
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ:
- w dniu 12.02.2014 r., godz. 18:00 w budynku OSP Bystra,
- w dniu 13.02.2014 r., godz. 17:00 w budynku OSP Wilkowice,
- w dniu 14.02.2014 r., godz. 17:00 w Meszniańskim Ośrodku 
  Kultury „Nad Borami”.

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA WIEJSKIE

AGNIESZKA SZYMAŃCZAK I PAWEŁ KLISZ 
POWOŁANI  DO  KADRY  OLIMPIJSKIEJ

Dzięki trwającej od wielu lat polityce prospor-
towej na terenie naszej gminy powstał szereg 
licznych inwestycji sportowych, w tym kilka 
boisk, dwie wielofunkcyjne hale sportowe, tra-
sy do narciarstwa biegowego oraz kompleks 
skoczni narciarskich. Działania Samorządu, 
w tym zakresie, mają na celu z jednej strony 
umożliwienie uprawiania sportu przez dzieci  
i młodzież szkolną, w ramach zajęć ogólnoro-
zwojowych, z drugiej zaś mają 
dać możliwość, działającym na 
terenie klubom sportowym i or-
ganizacjom, do przygotowania 
i wyszkolenia profesjonalistów. 
Dodatkowo należy zauważyć, 
że doskonały klimat sportowy 
zapoczątkowali olimpijczycy, 
wywodzący się z naszej gmi-
ny. Mało która gmina może 
poszczycić się plejadą aż 15 
olimpijczyków.

Świetne tradycje oraz do-
skonałe warunki do uprawiania 
sportu zaowocowały, przed 
kilkoma dniami, informacją o 
powołaniu Agnieszki Szymań-

czak oraz Pawła Klisza, wychowanków 
LKS „Klimczok-Bystra”, na igrzyska 
olimpijskie w Soczi w kategorii biegi nar-
ciarskie. Wiadomość ta niezwykle mnie 
ucieszyła, ponieważ niepodważalnym 
stał się fakt słuszności naszych dzia-
łań, ukierunkowanych na rozwój sportu  
w Gminie Wilkowice.

O randze sukcesu świadczy również 
fakt, iż z terenu powia-
tu bielskiego i miasta Bielska-
Białej do kadry olimpijskiej po-
wołanych zostało tylko trzech 
olimpijczyków, w tym dwóch 
powołanych zostało z terenu 
naszej gminy (trzecim olimpij-
czykiem jest Maciej Bydliński 
ze Szczyrku).

Podczas spotkania z dele-
gacją samorządową z powia-
tu Kicmań na Ukrainie, które 
odbyło się na terenie naszej 
gminy w dniu 28 stycznia br., 
przekazałem im tę, dla nas 
niezmiernie radosną, infor-
mację, którą przyjęli z wielkim 

zaskoczeniem i uznaniem, że aż dwie osoby 
z naszej gminy otrzymały nominację do kadry 
olimpijskiej, bowiem ukraińska delegacja olim-
pijska składa się tylko z 15 osób. 

Niewątpliwie wszyscy wierzymy, że wycho-
wankowie klubu „Klimczok-Bystra” osiągną 
wspaniałe rezultaty i trzymając mocno kciuki 
będziemy im kibicowali podczas Igrzysk Olimpij-
skich w Soczi.

Myślę, że w trakcie przyszłorocznego Spo-
tkania Noworocznego Działaczy Samorządo-
wych, Kultury i Działaczy Sportu Gminy Wilkowi-
ce będę miał przyjemność, wspólnie z Przewod-
niczącym Rady, przyznać dwa nowe tytuły „Za-
służony Sportowiec Gminy Wilkowice”.

Wójt Gminy
Mieczysław Rączka

    Serdecznie zapraszamy na IX Puchar Magurki w biegach narciarskich 

            „ŚLADAMI ARCYKSIĘŻNEJ MARII TERESY HABSBURG”.

Zawody włączone do kalendarza Amatorskich Mistrzostw Polski.
     9 lutego 2014 r. – trasy na Magurce Wilkowickiej.
W przypadku braku śniegu termin zawodów ulegnie zmianie!!!

        Szczegóły oraz regulamin na stronie www.wilkowice.pl.

 

   Paweł Klisz

 

   Agnieszka Szymańczak

SZANOWNI  PAŃSTWO!

Rok VIII nr 1 (84) Styczeń 2014 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897–3566



G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e2

PRACOWITY CZAS KOLĘDOWANIA W PRZEDSZKOLU W BYSTREJ
Już w połowie grudnia Maluszki i Średniaki zapro-

siły rodziców  na zajęcia otwarte, które przeprowa-
dzono w dwóch częściach.  „Krasnoludki” w części 
pierwszej przedstawiły długą wędrówkę owieczek 
i pastuszków do stajenki, nad którą świeciła, trochę 
śpiąca, gwiazda; w części drugiej, wspólnie z rodzi-
cami, dekorowały dowolnie przygotowanymi ozdo-
bami styropianowe choinki. „Motylki” w części pierw-
szej rozmawiały o kolorach i wielkości rodzin dino-
zaurów; w części drugiej tańczyły tradycyjne tańce 
z udziałem rodziców. Natomiast na zajęciach otwar-
tych u Starszaków pt.: „ Mikołajowe prezenty” i „Nasi 
ulubieńcy”, podsumowano obserwację wstępną, indywidualnie zapoznając  
rodziców z diagnozą. Oczywiście nie pominięto treści świątecznych. „Ja-
gódki” przedstawiły „Zmartwienie śnieżynek”, które nie wiedziały jak roz-
wiązać problem samotnej choinki. „Muchomorki” zaprezentowały „Jasełka”, 
w których drużyna górali pomimo wielu  przygód, dotarła z darami do szopki 
betlejemskiej. Na przedstawienie o śnieżynkach zaproszono uczniów z kla-
sy Ib.

 A wszystkie przedszkolaki oglądały śnieżynki podczas oczekiwania na 
przybycie Mikołaja. W dniu przedszkolnej wigilii, na której goszczono pro-
boszczów z parafii w Bystrej Śląskiej i Bystrej Krakowskiej, oglądano „Ja-
sełka”, śpiewano dobrze znane dzieciom kolędy, łamano się opłatkiem 
i wspólnie spożywano świąteczny obiad.

Pielęgnując tradycje ludowe przedszkolaki, z gwiazdą i świątecznymi ży-
czeniami, kolędowały w Urzędzie Gminy oraz u zaprzyjaźnionych z przed-
szkolem osób.

W styczniu zaproszono do przedszkola babcie 
i dziadków, aby i oni mogli oglądać zimowo - świą-
teczne przedstawienia. Niejednemu z dziadków łza 
zakręciła się w oku, gdy patrzyli na swoje, jakże we-
soło tańczące i śpiewające wnuczęta. 

A prezenty i wspólna degustacja ciast upieczo-
nych przez mamy,  wywołały wiele radości, zarówno 
u przedszkolaków, jak i gości.

Dnia 18 stycznia Starszaki wzięły udział w Kon-
kursie Kolęd i Pastorałek, który odbył się w kościele 
parafialnym w Bystrej Krakowskiej. „Muchomorki” za-
śpiewały „Idą kolędnicy” i „Świeć gwiazdeczko”, a „Ja-

gódki” „On jest Królem” oraz „ Nie miały aniołki”.
Nasi podopieczni uczestniczyli, także w „Jasełkach Integracyjnych”, wy-

stawianych w Teatrze Polskim w Bielsku - Białej. Przedstawienie  przygoto-
wuje Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Serce dla Serca” dla osób 
z domów opieki społecznej, babć i dziadków oraz osób z zaprzyjaźnionych 
instytucji, stowarzyszeń i urzędów. Spektakl ten, pełen wzruszeń i emocji, 
spełnia jeszcze jedną rolę - uczy od najmłodszych lat, że pomimo różnic 
w wyglądzie, zachowaniu i możliwościach poznawczych, wszystkim nale-
ży się szacunek.

Czy to koniec kolędowania?
Oczywiście, że nie, przecież pierwszego lutego odbędą się V Bystrzań-

skie Gody – „Kolędnicy Przebierańcy”, na które chętne przedszkolaki przy-
gotowały krótki, aczkolwiek pełen tradycyjnych  świąteczno - noworocznych 
przyśpiewek, program kolędniczy.         Przedszkole Publiczne w Bystrej

A. Jaślanek, M. Foltyniak

 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 
REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PT.: „AKTYWIZACJA SPOŁECZNA  I ZAWODOWA W GMINIE WILKOWICE”

W grudniu 2013 r. dobiegła końca szósta 
już edycja projektu systemowego „Aktywizacja 
społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Edycja ta była, jak poprzednia, uzupełniona o in-
tensywną pracą środowiskową. 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej po-
stawiliśmy sobie za cel ograniczanie zjawiska 
bezrobocia oraz równoległe prowadzenie działań 
edukacyjnych dotyczących profilaktyki problemu 
przemocy. Umożliwialiśmy podnoszenie kwalifi-
kacji i umiejętności niezbędnych na wymagają-
cym rynku pracy oraz edukowaliśmy społeczność 
lokalną z zakresu problemów społecznych oscy-
lujących wobec przemocy, różnych jej rodzajów  
i przejawów.

W ramach działań Aktywnej Integracji zastoso-
waliśmy następujące formy wsparcia:

-  Akademia Poszukiwania Pracy
- Indywidualne konsultacje z trenerem pracy 

i przedsiębiorczości
- Trening umiejętności społecznych
- Indywidualne konsultacje z psychologiem
- Trening  umiejętności społecznych - warszta-

ty z zakresu kreowania wizerunku
- Kurs obsługi komputera i Internetu - poziom 

podstawowy

- Kurs języka angielskiego
- Kurs zawodowy: Operator koparko-ładowarki
- Kurs zawodowy: Sprzedawca z obsługą kasy 

fiskalnej i innych urządzeń sklepowych
- Kurs zawodowy: Cukiernik
- Kurs zawodowy: Magazynier z komputerową 

obsługą hurtowni i wózka jezdniowego
- Kurs zawodowy: Opiekun osób starszych 

i niepełnosprawnych

Łącznie zrealizowaliśmy około 1000 godzin 
zajęć podnoszących umiejętności, kompetencje 
i kwalifikacje zawodowe. 

Uczestniczki i uczestnicy projektu wraz z oso-
bami z otoczenia (małżonkowie, dzieci, rodzice) 
podczas działań edukacyjnych mieli możliwość 
udziału w 2 formach integracyjnych:

UCZENNICA GIMNAZJUM IM. JULIANA FAŁATA W FINALE KONKURSU Google!
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z całej Pol-

ski, po raz kolejny, przemalowali logo Google. Tematem 
przewodnim tegorocznej edycji konkursu Doodle 4 Google 
było hasło „Mój pomysł na pomaganie innym”. 

Spośród dwudziestu tysięcy zgłoszeń Jury wyłoniło pięt-
nastu autorów najlepszych prac, wśród których znalazło 
się dzieło Małgorzaty Ślazyk – uczennicy Gimnazjum im. 
Juliana Fałata w Bystrej. Małgosia wraz z rodzicami i na-
uczycielem plastyki panem Wiesławem Tomaszkiem została 
zaproszona w dniu 10 stycznia 2014 roku do warszawskiej 
„Zachęty” na galę wręczenia nagród dla najlepszych. Nad-
mienić należy, iż uroczystość prowadził sam Jurek Owsiak, 
któremu wtórował Maciej Stuhr. Wszyscy finaliści otrzymali 
od firmy GOOGLE wysokiej jakości sprzęt elektroniczny, 

a zwycięzca czek na 15.000 zł dla potrzeb własnych i 25.000 
zł dla szkoły, którą reprezentował.

Internauci, poprzez głosowanie, wybrali swojego ulubione-
go doodla1, którym ku naszemu rozczarowaniu została praca 
gimnazjalisty z Kielc. My z całego serca gratulujemy Małgo-
rzacie Ślazyk sukcesu i już dzisiaj zachęcamy ją do wzięcia 
udziału w kolejnej edycji konkursu. Wszystkie nagrodzone 
w konkursie prace można oglądać na stronie www.google.pl/
doodle4google/

Społeczność Gimnazjum im. Juliana Fałata
1 Google Doodle to unikatowe loga, przygotowywane na 

specjalne okazje. Pojawiają się zamiast zwykłego loga, gdy 
próbujemy coś wyszukać poprzez google. Żadna inna firma 
na świecie nie ma aż tylu wersji swojego znaku firmowego.
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W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka między in-
nymi:
- wziął udział w spotkaniu opłatkowym dla parlamentarzystów i samo-

rządowców zorganizowanym przez Kurię Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 
w trakcie którego zgromadzeni mogli pożegnać się z, odchodzącym na 
emeryturę, bp Tadeuszem Rakoczym;

- wziął udział w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Towarzystwa 
Przyjaciół Bystrej, Ochotniczej Straży Pożarnej Bystra oraz Lokalnej 
Grupy Działania Ziemia Bielska;

- prowadził rozmowy z partnerską Gminą Bziny na Słowacji w sprawie 
rozpoczęcia procesu inwestycyjnego związanego z realizacją projektu 
transgranicznego pn. „Tradycja bez granic – współpraca polsko-sło-
wacka w zakresie pielęgnowania kultury i tradycji”, w ramach którego 
przeprowadzony zostanie remont i modernizacja domów kultury w obu 
miejscowościach;
W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone zamówienia na następu-

jące zadania:
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Bu-

dowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwia-
jących połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi 
w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice 
w roku 2013 - etap 4;

- Świadczenie usług dydaktyczno – pedagogicznych, psychologiczno - 
pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów placówek 
szkolnych na terenie Gminy Wilkowice w ramach realizacji projektu 
„Postawmy na edukację w Gminie Wilkowice”- dla 43 części; 

- Zakup materiałów biurowych dla pracowników Urzędu Gminy;
- Opracowywanie operatów szacunkowych dla nieruchomości przezna-

czonych do: -  zbycia przez Gminę Wilkowice,-  nabycia przez Gminę 

Wilkowice, oraz  oszacowania wartości gruntu przejętego na własność 
Gminy  z mocy prawa.
Zawarto umowy na zadania:

- „Budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej (...) na te-
renie gminy Wilkowice - etap 3;

- Zakup paliw płynnych na potrzeby Referatu Służb Technicznych oraz 
Straży Gminnej;

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji za-
dania pn.„Budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej 
(...) - etap 3”;

- Zamówienie uzupełniające dla zadania pn.:”Budowa niezbędnych ele-
mentów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających połączenie gmin-
nej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwach Bystra, 
Meszna, Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice w roku 2013-etap 3”;

- Zamówienie uzupełniające dla zadania pn.: „Pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa niezbędnych elementów 
sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających połączenie gminnej sieci 
kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwach Bystra, Meszna, Wil-
kowice na terenie Gminy Wilkowice w roku 2013 - etap 3”;     

- Obsługa i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych na terenie Gminy Wilkowice;

- Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki surowców wtórnych dla 
mieszkańców Gminy Wilkowice;

- Budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwia-
jących połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi 
w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice 
w roku 2013 – etap 4;

- Zagospodarowanie odpadów komunalnych EKOŁAD Sp. z o.o.;
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji za-

dania pn. „Budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitar-
nej (...) - etap 4”.

WÓJT INFORMUJE

a) wyjazd integracyjny o charakterze edukacyjnym - wycieczka do Parku 
Rozrywki w Ochabach,

b) piknik rodzinny/ognisko integracyjne w Wilkowicach wraz z trzema in-
nymi Gminami - Kozy, Szczyrk i Wilamowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach prowadzi pracę 
środowiskową ukierunkowaną na pomoc osobom zagrożonym wyklucze-
niem społecznym, czyniąc jednocześnie starania mające na celu zmianę 
postrzegania instytucji, jako podmiotu odpowiedzialnego tylko i wyłącznie 
za przyznawanie świadczeń finansowych. Efekty prac nad zmianą wizerun-
ku stają się coraz bardziej dostrzegalne. Pomocnym okazało się przystą-
pienie do realizacji projektu systemowego „Aktywizacja społeczna i zawo-
dowa w Gminie Wilkowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dostrzegając problem przemocy oraz uznając go za jedno z najwięk-
szych zagrożeń procesu integracji społecznej (ryzyko marginalizacji i wy-

kluczenia społecznego osób dotkniętych przemocą) podjął decyzję o re-
alizacji kampanii edukacyjnej dotyczącej profilaktyki przemocy. Kampania 
skierowana była do członków społeczności lokalnej i prowadzona równole-
gle do realizowanej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej.

Finałem kampanii było zorganizowanie wraz z Gminną Biblioteką kon-
kursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom  konkursu Pan Wójt wręczył na-
grody rzeczowe. 

W dniu 12.12.2013 r. na Sali Sesyjnej Urzędu Gminy odbyło się uro-
czyste zakończenie projektu. Pan Wójt wręczył wszystkim uczestniczkom 
i uczestnikom projektu certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające  ukoń-
czone kursy i szkolenia.

WSZYSTKIM UCZESTNICZKOM I UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY
ZA ZAANGAŻOWANIE I AKTYWNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

 Danuta Bieniek - Dyrektor GOPS

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 30 GRUDNIA 2013 R., W SPRAWIE:
 XLII/346/2013 Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2014 – 2021.

XLII/347/2013 Przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2014 r.

XLII/348/2013 wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice, na lata 2013-2021.

XLII/349/2013 Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2013 r.

XLII/350/2013 Wydatków budżetu Gminy, które w 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

XLII/351/2013 Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice na rok 2014.

XLII/352/2013 Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Wilkowice.

XLII/353/2013 Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie 
działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

XLII/354/2013 Zbycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 951/21

XLII/355/2013 Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice oraz w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie udziałów w nieruchomości będącej współwłasnością Gminy Wilkowice.

XLII/356/2013 Wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będącej własnością 
Gminy Wilkowice.

XLII/357/2013
Zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilkowice na nieruchomość stanowiącą własność 
osoby fizycznej.



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

XXII Finał WOŚP  za nami. Po 
raz kolejny czuliśmy Państwa po-
moc, wsparcie i hojność. Wiemy, 
że za setkami czerwonych serdu-
szek z logo orkiestry, które rozda-
li w tym dniu nasi wolontariusze, 
kryją się setki prawdziwych ludz-
kich, wrażliwych  serc, Państwa 
serc. Dziękujemy za hojność, 
życzliwość, zrozumienie. Warto 
angażować wszystkie siły w przy-
gotowanie i przebieg kolejnych 
Finałów WOŚP, m.in. na terenie 
naszej Gminy, jeżeli nasi wolon-
tariusze i my członkowie szta-
bu, otrzymujemy tyle zaufania od 
Państwa. Jeszcze raz dziękujemy.

W tym roku zebraliśmy kwotę:
58 149,44 zł

Ponadto:
Euro – 45.99
Korona Norweska – 105
Korona Czeska – 401,70
Korona Słowacka – 592
Korona Szwedzka – 2 
Dolar Amerykański – 2
Forint – 618,5 
Frank Belgijski – 1
Funt Angielski – 0,34
2 sztuki maleńkiej biżuterii dekla-

rowanej jako złotej 

Bon żywnościowy na kwotę 14 
złotych.

Jak co roku pragniemy podzięko-
wać także wszystkim naszym do-
broczyńcom,  bez których organizo-
wanie  bezpiecznych Finałów było-
by niemożliwe. 

Jakże ważne jest, nie tylko Ich 
pełne zrozumienie idei WOŚP, ale 
także docenienie trudu i zaanga-
żowania naszych młodych pod-
opiecznych w trakcie całodziennej 
kwesty. Kiedy przychodzimy prosić 
o wsparcie nie tylko nie odmawiają, 
ale dopingują nas do dalszych dzia-
łań. Dziękujemy. To dla organizato-
rów bezcenne.

NASI DOBROCZYŃCY:
– Wójt Gminy Wilkowice
– Referat Służb Technicznych UG 
Wilkowice 
– Ochotnicza Straż Pożarna w Wil-
kowicach, 
– Czterech Wspaniałych Kierow-
ców,
– Pani Anna Maślanka i pracowni-
ce sklepu spożywczego SAM w By-
strej,
– Prezes Jan Kowalski i Zarząd 
Spółdzielni „Bystrzanka”,

– Państwo Paulina i Bartłomiej Cza-
der Piekarnia „Wisła”,
– cudowne Mamy i Babcie, które 
w tym roku pobiły rekord „pieczenia 
ciast” a My pobiliśmy rekord w ich 
jedzeniu, 
– Rada Rodziców Gimnazjum 
w Wilkowicach,
– Rada Rodziców Szkoły Podsta-
wowej w Wilkowicach.

SPONSORZY „ŚWIATEŁKA DO 
NIEBA”  i ZAKUPU DEFIBRYLATO-
RA  DLA OSP WILKOWICE

Kwiaciarnia „Azalia” – Ewa i Ma-
teusz Romaniak,

Kwiaciarnia Wilkowice Ewa Ber-
nasińska, 

Kwiaciarnia Roman Bernasiński 
Bielsko-Biała,

Kwiaciarnia Robinson Żywiec – 

Monika i Sebastian Gilowscy,
Firma Faxtel – właściciel salonów 

Orange (Plac Smolki 4 i Sarni Stok 
i Auchan),

„WILBUD” Materiały Budowlane 
i Opałowe,

Agnieszka i Andrzej Nycz,
Jolanta i Bronisław Marszałek,
Państwo Michalewscy,
Asia- Fryzjerka,
Skład Matriałów Budowlanych 

Grzegorz Hołda – Buczkowice,
Anonimowi sponsorzy.
-    Specjalne podziękowania 

dla Czarodzieja Cudownych Wra-
żeń.  

„Światełko do nieba” to dla nas 
wszystkich nagroda i niezapomnia-
ne wrażenia. Dziękujemy.  
     Sztab SP Wilkowice

XXII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W SZTABIE SP WILKOWICE

Informacja dotycząca XXII Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy

Już po raz 16 z rzędu w Sztabie  SP Wilkowice zagrała Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W czasie XXII Finału w kwe-
ście wzięło udział 126 wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej im. 
W. Jagiełły oraz Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach. 
Dzięki ich zaangażowaniu oraz hojności darczyńców udało się 
zebrać rekordową kwotę 58 149,44 złotych. W trakcie  szesnastu  
lat wolontariusze Sztabu SP Wilkowice zebrali kwotę 554 170 zł. 

PCHLI TARG W BYSTREJ
Już po drugim Pchlim Targu w Pubie Bibelot w Bystrej! Pierwszy odbył 

się 23.11.2013 r., a kolejny w sobotę 18.01.2014 r. Zainteresowanie, jak na 
coś nowego, było niezłe, szczególnie, co zrozumiałe, wśród pań. Formuła 
wymiany lub sprzedaży, używanych, już niepotrzebnych, zajmujących miej-
sce w szafach i lamusach, rzeczy jest normalną, bardzo popularną i lubianą 
pozarynkową formą handlu w wysoko rozwiniętych krajach europejskich  
i, chyba też, świata. Np. w Wielkiej Brytanii, bo stąd mamy osobiste do-
świadczenia, jest to niemal przemysł. „Car boot sale” (sprzedaż z bagażnika 
samochodowego) to, zwykle weekendowe, jarmarki w każdym miasteczku, 
osiedlu, dzielnicy dużego miasta i innym większym skupisku ludzi. Czasami 
można tam kupić coś fascynującego, wspaniałego i niezwykłego za śmiesz-
nie niską cenę, a dla dużej grupy mieszkańców to nieodzowny punkt progra-
mu soboty lub niedzieli. Wyobraźmy sobie kilka boisk piłkarskich zastawio-
nych samochodami sprzedających i tłumy kupujących, bo takie jarmarki są 
dość częstym widokiem, ale są też bardzo małe i kameralne. 

W Polsce, w dużych miastach, (ale też coraz częściej i w mniejszych) są 
bazary staroci, ale są one zdominowane przez handlarzy - rzadko sprze-
dającymi są przeciętni ludzie, więc Pchli Targ jest coraz bardziej popularny 
w naszym kraju. Mamy, jako społeczeństwo, jeszcze pewne opory pod tym 

względem, ale powoli... My, w każdym razie, będziemy próbowali taki spo-
sób pozbywania się, ale i pozyskiwania,  używanych rzeczy i staroci orga-
nizować u nas cyklicznie - następny Pchli Targ w naszym Pubie 22.02.2014 
r. w godz. 16.00 - 19.00. Tym razem będzie to targ z rzeczami dla dzieci: 
ubranka, zabawki, książeczki i wszelkie akcesoria do pielęgnacji. Kolejny 
zaś 22.03.2014 r. również w godz. 16.00-19.00. Ubrania, ale i niewielkie 
gabarytowo sprzęty wyposażenia mieszkań, książki, płyty, itp. mogą być 
przedmiotem kupna-sprzedaży. Chodzi też o to, żeby się spotykać, wza-
jemnie poznawać, nawet tylko porozmawiać, bo to integruje społeczności, 
szczególnie te niejednorodne - jak w Bystrej.    

Wszystkich serdecznie zapraszamy.               A.W.B.

ŻEGNAJ, KAPITANIE… 
21. grudnia 2013 roku w Kościele Parafialnym 

pod wezwaniem Przenajdroższej Krwi  Pana Je-
zusa w Bystrej miała miejsce uroczystość  po-
żegnania doczesnych szczątków ŚP Kapitana 
Pawła Cymsa. 

W atmosferze powagi, z udziałem przedstawi-
cieli władz gminy oraz powiatu, a także miesz-
kańców Bystrej, uczniów i nauczycieli Szkoły 

Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej, pocztów sztandarowych 
i formacji wojskowych oddano hołd bohaterowi walk o niepodległość, 
którego los związał z Bystrą.

Od 1949 roku spoczywał na cmentarzu parafialnym ,a  kolejne po-
kolenia uczniów pamiętały o tym, by czcić jego pamięć.

W grudniową sobotę pożegnano Kapitana… Spocznie w Gnieźnie, 

wśród swoich- bohaterów walk powstańczych o niepodległość  ojczy-
zny. Bystra  nie zapomni jednak o Pawle Cymsie - na cmentarzu po-
zostanie płyta upamiętniająca miejsce jego spoczynku, a przy ulicy  
J. Fałata odsłonięto obelisk ku czci Kapitana. 

Zespół Promujący SP w Bystrej

W Szkole Podstawowej w Bystrej można zobaczyć gazetki i materiały 
przybliżające postać tego niezwykłego człowieka.
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To już trzecia z rzędu SZLACHETNA PACZ-
KA, dzięki której jednoczy się cała nasza szko-
ła by zorganizować przedświąteczną pomoc dla 
potrzebującej rodziny. Tym razem postanowili-
śmy obdarować starszą, schorowaną kobietę, 
która nie radzi sobie z utrzymaniem mieszkania. 
Jej niska renta starcza na niewiele – po odlicze-
niu opłat za mieszkanie i lekarstwa na przeży-
cie pozostaje zaledwie ponad 100 złotych. Roz-
poczęliśmy akcję tradycyjnie od zbiórki pienię-
dzy. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszyst-
kich uczniów oraz szczególnej hojności pracow-
ników obsługi i administracji szkoły i księdza Tomasza Kotlarskiego 
udało się zebrać niebagatelną kwotę ponad 800 złotych. Następnym 
etapem było zgromadzenie pomocy materialnej głównie w postaci 
żywności i środków czystości. I tutaj ofiarność uczniów przerosła na-
sze najśmielsze oczekiwania. Zebrane produkty i pieniądze pozwoli-
ły nam naprawdę szczodrze obdarować potrzebującą. W dodatku na-

sze prezenty były bardzo trafione czego dowodem 
jest relacja z dostarczenia paczki jaką otrzymali-
śmy: „Pani Barbara (imię zostało zmienione by za-
chować anonimowość) rozpłakała się ze wzrusze-
nia za tak wielką pomoc jaką dostała. Najbardziej 
zadowolona i wdzięczna jest za odzież, telefon oraz 
blender. Wszystkie podarunki były bardzo trafione 
i potrzebne. Jak mówiła, nigdy by jej nie było stać 
na tak wspaniałe rzeczy. Pani Barbara serdecznie 
dziękuje za okazaną pomoc i wielkie serca Dar-
czyńców oraz za zaufanie jakim ją obdarzyli przy-
gotowując jej wspaniałą Paczkę”.

Dziękuję uczniom i ich rodzicom oraz pracownikom szkoły za 
ogromne zaangażowanie we współtworzenie kolejnej edycji projek-
tu SZLACHETNA PACZKA. Razem dokonaliśmy rzeczy niezwykłej: 
ponad 17 600 rodzin w całej Polsce otrzymało nie tylko prezenty, ale 
także impuls do zmiany oraz znak, że ktoś o nich myśli. 

Andrzej Błachut

GIMNAZJUM W WILKOWICACH KOLEJNY RAZ PRZYGOTOWAŁO 
SZLACHETNĄ PACZKĘ

 ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO – BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE!
Stowarzyszenie „RAZEM DLA WILKOWIC” wraz z Komendą Miej-

ską Policji w Bielsku-Białej, rozpoczyna akcję „BĄDŹ WIDOCZNY 
NA DRODZE”! W związku z zatrważającymi statystykami wypadków 
z udziałem pieszych (w 2012 r. 27% wypadków stanowili potrące-
ni piesi) oraz wchodzącym w życie obowiązku noszenia odblasków 
przez wszystkich pieszych poza obszarem zabudowanym (Ustawa 
będzie obowiązywać od sierpnia 2014r.) będziemy bezpłatnie roz-
dawać opaski odblaskowe dla mieszkańców Wilkowic. Akcja ta skie-
rowana jest głównie do dorosłych, dlatego że nasze dzieci już od lat 
są zaopatrzone w elementy odblaskowe, które noszą chętnie i bez 
sprzeciwu. Inaczej jest z dorosłymi i młodzieżą, uważamy, że są nie-
atrakcyjne i nie pasują do niczego. Jednak w trosce o bezpieczeń-
stwo własne oraz pozostałych użytkowników ruchu drogowego war-
to zakładać elementy odblaskowe, które można zawiesić na toreb-
ce, plecaku, czy założyć na odzież wierzchnią.  Sytuacje zmusza-

ją nas do poruszania się w pasie jezdni, poboczem, przechodzenia 
na drugą stronę jezdni wówczas te, choćby niewielkie odblaski mogą 
uchronić nas od wypadku i uratować nam życie. 

Po zmierzchu kierowca samochodu widzi pieszego dopiero z od-
ległości 20m, a droga hamowania to około 40m. Natomiast odblask 
jest już widoczny z odległości 150m, co daje kierującemu pojazdem 
kilka cennych sekund na reakcję i właściwy manewr. Bądźmy mą-
drzy przed szkodą i promujmy „bezpieczną modę” na refleksy, aby 
po  zmierzchu lśnić i być widocznym. 

Pierwsze 100 opasek odblaskowych rozdamy na spotkaniu opłat-
kowym grup parafialnych 2 lutego, a następne na zebraniu wiejskim. 
Pamiętajmy, że lśniące odblaski to najprostsze i najtańsze ubezpie-
czenia na życie!                                     Urszula Dusza-Szramowiat

Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Wilkowic”

14 listopada 2013r. w Domu Strażaka w Mesznej odbył się XIV Pa-
rafialny Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek zorga-
nizowany przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Nie-
pokalanego Serca NMP w Mesznej. W przeglądzie brali udział przed-
szkolacy i uczniowie miejscowego Zespołu Szkolno – Przedszkolne-
go im. bł. Jana Pawła II. Wykonawców oceniała trzyosobowa komi-
sja w składzie: przewodniczący ks. Andrzej Piotrowski – proboszcz 
parafii w Mesznej, Janina Rosiek – dyrygent chóru „Cantica” w By-
strej oraz Magdalena Chodkowska – Chmiel – nauczycielka muzyki 
w Szkole Podstawowej w Bystrej. 

W najmłodszej grupie wiekowej I miejsce zajęła grupa 5-6-lat-
ków z przedszkola w Mesznej, którzy przedstawili dwie pieśni z okre-
su II wojny światowej: „Serce w plecaku” i „Oka”. 50-osobową grupę 
przygotowały nauczycielki: Beata Jakubiec, Anna Tórz i Michalina 
Kępys.

Wśród klas I-III w kategorii „zespół” najlepsi okazali się ucznio-
wie klasy II (20 osób), których przygotowała wychowawczyni Gra-
żyna Damek. Zaśpiewali oni pieśni: „Ostatni mazur” (pieśń z okresu 
powstania styczniowego) oraz „Warszawskie dzieci” – jedną z naj-
bardziej znanych pieśni powstania warszawskiego.

II miejsce przyznano uczniom klasy Ia (20 osób), którzy zapre-
zentowali pieśni: „Przybyli ułani pod okienko” – z okresu I wojny świa-
towej oraz „Ostatni mazur”. Uczniów przygotowali: nauczyciel muzy-
ki Piotr Bezymski i wych. Barbara Rojek.

III miejsce zajął zespół wokalny z klasy III (8 osób), który pod 
opieką wych. Renaty Kamińskiej przygotował pieśni: „Stolice Polski” 
oraz „Nasza Wisła”.

Wyróżnienie w tej grupie wiekowej otrzymali uczniowie klasy 
Ib (19 osób), którzy zaprezentowali pieśni: „Warszawo ma” (pieśń 
o sytuacji w getcie warszawskim w czasie II wojny światowej) oraz 
„Wojenko, wojenko” (pieśń powstała w 1917r. i była często śpiewa-
na w latach II wojny światowej). Uczniów przygotowała wych. Krysty-
na Laszczak.

 W grupie wiekowej uczniów klas IV – VI w kategorii 
„soliści” I miejsce zajęła Aleksandra Wolińska, która z własnym 
akompaniamentem zaśpiewała pieśni „Biały krzyż” z muzyką Krzysz-
tofa Klenczona oraz „Pierwsza Brygada” (najsłynniejsza pieśń Legio-
nów Polskich z okresu I wojny światowej). Solistkę przygotował Piotr 

Bezymski.
II miejsce uzyskała Magdalena Tórz, która przedstawiła pieśni: 

„Taki kraj” oraz „Pytasz mnie o Polskę”. Solistkę przygotował Piotr 
Bezymski.

III miejsce otrzymała Amelia Grzybowska, która zaprezentowała 
piosenkę partyzancką z okresu II wojny światowej „Jesienny deszcz” 
oraz znaną pieśń z okresu I wojny światowej „Piechota”. Uczennicę 
przygotował Piotr Bezymski.

W tej samej grupie wiekowej w kategorii „zespół” I miejsce zdo-
był zespół „Muzyka” (3 osoby), który przedstawił pieśni: „Warszawo 
ma” oraz „Biały krzyż”. Uczniów przygotował Piotr Bezymski.

II miejsce uzyskała Schola (11 osób), która zaprezentowała pieśni: 
„Warszawskie dzieci” oraz słynny „Chorał” ze słowami Kornela Ujej-
skiego (pieśń powstała w 1846r. po krwawym stłumieniu powstania 
krakowskiego przez wojska austriackie). Scholę przygotowała kate-
chetka Grażyna Kubica.

Na XIV Przegląd Pieśni Patriotycznej przybyli goście: zastęp-
ca wójta gminy Wilkowice – Aleksander Adamiec, przedstawicielka 
Gminnego Referatu Kultury – Aleksandra Szymik – Caputa, dyrektor 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej – Małgorzata Dłu-
gosz, przewodnicząca Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej – Anna 
Kaźmierczak oraz przedstawiciele wszystkich organizacji działają-
cych w Mesznej: Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Koła Gospodyń 
Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, Kręgu Starszyzny Harcer-
skiej.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Mesznej serdecznie dzięku-
je Urzędowi Gminy Wilkowice oraz Sołtysowi Mesznej za wsparcie 
finansowe. Wyraz wdzięczności przekazujemy Jadwidze Giertler – 
prezes OSP w Mesznej - za gościnność i coroczne umożliwienie wy-
stępów w Domu Strażaka.

W XIV Parafialnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej wzięło udział 
134 dzieci. Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom miej-
scowej placówki oświatowej oraz rodzicom za trud w przygotowa-
niu uczniów do występu. Jesteśmy wdzięczni Renacie Durajczyk za 
oprawę artystyczną przeglądu (występ szkolnego teatrzyku „Na niby) 
oraz Stanisławowi Kepysowi za nadzór techniczny.

Joanna Szkoda - Stwora

 XIV PARAFIALNY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ W MESZNEJ
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Któż nie poddaje się radosnej atmosferze 
Bożego Narodzenia?. Świąt bardzo rodzin-
nych, pełnych pokoju, miłości  i ...wspólne-
go śpiewania kolęd. Te piosenki – opowie-
ści mówiące o narodzeniu Dzieciątka Je-
zus, o aniołach – zwiastunach dobrej no-
winy, pokłonie Trzech Króli i o pastusz-
kach, którzy przybyli do żłobka by oddać 
pokłonu Nowonarodzonemu – śpiewane są 
już w czasie wieczerzy wigilijnej, a w cza-
sie godnim czyli od Bożego Narodzenia do 
Święta Trzech Króli istnieje zwyczaj cho-
dzenia z kolędą od domu do domu. Trady-
cja piękna.  Aby zachować ją od zapomnie-
nia Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Die-
cezji Bielsko-Żywieckiej koło parafialne w Mesznej i Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Wilkowicach organizują co roku konkurs kolęd i pa-
storałek.  Celem konkursu konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzie-
ży do tradycyjnego bożonarodzeniowego kolędowania ze starymi re-
kwizytami używanymi regionie beskidzkim (gwiazda, turoń, szopka), 
do odgrzebania starych zapomnianych kolęd i pastorałek.  

    Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży i rodzinnych 
grup kolędniczych.

 Uczestnicy mogą występować jako soliści i w grupach kolędni-
czych w kilku grupach wiekowych:   przedszkolaki i „zerówka ,ucznio-
wie klas I do III, uczniowie klas IV do VI, młodzież gimnazjalna i mło-
dzież szkół średnich.  

Preferowane są małe formy kolędnicze przedstawiające dawne 
obrzędy kolędnicze i skła-
danie życzeń]. Uczestni-
cy konkursu, przygotowu-
jąc jedną kolędę, mogą wy-
stępować a cappella lub 
z akompaniamentem instru-
mentu albo podkładu z linią 
melodyczną.

Oceny wykonania doko-
nuje jury powołane przez 
organizatorów, które oce-
nia jakość śpiewu, orygi-
nalność repertuaru,  zacho-

wanie sceniczne i strój.  Dla uczestników przewidziane są upominki 
a dla laureatów nagrody  rzeczowe.

W styczniu tego roku odbył się już po raz dwudziesty, a ostatnie 
dziesięć edycji jako konkurs gminny. 11 stycznia w Mesznianskim 
Ośrodku Kultury w Mesznej zostały przeprowadzone eliminacje dla 
dzieci i młodzieży szkolnej, zaś w niedzielę 12 stycznia  w kościele 
parafialnym w Mesznej posłuchać można było laureatów i być świad-
kiem żywiołowych i porywających występów  przedszkolaków. Było 
na co popatrzeć. Kolorowe grupy kolędnicze, anielskie solistki i pięk-
ny śpiew sprawiały, że występy nagradzane były licznymi brawami.  
XX konkurs kolęd i pastorałek w Mesznej zgromadził na scenie 177 
wykonawców (zarówno soliści jak i grupy kolędnicze), którzy zaśpie-
wali 33 kolędy. Niektóre kolędy , jak np. Cicha Noc, Lulajże Jezuniu 
czy Wśród nocnej ciszy  śpiewane były kilkakrotnie. Inne  jak : Mesz-
niańska kolęda czy Kościółek na Górce lub Miasto Aniołów śpiewane 
można było usłyszeć w kościele po raz pierwszy. Konkurs od lat jest 
dużym wydarzeniem dla mieszkańców. Kościół parafialny jest wypeł-
niony po brzegi widzami. Na twarzach babć i dziadków widać wzru-
szenie i podziw. Niektórych uczestników podziwiamy od lat, gdyż naj-
pierw występowali jako nieporadne trzylatki, a teraz to już gimnazja-
listki pięknym głosem śpiewające oryginalne teksty. W tegorocznej 

jubileuszowej edycji meszniańskiego kon-
kursu kolęd i pastorałek wystąpiły dzieci 
uczestników z 1995 roku. Nie zmienił się 
przez 20 lat prowadzący konkurs Pan Jacek 
Kowalcze. Wielkimi zwolennikiem konkursu 
są:  proboszcz parafii w Mesznej ks. kano-
nik Andrzej Piotrowski i wójt Gminy Wilko-
wice Mieczysław Rączka. Nagrody i wyróż-
nienia rzeczowe dla laureatów oraz gipsowe 
aniołki (znak corocznego konkursu) i słody-
cze  dla wszystkich uczestników sfinanso-
wane są ze środków GBP, Urzędu Gminy, 
Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich 
w Mesznej. Sporo anonimowych ludzi do-
brego serca przez wszystkie lata przyczy-

niało się do organizacji tych pięknych konkursów, które są wspania-
łym przykładem staropolskiego kolędowania. 

Konkursowi „śpiewanemu” towarzyszył konkurs plastyczny „Moje 
Boże Narodzenie”. W 2014 roku 107 dzieci przedstawiło 102 pra-
ce. Były to rysunki i prace trójwymiarowe: szopki, „połaźniczki” oraz 
ozdoby choinkowe. Najczęściej mali artyści rysowali Świętą Rodzinę 
oraz scenki rodzajowe z własnych domów.  

Z protokołu XX konkursu kolęd i pastorałek 
Uczestnicy  występowali w kilku kategoriach i grupach wiekowych.  

Przedszkolaki:  grupy kolędnicze „Maluchy”, „Średniaki” i „Starsza-
ki” i „Zerówka” z przedszkola w Mesznej. Soliści: Ania Bezymska, Na-
talka Horemska,  Gabrysia Nowak, Kinga Paszko, Natalka Damek, 
Łucja Grzybowska i rodzeństwo Aldonka, Idusia i Brunonek Gęba-
la.  Wszyscy śpiewali rewelacyjnie i oczywiście wszyscy zajęli pierw-
sze miejsce. 

Uczniowie klas 1-3 soliści i duety 
I miejsce:   Natalia Nowak i Paulina  Nowak „Cicha noc ,. Pójdź-

my wszyscy do stajenki” – ZSP Meszna  śpiew i gra na instrumencie  
Wyróżnienie: 
Karolina Błasiak ZSP Meszna – Oj maluśki, maluśki
Natalia Duraj – ZSP Meszna – „Skrzypi wóz”
Magdalena Nowak- Gdy się Chrystus rodzi
Uczniowie klas 4-6 soliści
I miejsce: Amelia Grzybowska  – ZSP Meszna „Cicha noc”
Emanuela Jędrzejewska - ZSP Meszna  „Cicha noc”             
II miejsce: Oliwia Góra -  ZSP Meszna – „Meszniańska kolęda”
Wyróżnienie: Joanna Springer – SP Wilkowice – „Cicha noc”
Anna Bieniek - ZSP Meszna „Jest taki dzień”
Uczniowie klas 4-6 duety i tria
I miejsce: Paulina Musiałek, Weronika Musiałek, Monika Lik – SP 

Wilkowice – śpiew i gra na fletni Pana – Nie należy tobie Jezu leżeć 
w żłobie

II miejsce: Martyna Puda, Paulina Rączka, Joanna Pawlik – 
śpiew i gra na fletach prostych – „Chojka”

III miejsce: Kaja Widzyk, Wiktoria Emrulahu – ZSP Meszna – 
śpiew – Z narodzenia Pana 

Wyróżnienie: Magdalena Szymanek, Martyna Puda – śpiew i gra 
na fletni pana – „A wczora z wieczora”

 Uczniowie klas 4-6 Grupy kolędnicze:
I miejsce - „Beskidy  „ – SP w Wilkowicach – śpiew i  gra na in-

strumentach – „Lulajże Jezuniu”
Wyróżnienie: Górolicki ZSP w Mesznej – śpiew „Syndy śniega’       
Gimnazjum
Wystąpiły Estera Kowalcze i Marysia Bieniek uczennice  Gimna-

zjum im. J. Fałata w Bystrej, z piosenką „Kolęda dla nieobecnych” 
Młodzież ponadgimnazjalna  
Martyna Pasierbek – kolęda Miasto Aniołów                              Ap

KOLĘDY 2014

KOMUNIKAT USC
Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach, w związku z zamiarem 

organizacji uroczystości z okazji 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃ-
SKIEGO, zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych 
par, które 50 lat temu i więcej stanęły na ślubnym kobiercu, a do-
tychczas nie wystąpiły z wnioskiem i nie zostały odznaczone me-
dalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, o zgłaszanie chęci 
wzięcia udziału w uroczystości,w siedzibie Urzędu Gminy w Wil-
kowicach, I piętro - pokój 310 lub tel. pod numerem (33)499-00-77 
wew. 310, w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Uwaga słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku!
Inauguracja i pierwszy wykład odbędzie się 4 lutego br. 

o godz. 15.00 w OSP w Wilkowicach, ul. Strażacka 3. Słucha-
cze z Mesznej i Bystrej mogą dojechać podstawionym au-
tokarem. Z Bystrej o godz. 14.20 z parkingu OSP w Bystrej,  
o 14.25 z parkingu „Pod Źródłem”. Z Mesznej o godz. 14.35 z par-
kingu przed Biblioteką. Przyjazd do Wilkowic na godz. 14.50. Po 
wykładzie autokar zawiezie słuchaczy na miejsce wyjazdu. Koszt 
przejazdu w obydwie strony wynosi 5 zł. Dotyczy to również osób 
jadących na inaugurację i wykład, a nie będących jeszcze słucha-
czami Uniwersytetu.
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HARMONOGRAMY PRACY LEKARZY
SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  

UL. WYZWOLENIA 18, 43-365 WILKOWICE
Lek. med. EWA  LASEK   PEDIATRA
SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Godziny przyjęć 
w gabinecie  
lekarskim

1300 - 1800 800 – 1330 800 – 1330 800 – 1330 800 – 1330

Wizyty domowe
1025 - 1300

700 – 800

1330 – 1435 1330 – 1535

700 – 800

1330 – 1435 1330 – 1535

Lek. med. LUDWIKA FABER-JUDA
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Godziny przyjęć
w gabinecie le-

karskim 800 – 1300 1300 - 1800 800 – 1300 ------- --------
Wizyty domowe

1300 – 1415 1145 - 1300 1300 – 1415 ------- --------

Lek. med. WACŁAW ŻACZEK PEDIATRA
SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Meszna 1200 - 1400 800 - 1000 1200 - 1400 800 - 1000 800 - 1000

Wilkowice  800 – 1200 1000 – 1330 1400 – 1800 1000 – 1330 1000 – 1330

Wizyty domowe 1400 – 1535 1330 – 1535 1025 – 1200 1330 – 1535 1330 – 1535

Lek. med. MARIA RICHTER
SPECJALISTA MEDYCYNY OGÓLNEJ

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Godziny przyjęć w 

gabinecie lekarskim 800 – 1330 800 – 1330 800 – 1330 1300 - 1800 800 – 1330

Wizyty domowe 1330 – 1535 1330 – 1535 1330 – 1535 1025 - 1300 1330 – 1535

Lek. med. SEBASTIAN DOMINIAK
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Godziny przyjęć w 

gabinecie lekarskim 800 – 1330 800 – 1330 800 – 1330 800 – 1330 1300 - 1800

Wizyty domowe 1330 – 1535 1330 – 1535 1330 – 1535 1330 – 1535 1025 - 1300

 SPRAWOZDANIE  
Z AKCJI CHARYTATYWNEJ 
„ŚWIĄTECZNA PACZKA”
W dniach 1.12.13 r. do 20.12.13 r. na terenie ZSP 

w Mesznej odbyła się akcja charytatywna „Świątecz-
na Paczka”. Akcja została zainicjowana przez nauczy-
cielkę Przedszkola Iwonę Kwaśny. Udział w niej wzięły 
dzieci z klas I-IV oraz dzieci z czterech grup przedszkol-
nych. Akcja rozpoczęła się od spotkań w klasach i gru-
pach na których został przedstawiony cel akcji, czas 
jej trwania oraz grupa produktów objęta zbiórką. Były 
to w szczególności środki czystości oraz słodycze. Na 
tablicach informacyjnych zostały umieszczone plaka-
ty promujące naszą akcję, a dzieci otrzymały kartecz-
ki z informacją dla rodziców. Za motto akcji obrano sło-
wa patrona naszej Szkoły bł. Jana Pawła II „Człowiek 
jest wielki, nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Akcja spotkała 
się z wielkim odzewem. Codziennie napływały do gru-
py „maluszków” paczki przynoszone przez dzieci, za-
równo z przedszkola jak i szkoły. Zebrane artykuły zo-
stały posegregowane według rodzaju i przewiezione do 
Domu Dziecka w Bielsku-Białej przy ulicy Pocztowej 24, 
gdzie czekały już na nas dzieci i Panie. Otrzymaliśmy 
podziękowania i kartkę ze świątecznymi życzeniami dla 
wszystkich, którzy zaangażowali się w pomoc. Łącznie 
zebrano: 

-38 paczek chusteczek higienicznych,
-57 paczek chysteczek nawilżonych,
-11 paczek pampersów,
-41 dezodorantów.
-27 żeli pod prysznic,
-41 szamponów,
-118 mydeł,
-8 mydeł w płynie,
-5 past do zębów,
-3 kremy do rąk,
-3 paczki patyczków do uszu,
-2 perfumy,
-5 lakierów do paznokci,
-5 paczek płatków kosmetycznych,
-71 czekolad oraz mnóstwo słodyczy, soczków i chip-

sów.
Dostarczyliśmy nie tylko rzeczy materialne, ale 

w części staliśmy się wszyscy „radosnym promykiem” 
w tegorocznych Świętach Bożego Narodzenia dla dzie-
ci, którym zabrakło mamy i taty.

Wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji ser-
decznie dziękuję.

                    Koordynator akcji Iwona Kwaśny

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach ogłasza nabór 
uczestniczek i uczestników projektu „Aktywizacja społeczna i zawodo-
wa w Gminie Wilkowice” współfinansowanego przez Unię uropejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO BEZROBOTNYCH MIESZ-
KAŃCÓW GMINY WILKOWICE W WIEKU DO 30 ROKU ŻYCIA

W roku 2014 oferujemy:
Warsztaty grupowe: 
Akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości
Trening kompetencji i umiejętności społecznych
Indywidualne konsultacje z trenerem pracy

indywidualnie dobrany kurs zawodowy
MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA PŁATNEGO STAŻU W WYMIARZE OD 

3 DO 6 MIESIĘCY.
Informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostęp-

ne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice” 

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego



G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e8

W dniu 4 stycznia 2014 roku zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bystrej zwo-
łał zebranie sprawozdawczo – wyborcze dla wszystkich członków połączo-
ne z zabawą noworoczną. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, m. 
in. przewodniczący Rady Gminy – Pan Bartosz Olma, wójt gminy Wilkowice 
– Pan Mieczysław Rączka oraz przewodniczący organizacji działających 
w sołectwie Bystra. Walne zebranie poprowadziła Pani Maria Słomka. Pre-
zes – Pani Jadwiga Kolarczyk na wstępie przeczytała sprawozdanie z dzia-
łalności zarządu TPB. Jak sama przyznała, był to okres ważnych rzetel-
nych działań. Złożyła również podziękowanie wszystkim tym, którzy okazali 
życzliwą pomoc w realizacji zamierzonych przedsięwzięć. Następnie został 
odczytany plan pracy zarządu na 2014 rok. Jest to plan niezwykle bogaty, 
tworzony przede wszystkim z myślą o zadowoleniu wszystkich członków 
TPB. Z kolei zgodnie z obowiązującym regulaminem zebrania doszło do 
wyboru nowego zarządu. Z sali podano osoby do zarządu na następną 
kadencję w miejsce następujących, tj.: Pani Urszuli Koska – skarbnika oraz 
Pani Reginy Łaciak – członka TPB. Prezes Jadwiga Kolarczyk podjęła rów-
nież ostateczną decyzję o rezygnacji z pełnionej funkcji. W tym miejscu zło-
żono Pani Kolarczyk serdeczne podziękowania za ogrom pracy, wytrwałość 

i niespożytą energię w wypełnianiu jakże trudnej i odpowiedzialnej misji.   
Po części oficjalnej spotkania, przedstawienia nowych kandydatur za-

rząd TPB ukonstytuował się. Skład nowego zarządu na następną kadencję 
przedstawia się następująco:

- Prezes – Pani Małgorzata Wieczorek;
- Wiceprezesi - Pani Krystyna Zięba, Pani Jadwiga Kolarczyk;
- Sekretarz – Pani Dorota Kubicius;
- Skarbnik –  Pani Zofia Bieniek;
- Członkowie – Pani Ewa Byrdy, Pani Urszula Wójcik, Pan Bogusław 

Kajzer, Pan Witold Osiecki, Pan Henryk Salachna i Pan Roman Fijak. 
Zarząd TPB zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą nadał odznaczenie 

„Zasłużony dla TPB - Wójtowi Gminy Wilkowice, Panu Mieczysławowi 
Rączka w ramach podziękowań za wspieranie działań TPB.

O godzinie 20.00 rozpoczęła się zabawa noworoczna. Młodzież gimna-
zjum w Bystrej przedstawiła krótki występ artystyczny połączony z bogatym 
repertuarem kolęd. Na zakończenie gimnazjaliści w imieniu własnym i ca-
łego zarządu TPB złożyli życzenia noworoczne, aby 2014 rok był rokiem 
zdrowia, wiary, nadziei i miłości.                                Zetka

PO ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYM …

TELEGRAFICZNIE PO WILKOWICACH
Dnia 13 listopada 1949 r. na cmentarzu w Bystrej Krakowskiej został po-

chowany kpt. Paweł Cyms. Wielki patriota i wojownik, który swoim życiem 
zapisał chwalebne karty historii. Walczył w okolicach Inowrocławia i był jed-
nym z dowódców Powstania  Wielkopolskiego. Kapitan Cyms walczył rów-
nież w III Powstaniu Śląskim i uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej 
z Rosją. Kiedy Niemcy napadli na Polskę we wrześniu 1939 r., nasz boha-
ter znowu stanął w obronie ojczyzny. Po przegranej kampanii wrześniowej 
przeszedł do konspiracji i dzielnie walczył z Niemcami w Armii Krajowej. 
Za bohaterską walkę został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti 
Militari, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Krzyżem Walecznych, Złotym 
Krzyżem Zasługi oraz Śląskim Krzyżem Powstańczym. Wspaniała to karta 
życia człowieka, który poświęcił się całkowicie i bez granic wolności ojczy-
zny. Mieliśmy ten zaszczyt, że kpt. Paweł Cyms był mieszkańcem Bystrej w 
latach 1935-1938 oraz 1947-1949.

Po śmierci został pochowany na cmentarzu w Bystrej Krakowskiej. O 
jego ciało upomnieli się żołnierze, którzy walczyli u jego boku oraz rodzina. 
Na początku grudnia 2013 roku, na cmentarzu w Bystrej Krakowskiej miała 
miejsce ekshumacja prochów kapitana Pawła Cymsa. Szczątki jego zosta-
ły wydobyte i przeniesione na „Akropol Bohaterów” w Gnieźnie w dniu 27 
grudnia 2013 roku.

Piękna wojskowa uroczystość odbyła się w Bystrej dnia 21 grudnia  2013 
roku. Pełna gala, w asyście żołnierzy Wojska Polskiego oraz pasjonatów 
rekonstrukcji historycznej w mundurach z różnych epok, gości, zaproszo-
nych władz gminnych i samorządowych, gminnych organizacji wraz ze 
sztandarami oraz społeczeństwa. Uroczystość wyglądała dostojnie i impo-
nująco. Najpierw niedaleko domu, w którym mieszkał i zmarł kpt. Cyms 
nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie upamiętniającej go płyty pamiątkowej. 
Płyta pamiątkowa znajduje się w Bystrej przy ul. Fałata. Po odsłonięciu ta-
blicy pamiątkowej wyruszył przemarsz paradny do kościoła parafialnego 
w Bystrej Karkowskiej. Potem nastąpiły uroczystości żałobne w kościele i 
ceremonia pożegnalna szczątków kapitana. Przemawiał Wójt Gminy pan 
Mieczysław Rączka, poseł na Sejm pan Stanisław Pięta oraz wnuk Kapita-
na Paweł Cyms. Tak uroczyście i z powagą pożegnano kpt. Pawła Cymsa. 
Cześć pamięci Panie Kapitanie! Nie zapomnimy!!!

Nie zapominamy również o Tomaszu Kubicy, który walczył w powsta-
niu styczniowym, a pochodził z Wilkowic. Mając 23 lata zapragnął walczyć 
o Polskę. Przeszedł przez Starą Wieś, Oświęcim, lasy libiąskie i chrza-
nowskie do Krzeszowic. Przedostał się do hr. Potockiego, który przerzu-
cał ochotników chcących walczyć w powstaniu przez zieloną granicę. Prze-
szedł przez Kraków, Tarnów i dotarł w okolice Mielca. W Puszczy Sando-
mierskiej wstąpił do oddziałów korpusu Dionizego Czachowskiego. Korpus 
ten uderzył na oddziały kozackie, operujące między Nidą a Sandomierzem. 
Po bardzo zaciętej i krwawej walce, trwającej cztery godziny, pod Jurko-
wem został wzięty do niewoli. Przewieziono Go do Cytadeli Warszawskiej i 
tam został osądzony na zesłanie w głąb Rosji, na Syberię. Później dotarł do 
Tomska, a następnie w lipcu 1867 roku dotarł do gminy Nazarowskaja. Z tej 
gminy został podobno odesłany do Wilkowic. Niestety tej drogi już nie prze-
szedł. Zmarł prawdopodobnie 6 stycznia 1868 roku w szpitalu w Arczyń-
sku. Rodzina Tomasza Kubicy zabiegała o jego zwolnienie, pomagał im w 
tym proboszcz ks. Andrzej Mroszczakiewicz i Urząd Gminy w Wilkowicach. 

Może te starania pomogły i dlatego z gminy Nazarowskiej odesłano Go do 
Wilkowic. Dobrze się stało, że koło pomnika przy Gminie w Wilkowicach od-
słonięto tablicę ku pamięci tego bohatera. Przechodząc koło tablicy z napi-
sem „Tomasz Kubica” pomyśl i zadumaj się, ile ten człowiek wycierpiał, ile 
przeszedł, a wszystko to, bo był WIELKIM PATRIOTĄ i należy mu się hołd.

Na naszym wilkowickim cmentarzu leży jeszcze inny bohater legionów, 
kpt. Józef Dutka. Urodził się 1895 roku w Wilkowicach, był synem Michała 
Dutki i Anny z domu Pawlusiak. W ostatnich dniach grudnia 1914 roku do 
Kęt przybywa 1 pułk Legionów Polskich. W zaciętych bojach z wojskiem ro-
syjskim pod Łowczówkiem oddział stracił kilkuset ludzi. Przybywają do Kęt 
na wypoczynek. O tym dowiedział się dziewiętnastoletni chłopak Józef Dut-
ka i na nogach przemierzył trasę do Kęt, by zaciągnąć się do Polskich Le-
gionów Piłsudskiego. Legenda mówi, że matka Józefa Dutki, na nogach 
przez Magurkę przeszła do Kęt, aby uczestniczyć w przysiędze, którą skła-
dali rekruci. Przysięgę składali przed marszałkiem Józefem Piłsudzkim, na 
wierność Polsce i legionom. Z legionami na wojnę wyruszył Józef Dutka, 
który uczestniczył w wielu krwawych bitwach. Na jednej z bitew zobaczył 
ugodzonego kulą swojego oficera. Natychmiast otoczył go opieką i pod gra-
dem świszczących kul, narażając własne życie, na plecach zniósł go z pola 
walki. Uratował dowódcy życie, dlatego też wyróżniono Go przed całym 
pułkiem, a w nagrodę dostał awans na oficera, co było rzadkością, ponie-
waż pochodził z prostej rodziny chłopskiej i nie był wykształcony w akade-
mii wojskowej. Był kilka razy ranny. Rany z legionów tak mu dokuczały, że 
zmusiły go do przejścia na rentę wojskową. Wcześniej kilka lat służył w Kor-
pusie Ochrony Pogranicza na wschodzie. Barwne bohaterskie życie, pięk-
na karta naszego bohatera zmusiła nas, aby przywrócić go pamięci histo-
rycznej w dziejach naszej gminy. Niech osoba Józefa Dutki będzie przykła-
dem oddania dla naszej Ojczyzny. Zmarł w 1965 roku i spoczywa na cmen-
tarzu w Wilkowicach. Artykuł napisano w oparciu o relację syna Wiesława.

12 stycznia br. odbyło się spotkanie emerytów, rencistów i inwalidów. 
Było uroczyście i wesoło, uczestnicy bawili się do godziny 22-tej. Koło or-
ganizuje wycieczki, wyjazdy integracyjne i wiele działań dla ludzi, którzy 
mają czas. Myślę, że w tej grupie członkowie się nie nudzą. Tak trzymać!

Z ostatniej chwili.
W hali GOSiR w Wilkowicach w dniu 25 stycznia br. odbył się turniej o 

Puchar Prezesa Towarzystwa „Wrota Beskidów”. W turnieju uczestniczyły 
cztery drużyny: OSK Istebne /koło Kubina/, Oldboys Team Jasienica, Old-
boys Bielsko-Biała, „Wilki” Wrota Beskidów Wilkowice. Bardzo dobry, za-
cięty i wyrównany turniej. Zwyciężyła drużyna „Wilków” Wrota Beskidów! 
Najlepszym strzelcem turnieju został Grzegorz Bak, który zdobył cztery 
bramki. Za najlepszego bramkarza uznano Darka Profusa, który przepuścił 
tylko dwie bramki. Drużyna „Wilków” wystąpiła w składzie: Dariusz Profus, 
Czesław Kanik, Grzegorz Bak, Stanisław Badura, Rafał Lewandowski, Da-
riusz Gębala, Ireneusz Bojdys, Marek Maślanka, Jarosław Loranc. Gratu-
lujemy!!! Drużyna „Wilków” intensywnie trenuje: 8 lutego 2014 r. Turniej Pił-
karski w Jasienicy, 15 lutego 2014 r. występ naszych oldbojów w Memoriale 
inż. Mariana Nalepy w Bielsku-Białej,  22 lutego 2014 roku Wielki Turniej z 
udziałem grup międzynarodowych w Istebnej koło Kubina na Słowacji. Za-
praszamy.  Emocje gwarantowaneI             Władysław Wala



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

STYCZEŃ - MIESIĄCEM PODSUMOWAŃ M. IN. FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W NASZEJ GMINIE

Szanowni Mieszkańcy, styczeń to miesiąc wszelkiego rodzaju sprawozdań  i podsumowań za rok poprzedni. Zatem nadszedł czas, by pod-
sumować również funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie, za okres od lipca do grudnia 2013r.

ILOŚĆ ODPADÓW
 Ilość zebranych odpadów z nieruchomości oraz przyjętych na PSZOK (Punkt Selektywnie Zebranych Odpadów Komunalnych) z podziałem 

na frakcje, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013r., przedstawia się następująco:

Rodzaj odpadu

Ilość odebranych z nieruchomości odpadów w tonach  
w rozbiciu na poszczególne miesiące 2013 r.

PSZOK -Ilość przyjętych odpadów 
od mieszkańców Gminy Wilkowice 

od VII do XII 2013 r.
VII VIII IX X XI XII

Popiół 1,68 44,75 65,12 93,43 105,22
Selektywnie zebrane odpady 23,50 44 36,77 30,90 41,76 34,46  
Zmieszane odpady komunalne 99,26 99,6 73,58 102,408 99,45 87,53
Zużyte opony 387 szt. 515 szt. 
Odpady betonu oraz gruz betonowy 1,06 16,58
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki 1,82 0,71 85,725
Odzież 0,26  
Zmieszane odpady wielkogabarytowe 35,29 26,03
Odpadowa papa 36,44
Odpady ulegające biodegradacji 58,561

INFORMACJA DO LOKALNEJ PRASY Z PRZEBIEGU ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ W DNIACH  
20-21 GRUDNIA 2013 R. PRZEZ SALWATORIAŃSKIE STOWARZYSZENI HOSPICYJNE W BIELSKU-BIAŁEJ

Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne na podstawie zgody wydanej 
przez Pana Wójta Gminy Wilkowice SK.5311.016.2013 i SK.KW.060.2013, 
z dnia 04.12.2013 r. zorganizowało w dniach 20-21 grudnia 2013 r. zbiórkę 
publiczną na terenie sklepu „Juwet” w Bystrej, ul. Szczyrkowska 72, która 
przeprowadzona została przez uczniów Gimnazjum im. J. Fałata w Bystrej 
pod opieką nauczycieli w formie dobrowolnych datków do puszek kwestar-
skich. Organizator zbiórki, uczniowie i nauczyciele za swoje czynności nie 

otrzymali wynagrodzenia, zbiórkę przeprowadzono społecznie. W zbiór-
ce wzięło udział 28 uczniów pod opieką 6 nauczycieli. W czasie kwesty 
uczniowie zebrali kwotę 3.146,00 zł.

Pozyskana z kwesty kwota wpłacona została do Noble Banku na kon-
to budowy Stacjonarnego Hospicjum im. bł. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 
przy ul. Zdrojowej 10 w Bielsku-Białej.          Grażyna Chorąży

Prezes Stowarzyszenia 

KANALIZACJA BARDZO (NIE)CHCIANA
Ten przewrotny tytuł niniejszego artykułu nasunął się 

nam po analizie, z jednej strony oczekiwań naszych 
mieszkańców, a z drugiej rezultatów, jakie osiągnęliśmy 
w tej materii w ostatnich latach. Oczekiwania w zakre-
sie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, są bardzo czę-
sto wyrażane na Zebraniach Wiejskich, jak i przy każdej 
innej nadarzającej się okazji. Realizując jednakże za-
dania w tym zakresie, Gmina napotyka na szereg trud-
ności. 

Pomimo prowadzonych przez Gminę licznych inwe-
stycji, w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z elementami sieci umożliwiającymi podłączenie 
się posesji, na terenie Gminy Wilkowice, istnieje nadal, 
znaczny odsetek, budynków w tych rejonach, które nie 
zostały podłączone do sieci. Można wyróżnić kilka przy-
czyn takiego stanu rzeczy:

- brak możliwości finansowych mieszkańców na po-
krycie kosztów zaprojektowania i budowy przyłącza ka-
nalizacji sanitarnej,

- trudności z wykonaniem dokumentacji projekto-
wej wynikające, przede wszystkim, z nieuregulowane-
go stanu prawnego gruntów, a w szczególności dróg,

- niski poziom świadomości ekologicznej właścicie-
li posesji,

- wieloletnie przyzwyczajenia w zakresie nieodpłat-
nego korzystania ze środowiska, poprzez pozbywanie 
się ścieków do rzek, potoków, rowów i instalacji odwod-
nieniowych dróg czy też urządzeń melioracyjnych lub 
wykorzystywanie nieszczelnego szamba w terenie żwi-
rowym.

Polska, wraz ze wstąpieniem do Unii Europejskiej, 
została zobowiązana do realizacji różnorodnych celów 
związaną z ochroną środowiska. Nasza Gmina, w ra-
mach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Ko-
munalnych (KPOŚK), zobowiązana jest do podłączenia 
do końca 2015 roku minimum 98% budynków znajdują-
cych się w bezpośrednim zasięgu wybudowanej obec-
nie sieci kanalizacji sanitarnej, co stanowi jeszcze około 
730 budynków. W tym zaś zakresie, w terminie do koń-
ca 2014 roku, zobligowani jesteśmy pilnie podłączyć 
co najmniej 150 nieruchomości w ramach zrealizowa-
nego już projektu dofinansowanego z Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich, polegającego na rozbudo-
wie w latach 2010-2013 sieci kanalizacji sanitarnej na 
wybranych obszarach Gminy Wilkowice o długości po-
nad 10 km.

Niewywiązanie się z powyższych obowiązków skut-
kować będzie nałożeniem na Gminę dotkliwych kar fi-
nansowych, których rozmiar na razie nie jest znany. 

W związku z koniecznością realizacji przez Gminę – 
przy udziale mieszkańców – powyższych celów, uprzej-
mie informujemy, że Gmina Wilkowice prowadzi ścisłą 
ewidencję budynków podłączonych i koniecznych do 
podłączenia we wskazanych wyżej terminach.

Mieszkańcy posesji niepodłączonych do tej pory do 
kanalizacji sanitarnej, zostaną do tego zobligowani po-
przez prowadzenie rozmaitych działań Straży Gminnej, 
które będą miały miejsce w najbliższych miesiącach. 
Straż Gminna sprawdzać będzie, między innymi, czy 
gospodarka ściekowa prowadzona jest w sposób zgod-
ny z obowiązującym prawem, tj. w oparciu o szczel-
ny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową 
oczyszczalnię ścieków spełniającą określone wyma-
gania, użytkowaną zgodnie z instrukcją. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości i braku podjęcia odpo-
wiednich działań, zostanie nałożony mandat. Nierucho-
mości takie poddawane będą kolejnym regularnym kon-
trolom. 

Zapewniamy, że celem zarówno niniejszego artykułu, 
jak i planowanych czynności służbowych Straży Gmin-
nej, nie jest prowadzenie nagonki na właścicieli posesji 
niepodłączonych do kanalizacji, a jedynie sprowokowa-
nie podjęcia przez nich zdecydowanych działań.

Informacje zawarte w niniejszym artykule stanowią 
jedynie skrótowy wstęp do tej rozległej i skomplikowa-
nej tematyki, która poruszana będzie szerzej w kolej-
nych wydaniach naszego miesięcznika.

Informujemy jednocześnie, że dla pozostałej części 
Gminy, nie objętej wybudowaną siecią kanalizacyjną, 
zostanie opracowana nowa dokumentacja projektowa, 
umożliwiająca skuteczne aplikowanie po środki poza-
budżetowe, głównie z Unii Europejskiej, w ramach no-
wej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

  Gospodarka Komunalna UG 
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Tabela powyżej obrazuje nam, że segregacja prowadzona przez miesz-
kańców jest na dość dobrym poziomie, natomiast ilość odebranych odpa-
dów komunalnych zmieszanych  nadal  utrzymuje się na wysokim pozio-
mie, co wiąże się z dużymi kosztami zagospodarowania tych odpadów. 
Aby podwyższyć jeszcze bardziej poziom segregacji odpadów w nasze 
gminie, wzmożone zostaną kontrole w zakresie prowadzenia prawidło-
wej segregacji u źródła, zarówno przez podmiot odbierający jak i przez 
Urząd Gminy, w szczególności na nieruchomościach, których właścicie-
le wystawiają małe ilości odpadów segregowanych w stosunku do zmie-
szanych. W przypadku braku segregacji (mimo jej zadeklarowania), wła-
ściciel najpierw zostanie pouczony w formie ulotki informacyjnej (w ko-
lorze żółtym) pozostawionej na nieruchomości. Na tą okoliczność wy-
konana będzie dokumentacja fotograficzna. W przypadku powtórzenia 
się sytuacji (dwukrotnej  nieprawidłowej segregacji) podmiot odbierają-
cy przyjmie odpady jako zmieszane i powiadomi o tym UG. Konsekwen-
cją tego będzie naliczenie wg. wyższej stawki (za brak segregacji) opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

ODPADY REMONTOWO BUDOWLANE ORAZ GRUZ
Zgodnie z przyjętymi w naszej gminie zasadami, odpady remontowo 

budowlane właściciele nieruchomości  zamieszkałych oraz w części za-
mieszkałych a w części niezamieszkałych, mogą dostarczyć do PSZOK 
w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, w ILOŚCI WSKAZUJĄCEJ NA ICH POCHODZENIE Z  GOSPODAR-
STWA DOMOWEGO.  Natomiast odpady te z nieruchomości niezamiesz-
kałych przyjmowane są odpłatnie.  

Niestety zdarzało się, że firmy remontowo budowlane wykonujące usłu-
gę remontu, przywoziły znaczne ilości do PSZOK  ww. odpadów twier-
dząc, że pochodzą z gospodarstwa domowego, a nie z ich działalności 
gospodarczej, posługując się dowodem tożsamości naszego mieszkań-
ca. W celu uniknięcia niepotrzebnych trudności w oddaniu odpadów bu-
dowlanych pochodzących z remontu prowadzonego we własnym zakresie 
(systemem gospodarczym), należy przed wywiezieniem do PSZOK odpa-
dów pochodzących z remontu, zgłosić taki fakt do referatu Gospodarki Od-
padami Urzędu Gminy Wilkowice, w celu ustalenia terminu przyjęcia od-
padów remontowo budowlanych oraz gruzu z nieruchomości do PSZOK. 

Natomiast jeśli remont wykonuje firma, odpady te powinny być dostar-
czone do PSZOK, jako pochodzące z działalności gospodarczej. Wów-
czas na podstawie wystawionej przez EKOŁAD faktury VAT, koszt ich za-
gospodarowania ponosi przedsiębiorca. 

POPIÓŁ
Przypominamy również mieszkańcom, że odbiór popiołu z nieruchomo-

ści, w okresie od października do maja, odbywa się w pojemnikach wy-
szczególnionych w Rozdziale 3 w § 6 Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Wilkowice. Informujemy, że pojemniki moż-
na zakupić również w spółce Ekoład,  przy ul. Swojskiej 3 w Wilkowicach.

UWAGA: Przypominamy mieszkańcom, że zmieszane odpady ko-
munalne (stanowiące pozostałość po segregacji ) co do zasady, odbie-
rane są tylko i wyłącznie z nieruchomości przez podmiot odbierający.

ODPADY BIODEGRADOWALNE
Przyjęty w ramach systemu sposób zagospodarowania odpadów bio-

degradowalnych, oparty głównie o przydomowe kompostowniki, budzą-
cy u niektórych mieszkańców krytyczne uwagi, wydaje się być najbardziej 
optymalnym rozwiązaniem. Wzrost ilości przyjmowanych na PSZOK od-
padów biodegradowalnych, ze względu na wysokie koszty ich zagospoda-
rowania zachwiałby  zrównoważony obecnie bilans funkcjonowania sys-
temu. Wyrazić chcemy podziękowania tym, którzy założyli kompostowniki 
na swoich nieruchomościach, a pozostałych zachęcamy do zagospodaro-
wywania odpadów biodegradowalnych w ten sposób.

WORKI
Worki dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, dostarczane są na 

poszczególne nieruchomości przez podmiot odbierający odpady komunal-
ne, na nie zmienionych zasadach. To znaczy  w takiej ilości (przy uwzględ-
nieniu ich pojemności), jaka zostanie odebrana z nieruchomości w danym 
miesiącu, jednakże z limitem do 4 worków 120 l  na jedną złożoną dekla-
rację, ze względu na  ograniczone możliwości finansowania tego przedsię-
wzięcia na chwilę obecną.

PRZYPOMINAMY, ŻE WORKI TE PRZEZNACZONE SĄ TYLKO I WY-
ŁĄCZNIE NA ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE (PAPIER, SZKŁO, ME-
TAL, TWORZYWA SZTUCZNE,  OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE).   
Worków tych nie należy wykorzystywać na odpady stanowiące pozo-
stałość po segregacji (zmieszane odpady komunalne) czy też popiół.

HARMONOGRAM
Informujemy, że nowe harmonogramy wywozu odpadów komu-

nalnych na rok 2014 zostały dostarczone mieszkańcom na nieru-

chomość przez podmiot odbierający tj. spółkę Ekoład.  Harmono-
gram dostępny jest również na stronie internetowej www.wilkowice.pl 
w zakładce ekologia - gospodarka odpadami oraz w Urzędzie Gminy Wil-
kowice a także w tym numerze Głosu Gminy Wilkowice.  

KOSZTY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
Podsumowując  półrocze funkcjonowania systemu gospodarowania od-

padami komunalnymi, bilans przedstawia się następująco :
Kwota należności wynikająca ze złożonych deklaracji wynosi 660 192, 94 
zł.

Dochody otrzymane stanowią kwotę 595 971, 52 zł.
Różnica w wysokości 64 221,42 zł, stanowi zaległości z tytu-

łu nieuiszczonych przez właścicieli nieruchomości opłat w ustalo-
nych terminach płatności. Osobom tym, zostały wysłane upomnienia,  
i w przypadku  nie dokonania wpłaty w najbliższym czasie, zostanie wobec 
nich  wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Ogólny koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami po-
niesiony w 2013r. w naszej gminie, wynikający między innymi z rozstrzy-
gnięcia przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów, wyniósł 667 780, 
99 zł. W związku z tym, że Gmina prowadzi jeszcze postępowania admi-
nistracyjne w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili 
obowiązku złożenia stosownej deklaracji, można uznać, że system został 
właściwie zbilansowany. 

Przy tym podsumowaniu należy zadać sobie pytanie czy gmina może 
wykorzystać opłatę za gospodarowanie odpadami na inne cele?    Od-
powiedź brzmi: NIE. Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być po-
kryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Są to koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów ko-

munalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu w tym koszty egzekucji,
- dostarczania worków,
- prowadzenia kampanii informacyjnych i promocyjnych. 

WYMIAR OPŁATY
Na podstawie danych związanych z kosztami funkcjonowania systemu go-

spodarowania odpadami komunalnymi, które szczegółowo analizowane były 
przez właściwe Komisje Rady Gminy, można stwierdzić, że stawki przyjęte 
w uchwałach skalkulowane były właściwie. Dlatego też pozostały one na nie 
zmienionym poziomie i wg. nich zostanie obliczona opłata na rok 2014r.  
Zgodnie z zapisami uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności zgodnie 
z upoważnieniem w punkcie  8B deklaracji, na pobranie danych od spółki wo-
dociągowej/kanalizacyjnej dla właścicieli nieruchomości rozliczających się 
w oparciu o ilość zużytej wody, dane te zostały już udostępnione przez właściwe 
spółki. W oparciu o nie, Wójt Gminy Wilkowice, w drodze decyzji, naliczy opłatę  
na rok 2014 na podstawie zużycia wody w 2013r. w takiej samej wysokości, 
w jakiej uczyniłby to samodzielnie właściciel. W decyzji tej zostanie dokład-
nie opisany sposób obliczenia opłaty, zgodny ze wzorem jaki został podany 
w punkcie 7A pierwszej deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.

Właściciele, którzy nie dokonali powyższego upoważnienia,  po-
winni byli złożyć deklarację zmieniającą do 30 listopada 2013 roku. 
W przeciwnym wypadku należy uczynić to w jak najszybszym ter-
minie i wyliczyć samodzielnie opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, załączając stosowne faktury bądź zaświadczenie ze 
spółki wodociągowej/kanalizacyjnej.

Dla właścicieli nieruchomości rozliczających się w oparciu o ilość osób 
zamieszkujących  daną nieruchomość oraz dla nieruchomości nieza-
mieszkałych wymiar opłaty zostanie wygenerowany na podstawie ostat-
niej złożonej deklaracji . 

Nowy wymiar opłaty wraz z ewentualną decyzją i postanowieniem 
dystrybuowany będzie przez Sołtysów wraz z podatkami lub prze-
słany pocztą. Numery kont indywidualnych na które uiszczana była 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozostają bez 
zmian. 

Pozostałe zasady wynikające z przyjętych uchwał dotyczących gospo-
darki odpadami w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku na te-
renie Gminy Wilkowice pozostają bez zmian i obowiązują nadal. Wszel-
kie uchwały dostępne są na stronie www.wilkowice.pl w zakładce Ekolo-
gia – Gospodarka Odpadami – Uchwały w sprawie gospodarki odpadami.

Dodatkowe informacje można również uzyskać w referacie Gospodarki 
Odpadami UG pod nr telefonu 33 499 00 77 wew. 402 lub w pokoju 311 na I pie-
trze UG.                                                                                         GO
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W miesiącach Lipiec i Sierpień dwa odbiory:
I termin odpady komunalne i surowce wtórne
II termin tylko odpady komunalne (bez surowców wtórnych).
W terminie oznaczonym „popiół” odbierany będzie tylko selek-

tywnie wystawiony popiół w kubłach. 
Odpady komunalne, surowce wtórne, popioły oraz odpady wielkoga-

barytowe należy wystawiać przed godz 7:00 w dniu odbioru odpa-
dów dla danego rejonu.

Czas odbioru odpadów może być różny dla poszczególnych ulic 
i uzależniony jest od ilości wystawionych przez mieszkanców odpa-
dów.
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
 WILKOWICE 
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ul. Klimczoka 105
43-360 Bystra

www.facebook.com/Pub.Bibelot
tel. 608-601-607, 662-53-53-39

Najbliższe wydarzenia:
– Sobota 30.11.13 Andrzejki
– Niedziela 08.12.13 Jarmark Bożonarodzeniowy
– Niedziela 15.12.13 Koncert Bożonarodzeniowy
– Wtorek 31.12.13 Zabawa Sylwestrowa

Szczegóły na facebook.com/Pub.Bibelot

Polecamy:
– Kawę z ekspresu, duży wybór herbat
– Desery
– Alkohol oraz napoje bezalkoholowe
– Coś do zjedzenia
– Dobrą muzykę, koncerty za żywo
– Miłą atmosferę klubową, szachy, gry planszowe,

pianino...

Zapraszamy dorosłych i dzieci!
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ul. Klimczoka 105

43-360 Bystra

www.facebook.com/Pub.Bibelot

tel. 608-601-607, 662-53-53-39

Najbliższe wydarzenia m.in.:
– Sobota 15.02.14 Muzyczna niespodzianka - Koncert

polskiej muzyki rockowej.

– Od czwartku 20.02.14 Kurs brydża.

– Sobota 22.02.14 Pchli Targ (rzeczy dziecięce).

– W każdą środę spotkanie miłośniczek robótek

ręcznych.

Szczegółów prosimy szukać na
facebook.com/Pub.Bibelot
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NOWOROCZNE SPOTKANIE DZIAŁACZY SAMORZĄDOWYCH, 
DZIAŁACZY KULTURY I SPORTU GMINY WILKOWICE

Poniedziałek 20 stycznia br. był wyjątkowo 
uroczystym dniem w Gminie Wilkowice. O go-
dzinie 16-tej w sali widowiskowej Domu Stra-
żaka w Wilkowicach stawili się Goście, zapro-
szeni przez samorząd gminny, na Noworoczne 
Spotkanie Działaczy Samorządowych, Działa-
czy Kultury i Sportu Gminy Wilkowice.

Gości przywitała młodziutka Mieszkanka 
Hucisk, Oliwia Świerczek, wykonując w stro-
ju ludowym pastorałki na skrzypcach i śpiewa-
jąc. Następnie, po swoim przemówieniu, Wójt 
Gminy Pan Mieczysław Rączka, jako Kierow-
nik USC w Wilkowicach wraz z Z-cą Kierowni-
ka Panią Ewą Foryś wręczył medale od Prezy-
denta RP 22 Parom, które świętowały 50-lecie 
pożycia małżeńskiego. Wśród odznaczonych 
par małżeńskich znaleźli się Państwo: Helena 
i Stanisław Adamczyk, Anna i Stanisław Bia-
łek, Urszula i Gerard  Bytomscy, Teresa i Stani-
sław Drożdż, Maria i Stanisław Dutka, Zdzisła-
wa i Jerzy Iwanek, Teresa i Józef Klimek, Ma-
ria i Antoni  Laszczak, Jadwiga i Jan Maślanka, 
Marianna i Waldemar Nowok, Krystyna i Sła-
womir Pach, Helena i Bolesław Piprek, Olimpia  
i Edward Romaniak, Maria i Stefan Rosół, Emi-
lia i Józef Sanetra, Barbara i Sylwester Siuda, 

Zofia i Andrzej  Sromek, Barbara i Brunon Szy-
mala, Maria i Jan Śmieszkowicz, Barbara i Wie-
sław Trela, Anna i Jan Wilczak. 

W zawiązku z tym, że Państwo Helena i Do-

minik Kociszewscy byli nieobecni na uroczysto-
ści, Wójt Gminy Mieczysław Rączka odwiedził 
Ich w domu rodzinnym, gdzie wręczył medale 
Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeń-
skie.

Kolejnym elementem programu było wręcze-
nie honorowego obywatelstwa Gminy Wilkowi-
ce Księdzu Dziekanowi Franciszkowi Kulidze 
– Proboszczowi Parafii w Wilkowicach. Następ-
nie wręczono dyplom dr Zbigniewowi Banetowi, 

który promował gminę, odbierając w zeszłym 
roku w Warszawie nagrodę „Pasjonat Sporto-
wej Polski”. Polski Komitet Olimpijski przyznał, 
na wniosek Beskidzkiego Klubu Olimpijczyka, 
medale „ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEGO RU-
CHU OLIMPIJSKIEGO: Józefowi Pawlusiako-
wi - złoty, Zbigniewowi Banetowi - srebrny, Mie-
czysławowi Rączce oraz Markowi Kubicy – brą-
zowe. W imieniu BKO medale wręczył Pan Ta-
deusz Pilarz.

Organizatorzy przewidzieli również uhono-
rowanie najzdolniejszej młodzieży w gminie, 
w dziedzinie nauki oraz sportu, które zgodnie 
z regulaminem otrzymały wyróżnienia, nagrody 
i stypendia. Wójt Gminy Pan Mieczysław Rącz-
ka wzniósł toast za pomyślność wszystkich go-
ści w Nowym 2014 Roku, a potem głos zabrali 
zaproszeni Goście. Można było wysłuchać rów-
nież życzeń z Brukseli, które drogą elektronicz-
ną nadesłała Pani Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego Małgorzata Handzlik. Uroczystość 
zwieńczył program artystyczny w wykonaniu 
młodzieży gimnazjalnej z Wilkowic. Dziękujemy 
wszystkim osobom, które zaangażowane były 
w przygotowania tej uroczystości.      UG

cd. na str. 16

Wręczenie Honorowego Obywatelstwa Gminy Wil-
kowice Księdzu Dziekanowi Franciszkowi Kulidze
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NOWOROCZNE SPOTKANIE DZIAŁACZY SAMORZĄDOWYCH,  
DZIAŁACZY KULTURY I SPORTU GMINY WILKOWICE

cd. na str. 15

ZDZISŁAWA I JERZY IWANEK OLIMPIA I EDWARD  ROMANIAK ANNA I STANISŁAW  BIAŁEK

TERESA I STANISŁAW  DROŻDŻ HELENA I STANISŁAW  ADAMCZYK MARIA  I  JAN  ŚMIESZKOWICZ

TERESA I JÓZEF KLIMEK MARIA I  ANTONI  LASZCZAK MARIA I STANISŁAW  DUTKA

KRYSTYNA  I SŁAWOMIR  PACH URSZULA I GERARD  BYTOMSCY MARIA  I STEFAN  ROSÓŁ

MARIANNA  I WALDEMAR NOWOK EMILIA  I  JÓZEF  SANETRA JADWIGA I JAN  MAŚLANKA

BARBARA  I  SYLWESTER  SIUDA BARBARA  I BRUNON  SZYMALA HELENA  I  BOLESŁAW  PIPREK

ZOFIA  I  ANDRZEJ  SROMEK BARBARA I WIESŁAW  TRELA ANNA I  JAN  WILCZAK


