciem postępowania nadzorczego przez Woje-

wodę Śląskiego w Katowicach o stwierdzenie nieważności uchwały 
Nr XXIX/233/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2016 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wilkowice we wschodniej części gminy obejmującego obszar 
od ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wy-
zwolenia w kierunku północnym do granic administracyjnych Gminy, 
z uwagi, iż plan posiada wadę prawną, w trybie pilnym należy wsz-
cząć procedurę naprawczą.

Procedura naprawcza polega na przystąpieniu do uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego sa-

mego terenu na nowo.
W związku z powyższym Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 

XXXII/264/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Wilkowice obejmującego obszar od ul. Żywieckiej w kierun-
ku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierunku pół-
nocnym do granic administracyjnych Gminy.

Procedura naprawcza nie spowoduje zmiany zasadniczych 
ustaleń planu miejscowego przyjętego uchwałą Nr XXIX/233/2016 
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2016 r.

akcja charytatywna 
„świąteczna paczka”

W grudniu 2016 roku uczniowie Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Mesznej wzięli udział w trzeciej edycji akcji chary-
tatywnej „Świąteczna Paczka”, której celem było zebranie i do-
starczenie słodyczy, zabawek oraz środków czystości dla dzie-
ci przebywających w Domu Dziecka w Bielsku-Białej przy ulicy 
Pocztowej 24.

Jak co roku akcja spotkała się z wielkim odzewem wśród Dzie-
ci z  naszego Przedszkola i Szkoły oraz ich Rodziców. Zebrali-
śmy wiele artykułów, które sprawiły ogromną radość  dzieciom.

Nasz cel został osiągnięty, a słowa naszego Patrona święte-
go Jana Pawła II „Człowiek jest wielki, nie przez to, co ma, nie 
przez to, kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi”  znów 
zostały przez nas zrealizowane. Wszyscy spisali się na medal 
za co serdecznie dziękuję i już zapraszam do udziału w naszej 
akcji w przyszłym roku.

Koordynator akcji – Iwona Kwaśny

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 
778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wilkowice 
uchwały Nr XXXII/264/2017 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Wilkowice obejmującego obszar od ul. Żywieckiej 
w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierun-
ku północnym do granic administracyjnych Gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego pla-
nu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, 43-365 Wilko-
wice, ul. Wyzwolenia 25, w terminie do dnia 24 marca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), za-
wiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia wyżej wymienionego pro-
jektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania 
na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, 43-365 Wilko-
wice, ul. Wyzwolenia 25, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bez-
piecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@wil-
kowice.pl, w terminie do dnia 24 marca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wil-
kowice.

Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowi-
ce obejmującego obszar od ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierun-
ku północnym do granic administracyjnych Gminy
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harmonoGram pracy lekarzy w SGzoz w wilkowicach

Lek. med. EWA  LASEK
PEDIATRA
SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Godziny przyjęć 
w gabinecie 
lekarskim 800--1330 800-1330 1300-1800 800-1330 800-1330

Wizyty  
domowe

700-800

1330-1435 1330-1535 1025-1300
700-800

1330-1435 1330-1535

Lek. med. WACŁAW ŻACZEK
PEDIATRA
SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Meszna 1200-1400 1200-1400 1200-1400 800-1000 1200-1400

Wilkowice 800-1200 800-1200 800-1200 1000-1400 1400-1800

Wizyty  
domowe 1400-1535 1400-1535 1400-1535 1400-1535 1025-1200

Lek. med. MARIA RICHTER
SPECJALISTA MEDYCYNY OGÓLNEJ

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Godziny przyjęć 
w gabinecie 
 lekarskim ------- -------- 800-1200 1300-1800 800-1300

Wizyty domowe ------- -------- 1200-1425 1130-1300 1300-1400

Lek. med. SEBASTIAN DOMINIAK
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Godziny przyjęć
w gabinecie  
lekarskim 1300-1800 800-1330 800-1330 800-1330 800-1330

Wizyty domowe 1025-1300 1330-1535 1330-1535 1330-1535 13301535

Lek. med. ROBERT GAŁDYN

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Godziny przyjęć
w gabinecie  
lekarskim 800-1300 -------- -------- 1400-1800 --------

Wizyty domowe 1300-1400 -------- -------- 1300-1400 --------

Lek. med. MANUELA DROZD-SYPIEŃ
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I DIABETOLOGII

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Godziny przyjęć 
w gabinecie  
lekarskim ------- 800-1330 ------- 800-1330 --------

Wizyty domowe ------- 1330-1535 ------- 1330-1535 --------

Lek. med. BOGUSŁAWA GAJECKA-DZIEMBOWSKA
LEKARZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Godziny przyjęć
w gabinecie  
lekarskim 800-1100 1445-1800 800-1100 800-1100 800-1100

Wizyty domowe 1100-1200 1400-1445 1100-1145 1100-1130 1100-1145

nakaz zGłaSzania do powiatoweGo lekarza weterynarii
W związku z występowaniem na terytorium Polski wysoce zjadli-

wej grypy ptasiej, obowiązuje nakaz zgłaszania do Powiatowego 
Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub 
inne ptaki z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomiesz-
czeniach mieszkalnych. 

Obowiązek został nałożony rozporządzeniem ministra rolnic-
twa z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związa-
nych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które weszło 
w życie z dniem 28 grudnia 2016 r.  Zgłoszenia należy dokonać 
w formie pisemnej, podając liczbę sztuk drobiu, wszystkich utrzy-
mywanych gatunków, na formularzach dostępnych na stronie Po-
wiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku - Białej http://www.
bip-bielsko.pl/. Obowiązek zgłoszenia spoczywa na każdym posia-
daczu drobiu bez względu na ilość posiadanych sztuk.

Za nie spełnienie tego obowiązku grozi kara pieniężna.
Zgodnie z art. 85aa ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz.1539) kto, wbrew wydanym naka-
zom, zakazom lub ograniczeniom, w celu zwalczania choroby za-
kaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie, będąc posiada-
czem zwierząt, nie zgłasza powiatowemu lekarzowi weterynarii 
miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na 
daną chorobę zakaźną zwierząt,  podlega karze pieniężnej w wy-
sokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodze-
nia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzają-
cy, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W związku z powyższym  należy niezwłocznie zgłaszać do Po-
wiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku-Białej, wszystkie 
posiadane sztuki drobiu i innych ptaków.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej, ul. Karpac-
ka 76, 43-316 Bielsko-Biała, tel. 33 496 01 80, fax: 33 496 01 87,  
e-mail: sekretariat@bip-bielsko.pl.

waŻny w okreSie  
od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
 WILKOWICE 

Wywiozę, bądź zakupię 
stare zbędne

rzeczy z piwnicy,  
strychu, stodoły.

Rozbiorę stare domy  
lub stodołę.

Wykonam meble ogrodo-
we (ławki, altanki, huśtawki), 
ogrodzenia siatkowe, panelowe 

oraz drewniane

608 132 715
517 458 942

Tel.

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

Trzopek Andrzej P.P.H.U.
„ADC”

Tel. 605 515 613

zoStaw SwÓj 1%  w wilkowicach
SZANOWNI PAŃSTWO! Jesteśmy z Wami od 2006 r., a od 2008 r. posiadamy status Or-

ganizacji Pożytku Publicznego. Misją naszej organizacji jest współudział w tworzeniu warun-
ków rozwoju i promocji Wilkowic - miejscowości malowniczo położonej pomiędzy Beskidem 
Śląskim a Beskidem Małym, którą realizujemy poprzez: 

Przekazane środki zwiększą nasz wkład własny przy staraniu się o środki na realizację zadań 
statutowych.  W  roku 2016 już po raz ósmy zrealizować dyktando z języka polskiego, czwar-
tą – akademię rzeczy ładnych, czyli kurs nowych technik rękodzieła i przeprowadziliśmy pierw-
szą edycję  Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia -  integracyjnej imprezy środowiskowej. Po-
nadto podsumowaliśmy 10 lat istnienia i działania naszego Stowarzyszenia. Mamy jeszcze wie-
le pomysłów mogących służyć naszemu środowisku, dlatego prosimy:

Podaruj nam  SWÓJ  1%  podatku !
POMOŻESZ W REALIZACJI POWYŻSZYCH ZAŁOŻEŃ!

Aby przekazać 1% swojego podatku nie musisz wpłacać żadnych pieniędzy!
Wystarczy, że wpiszesz w odpowiednim polu zeznania podatkowego: 

Stowarzyszenie „RAZEM DLA WILKOWIC” KRS  0000268430 oraz obliczoną kwotę 1% 
podatku.

Dziękujemy

1. Eksponowanie walorów miejscowości 
i tworzenie atrakcji przyciągających 
turystów. 

2. Kultywowanie tradycji i kultury regionu. 
3. Upowszechnianie inicjatyw prozdro-

wotnych, przeciwdziałanie patologiom 

społecznym, rozwój kultury fizycznej 
i sportu. 

4. Inicjowanie przedsięwzięć mających 
na celu wyrównanie szans wszech-
stronnego rozwoju dzieci, młodzieży 
i dorosłych. 
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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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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
 WILKOWICE 

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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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 
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Autoryzowany Sprzedawca Polskiej Grupy Górniczej

+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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X puchar maGurki w BieGach narciarSkich  
„śladami arcykSiĘŻnej marii tereSy haBSBurG”

Po kilku nieudanych próbach w ubiegłym roku, 
4 lutego br., nareszcie udało się zorganizować X 
Puchar Magurki w biegach narciarskich „Śladami 
Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg”.

Podobnie jak w poprzednich edycjach zawo-
dów organizatorami byli: Gmina Wilkowice, Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, Mia-
sto Bielsko-Biała, Miasto Żywiec, Starostwo Po-
wiatowe w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe 
w Żywcu, Gmina Czernichów, Gmina Łodygowi-
ce, Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Wilkowi-
ce oraz Towarzystwo Krzewienie Kultury Fizycznej.

Dzięki współpracy kilku samorządów, każdy 
uczestnik zawodów brał w nich udział całkowicie 
bezpłatnie. Organizatorzy zapewnili transport, gru-

pę ratownictwa medyczne-
go OSP Bystra czuwającą 
nad bezpieczeństwem za-
wodników, ciepły posiłek, 
dyplom dla każdego uczest-
nika zawodów oraz nagro-
dy, medale i puchary w po-
szczególnych kategoriach 
wiekowych, a dzieci i mło-
dzież szkolna mieli możli-
wość otrzymania dodatko-
wych nagród w losowaniu.

W dziesiątej, jubileuszowej edycji zawodów 
udział wzięło blisko 120 uczestników, wśród któ-
rych najmłodszy miał 5 lat, zaś najstarszy 70 lat.

Nowością tego-
rocznych zawodów 
były sprinty narciar-
skie, które zorgani-
zowaliśmy na trasie 
o długości ok 1,6 km.

Wyniki oraz gale-
ria zdjęć z zawodów 
dostępne są na ofi-
cjalnej stronie Gminy 
Wilkowice www.wil-
kowice.pl.

UG

Od lewej stoją: Pan Czesław Pszczółka – 
Przedstawiciel Starosty Bielskiego, Pan Józef 
Pawlusiak – Komandor zawodów, Ryszard 
Radwan – Naczelnik Wydziału Kultury 
Fizycznej i Turystyki UM w Bielsku-Białej, 
Mieczysław Rączka – Wójt Gminy Wilkowice

Od lewej stoją: Pan Ryszard Radwan 
– Naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej 
i Turystyki UM w Bielsku-Białej, Mieczysław 
Rączka – Wójt Gminy Wilkowice, Michał 
Gębala – najmłodszy uczestnik zawodów, 
Pan Grzegorz Puda – Poseł na Sejm RP

Start zawodników w kategorii OPEN


