
11 marca 2015 roku w sali widowiskowej Domu Strażaka w Wil-
kowicach zorganizowana została promocja „Monografii Gminy Wil-
kowice”. Adam Dziuba, Piotr Makuła, Mariusz Ryńca, Robert Pyrc, 
Krzysztof Tunia i Przemysław Stanko to grono krakowskich history-
ków, którzy stworzyli pierwsze, tak obszerne, kompendium wiedzy 
na temat Gminy Wilkowice.

PROMOCJA „MONOGRAFII GMINY WILKOWICE”

cd. na str. 2

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 dotych-
czas nie wystąpiły z wnioskiem i nie zostały odznaczone medalem 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, o zgłaszanie chęci wzięcia 
udziału w uroczystości, w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, 
I piętro - pokój 310 lub tel. pod numerem (33)499-00-77 wew. 310, 
w terminie do dnia 31 lipca 2015 roku.

Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka
zaprasza Mieszkańców Gminy Wilkowice na zebrania wiejskie, 

podczas których odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich.
Zebrania odbędą się: 

- w dniu 14.04.2015 r., o godz. 17:00 w budynku OSP Wilkowice,
- w dniu 15.04.2015 r., o godz. 17:00 w budynku OSP Bystra,
- w dniu 16.04.2015 r., o godz. 17:00 w Meszniańskim Ośrodku 
Kultury „Nad Borami”.

Rok IX nr 3 (98) Marzec 2015 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

W spotkaniu promocyjnym 
uczestniczył Wójt Gminy Wilko-
wice Mieczysław Rączka, głów-
ny inicjator powstania monografii 
oraz mieszkańcy gminy, którzy 
z utęsknieniem wyczekiwali po-
jawienia się publikacji.

Dr Przemysław Stanko, pod 
którego redakcją monografia 
powstała, przedstawił zespół 
autorski. Każdy z obecnych na 
spotkaniu autorów przedstawił 
problemy, z jakimi się zetknął 
w czasie pracy.

Mieszkańcy, którzy mieli możliwość zapoznania się z monografią 

wcześniej, w swoich wypowiedziach, przekazali Wójtowi gminy po-
dziękowania za tę publikację. Padły słowa, że monografia powin-
na być obowiązkową lekturą w szkole podstawowej i gimnazjum, bo 
znajomość dziejów „małej ojczyzny” to podstawowy obowiązek każ-
dego człowieka.

W trakcie dyskusji poruszono również problem pewnych nieści-
słości, które pojawiły się w treści książki. Autorzy poszczególnych 
rozdziałów, w krótkich wypowiedziach, postarali się uzasadnić swoje 
stanowisko w pewnych problematycznych kwestiach historycznych.

Publikacja powstała w ramach realizacji projektu pn. „Wilkowice, 
Likavka – potężna historii dawka” i była współfinansowana przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzecz-
pospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu 
państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.             AP

cd. ze str. 1

W dniu 12 marca 2015 r. na hali GO-
SiR w Wilkowicach odbył się pokazo-
wy trening piłkarski Akademii piłkar-
skiej GLKS Wilkowice „Młode wilczki”  
z udziałem zawodników TS PODBE-
SKIDZIE Bielsko-Biała.

Zajęcia, wspólnie z trenerami Aka-
demii, prowadzili: Maciej Iwański, Ri-
chard Zajac i Frank Kwame Adu.

Po treningu młodzi zawodnicy 
GLKS Wilkowice mieli możliwość po-
rozmawiania z piłkarzami i zrobienia 
sobie pamiątkowych zdjęć. Mogli rów-
nież otrzymać autografy i plakaty czo-
łowych piłkarzy Podbeskidzia.
          Zarząd GLKS

PIŁKARZE TS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA
NA TRENINGU AKADEMII PIŁKARSKIEJ GLKS WILKOWICE „MŁODE WILCZKI”

LONDyN, CZyLI TAM I Z POWROTEM...
Tak się składa, że motyw warsztatów językowych w Londynie 

powraca w bystrzańskim gimnazjum z pewną, poprzedzaną trzy-
letnim odstępstwem czasowym, regularnością. Podobnie więc jak 
wcześniej, tyle że pod koniec lutego, dwudziestoosobowa grupa 
naszej młodzieży znów spakowała bagaże, zarezerwowała w „kar-
tach pamięci” miejsce, by uchwycić mnożące się selfie, emblema-
tyczne budowle, autobusy, taksówki albo hasające w parku św. 
Jakuba wiewiórki i wyruszyła w podróż, za którą krył się również 

wcale niełatwy sprawdzian samodzielności. Oczywiście udostęp-
niony przed wyjazdem plan eskapady obiecywał zainteresowanym 
bogaty rezerwuar wrażeń, jednak najsilniejsze z nich wiązały się 
z faktem, że trzeba, z co najwyżej trzema innymi osobami, za-
mieszkać na kilka dni u obcej kulturowo (angielskiej, muzułmań-
skiej, afroamerykańskiej) rodziny i zdać się na własne językowe 
kompetencje. Z jednej więc strony: zwiedzanie, czyli perspektywa 
fantastycznych widoków, jakie autokarowemu towarzystwu gwa-

rantowało osławione Londyńskie Oko, czy stateczek zmierzający 
Tamizą w kierunku Greenwich, niepozbawione ekscytacji zakupy 
przy Oxford Street, spotkanie z plejadą gwiazd (szkoda, że wo-
skowych – spuentował jeden z uczniów) albo blask oryginalnych 
słoneczników van Gogha (nareszcie!, bo przecież muzea są tu 
jak labirynty – dopowiedział ktoś inny). Z drugiej natomiast: pró-
ba sprostania prozaicznym, domowym sytuacjom. Owo „sprosta-
nie” do chwili pojawienia się pierwszych obcojęzycznych rodzin 
budziło zrozumiały niepokój, jednak dawka wrażeń serwowana 
przez młodzież każdego następnego, w dodatku pogodnego po-
ranka nie pozostawiała wątpliwości, że także ten wyjazd zapisze 
się wśród udanych. Nasi uczniowie wypadli znakomicie nie tylko 
pod względem umiejętności dostosowania się do niecodziennych 
okoliczności, ale i koniecznego, w pulsującej życiem metropolii, 
zdyscyplinowania (nawet gdy przewodnik igrał czasem z pozio-
mem gimnazjalnej cierpliwości...). Jak twierdzi pewien mądry 
czarodziej z Tolkienowskich powieści: Nie każdy błądzi, kto 
wędruje – i trudno się z nim nie zgodzić.      

 Agnieszka Trzopek, Halina Magiera
Gimnazjum im. J. Fałata w Bystrej
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Gminna Spółka Wodna Wilkowice obejmuje swoją działalnością so-
łectwa: Bystra, Meszna, Wilkowice. Posiada osobowość prawną i działa 
w oparciu o statut zatwierdzony przez Starostę Bielskiego.

Całość spraw związanych z prowadzeniem obsługi administracyjno-fi-
nansowej oraz wykonawstwo robót powierzona została Rejonowemu 
Związkowi Spółek Wodnych w Bielsku-Białej.

Zadaniem Spółki Wodnej jest działanie służące utrzymaniu, w dobrym 
stanie technicznym, istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegóło-
wych, czyli rowów otwartych wraz z powiązanym z nim systemem rurocią-
gów drenarskich, poprzez ich bieżącą konserwację oraz usuwanie powsta-
łych awarii na sieci drenarskiej.

Obowiązek uiszczania należności na rzecz konserwacji istniejących 
urządzeń melioracyjnych wynika z przepisów zawartych w ustawie Prawo 
Wodne /Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z 18.07.2001r./ a mianowicie:

Art. 170.1 Członek Spółki Wodnej jest obowiązany do wnoszenia skła-
dek i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, nie-
zbędnych do wykonywania statutowych zadań spółki.

Art. 171. 1. Jeżeli osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące członka-
mi spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanie-
czyszczania wody, dla której ochrony spółka została utworzona, obowiąza-
ne są do ponoszenia świadczeń na rzecz spółki.

W dniu 12.02.2015 r. odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie 
Delegatów Gminnej Spółki Wodnej, na którym zostało przedstawione spra-
wozdanie z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzono plan prac na 
rok 2015. Wysokość składki utrzymano na tym samym poziomie co w la-
tach minionych i wynosi 24,00 zł do 0,5 hektara.

W roku minionym Spółka wykonała konserwację kilku fragmentów rowów 
m.in.: na terenie Mesznej. Są to rowy w rejonie ulic Polnej, Borowej i Połu-
dniowej; na terenie Bystrej w rejonie ulic Poprzecznej i Kościelnej oraz na 
terenie Wilkowic w rejonie ulic Dworcowej i Żywieckiej. Ponadto w ciągu 
roku usunięto kilkanaście awarii na sieci drenarskiej. Szczegółowe informa-
cje odnośnie działalności Spółki może uzyskać każdy członek Spółki w jej 
siedzibie w Bielsku-Białej na ul. Sobieskiego 105 (tel. 33 8125642). 

Zarząd GSW Wilkowice 

UCHWAŁy PODJĘTE NA SESJI W DNIU 25 LUTEGO 2015 R., W SPRAWIE:

WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław 
Rączka między innymi:
• wziął udział w walnym zebraniu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia 

Bielska”, w trakcie którego w skład LGD przyjęto Gminę Buczko-
wice;

• wziął udział w walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych 
KGW Bystra oraz KGW Meszna – nową przewodniczącą KGW 
Bystra została Pani Maria Fijak;

• przeprowadził kolejne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
Gminy Wilkowice na temat projektowanej sieci kanalizacyjnej;

• wziął udział w walnych zebraniach spółek wodociągowych 
w Mesznej i Wilkowicach;

• prowadził rozmowy z wicemarszałkiem Stanisławem Dąbrową do-
tyczące dofinansowania inwestycji na terenie Gminy Wilkowice;

• wziął udział w walnym zebraniu Kółka Rolniczego w Wilkowicach;
W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone przetargi na następujące 
zadania:
• zakup kruszywa do utrzymania dróg w ciągu roku;
• remont cząstkowy dróg - nawierzchni asfaltowej na terenie Gmi-

ny Wilkowice w sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice;
• poszerzenie jezdni wraz z zabudową krawężników na ul. Julia-

na Fałata w Bystrej na odcinku przylegającym do terenów rekre-
acyjnych.

V/33/2015 Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2015.

V/34/2015 Wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2015 - 2022.

V/35/2015 Zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

V/36/2015
Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wilkowice do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subre-
gionu Południowego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wilkowice, a pozostałymi powiatami 
i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.

V/37/2015 Wyrażenia zgody na sprzedaż urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Wilkowice na rzecz AQUA S.A.
V/38/2015 Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice.
V/39/2015 Wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości będącej współwłasnością Gminy Wilkowice.
V/40/2015 Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 - 2016.

V/41/2015 Ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania, pro-
mocji i ochrony kultury.

V/42/2015 Wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice.

V/43/2015 Pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego w 2015 r. na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na 
terenie Powiatu Bielskiego.

Z głębokim żalem żegnamy
Ś p. Fr anciszka  Maślankę

Zasłużonego Działacza Społecznego,
Wieloletniego Członka OSP Meszna

oraz Związku Podhalan

Składamy kondolencje Rodzinie i Przyjaciołom
Wójt Gminy Wilkowice

Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice

INFORMACJA Z DZIAŁALNOśCI
 GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ WILKOWICE Jeżeli bliskie są Państwu sprawy: upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzie-
ci i młodzieży, przeciwdziałania patologiom społecznym, pomocy 
społecznej – w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, roz-
woju 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)

Jest organizacją pożytku publicznego (0000213857 KRS)
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TURNIEJ DLA SZyMONA OLKA
Stowarzyszenie Kulturalne „Wrota Beskidów” zorganizowało mię-

dzynarodowy halowy turniej piłkarski na rzecz poszkodowanego Szy-
mona Olka. W turnieju uczestniczyło siedem drużyn w tym jedna ze 
Słowacji. W czasie turnieju zagrał i zaśpiewał Zespół Pieśni i Tańca 
„Ziemia Beskidzka”. Odbyła się również licytacja gadżetów sporto-
wych, które na ten cel przeznaczyły BBTS, REKORD, BKS, Podbe-
skidzie (drużyny z Bielska Białej), LKS „Klimczok-Bystra”, Rafał Sonik 
(zwycięzca rajdu Dakar) i wielu innych. Bardzo dziękujemy za dobre 
serce i zrozumienie naszej inicjatywy, w związku z którą mogliśmy 
pochwalić się tak wspaniałymi wynikami finansowymi dla Szymona 
Olka. Dziękujemy wspaniałym ludziom takim jak: Józef Bożek, Woj-
ciech Hańderek, Stanisław Piecuch, Jan Kowalski (firma Bystrzanka) 
i Roman Błachut - bardzo wspomogli imprezę. Podziękowania nale-
żą się również Panu Wojciechowi Kąkolowi i Andrzejowi Polakowi za 
udostępnienie kuchni OSP, gdzie Panie Danuta Kąkol i Danuta Bysko 
przyrządziły doskonały gulasz oraz Pani Ewelinie Wojcieszek i Alicji 
Graboń za pomoc w organizacji, a kole Gospodyń Wiejskich za prze-
kazanie domowego ciasta dla uczestników imprezy.

Honorowymi gośćmi byli: Jerzy Gwoździak prezes fundacji „Sa-
dyba”, Marian Kasprzyk oraz prezes LKS Klimczok Zbigniew Ba-
net, Józef Osiewicz, Józef Bożek, Stanisław Piecuch z żoną. Było 
również wielu innych gości i ofiarodawców, którym serdecznie dzię-
kujemy. Jest to naprawdę dobrowolny dar serca. W ostatniej chwi-
li jedna z pań przyniosła ułożone puzzle, które zostały bezpośrednio 
dane Szymonowi. Przekazano do licytacji wiele rzeczy m.in. takich 
jak narty Macieja Kota z podpisami kadry skoczków i działaczy PZN. 
Bardzo cenne trofeum przekazał Piotr Fijas, które otrzymał w na-
grodę za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach świata w lotach 
w Planicy. Był to symbol lotów narciarskich w Słowenii przedstawia-
jący żurawia w locie. Bardzo cenna pamiątka. Mistrz olimpijski z To-
kio Marian Kasprzyk przekazał rękawice bokserskie, w których kie-
dyś boksował.

Te cenne, przekazane na licytację, m.in. koszulki sportowe z pod-
pisami zawodników, cenne inne dary, a przede wszystkim wyżej 
wymienione narty, żuraw i rękawice świadczą o tym, że naszym 
sportowcom i klubom nie jest obcy los kontuzjowanego sportowca. 
Również jesteśmy dumni, że na naszą aukcję przekazał kopię dwóch 
brązowych medali olimpijskich Grzegorz Kotowicz. Brązowy medal 
w starcie na 1000 metrów w Barcelonie i brązowy medal w czwórce 
(K-4) w Sydney. Ośmiokrotnie był medalistą mistrzostw świata. Są to 
naprawdę rarytasy sportowe.

Bardzo wzruszony był Szymon Olek, kiedy to otrzymał z rąk Wój-
ta ufundowany dla niego okazały puchar i dyplom. Chłopak czuł 
się szczęśliwy, dumny i tym uzyskał aplauz widowni i zawodników 
uczestniczących w turnieju.

Wystąpiły następujące drużyny: Dębowa Beka, Oldboys Łękawica, 
Black Team, Wrota Beskidów, Beskid Godziszka, Reprezentacja Ku-
binu Dolnego ze Słowacji, Gasket.

Zawodnicy toczyli bardzo zaciętą i sportową rywalizację wiedząc, 
że grają dla kontuzjowanego Szymona. Spotkania prowadziła dobrze 
i sprawiedliwie grupa sędziowska OZPN: Eugeniusz Szermański, 
Stanisław Wandzel, Antoni Faber. Piłkarze grali ostro, ale sportowo 
i fair play. W wyniku tej rywalizacji ustalono wynik końcowy turnieju:

 nazwa drużyny mecze punkty bramki
1 BESKID GODZISZKA 6 16 11:0
2 OLDBOYS ŁĘKAWICA 6 12 7:2
3 BLACK TEAM 6 10 9:5
4 DOLNY KUBIN 6 8 4:2
5 WROTA BESKIDÓW 6 8 4:5
6 DĘBOWA BEKA 6 4 4:8
7 GASKET 6 1 4:15

 

Najlepszy strzelec: Łukasz Kaleta (Black Team).
Najstarszy zawodnik: Mirosław Renkus.
Najlepszy bramkarz: Maciej Rozmus (nie przepuścił żadnej bramki 
w turnieju).

Na koniec turnieju rozdano medale, pamiątkowe puchary i dyplo-
my. Wójt gminy ufundował puchar dla Szymona, który otrzymał rów-
nież pamiątkowy dyplom. Szymon zademonstrował również postępy 
w rehabilitacji. Jakież było zdziwienie licznie przybyłej publiczności, 
kiedy Szymon zrobił po hali sportowej kilkanaście kroków. Były wiel-
kie owacje uczestników imprezy. Wszyscy przekonali się, iż rehabi-
litacja przynosi efekty. Jest nadzieja, że nie będzie spędzał całego 
życia na wózku. Tego mu życzymy. Szymon ze wzruszenia cichym 
i drżącym głosem powiedział: d-z-i-ę-k-u-j-ę. To wystarczyło, aby 
wszyscy obecni na sali, i sponsorzy, i zawodnicy, i kibice doznali sa-
tysfakcji. Przychylność serca została nagrodzona właśnie tym „dzię-
kuję”. Widzieliśmy, iż niektórzy mieli nawet łzy w oczach.

Organizatorzy są bardzo zadowoleni, przede wszystkim z wyników 
finansowych.

Protokół z Turnieju Piłki Halowej z dn. 08.03.2015
 dla Szymona Olka

Komisja w składzie: Maria Ferdynus – przewodnicząca komisji, Maria 
Cichoń – członek komisji, Kornel Lichtenstein – członek komisji, Komisja 
w w/w składzie stwierdziła, po przeliczeniu list darowizn na rehabilitację:
Lista nr I – dobrowolne wpłaty 2850 zł
Lista nr II – licytacja przedmiotów na rzecz Szymona 3810 zł
Wpłata na rzecz Szymona – wyżywienie 300 zł
Wpłata Hanna Gruber 500 zł
Razem 7460 zł
Zebrane pieniądze z puszki 930 zł
Razem 8390 zł
Darowizna w Euro – 230 euro 954 zł
Razem 9344 zł
Koszty i wydatki:  
Ubezpieczenie 143 zł
Antyramy, nalepki, materiały reklamowe itd. 330 zł
Eurocash, papier, paliwo 668 zł
Stan dla Szymona Olka 8203 zł

Na stanie do licytacji internetowej pozostało:
1. Narty Macieja Kota z podpisami M. Kota, kadry skoczków i dzia-

łaczy.
2. Żuraw, symbol lotów narciarskich w Planicy ofiarowany przez 

Piotra Fijasa zdobyty w turnieju o Mistrzostwo Świata w Lotach 
w Planicy.

3. Rękawice bokserskie, ofiarowane przez Mariana Kasprzyka, mi-
strza olimpijskiego z Tokio i brązowego medalisty z Rzymu.

Przedmioty te zostaną w najbliższym czasie poddane licytacji in-
ternetowej, a dochód również zostanie przekazany na rzecz Szymo-
na Olka.

Stowarzyszenie Kulturalne „Wrota Beskidów” życzy Tobie Szymon, 
abyś jak najszybciej powrócił do zdrowia i pełnej sprawności. Nie za-
łamuj się. Przechodź rehabilitację i czyń takie postępy jak widziała 
publika i zawodnicy. Wszystko to, co zrobiliśmy, zrobiliśmy dla Ciebie, 
dlatego niech Ci to służy i przyniesie zdrowie!

Organizatorzy imprezy:
Ferdynus Maria, Maria Cichoń, Wala Władysław, Badura Stani-

sław, Aleksander Trojak oraz pozostali członkowie stowarzyszenia.
Przypominamy naszą stronę internetową, gdzie możecie Państwo 

przeczytać wszystkie artykuły „Wrót Beskidów” oraz naszą usilną 
prośbę o wpłaty 1% z podatku na konto BS Bystra:  

51 8133 0003 0002 5348 2000 0001
KRS: 0000242793

Za stowarzyszenie „Wrota Beskidów” Wala Władysław

WySTĘPy ZESPOŁU PIEśNI I TAńCA „ZIEMIA BESKIDZKA”
8 marca Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” zagrał i zaśpiewał 

podczas międzynarodowego turnieju piłkarskiego zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie Kulturalne „Wrota Beskidów”  na rzecz poszkodowanego 
młodego skoczka narciarskiego Szymona Olka. 

Natomiast tydzień poźniej zespół nagrał płytę promującą tańce, muzykę 
oraz krajobraz Gminy Wilkowice. A już niedługo zaczynamy występy uroz-
maicone o nowe tańce i przyśpiewki.                          AR
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Jedno z założeń koncepcji pracy naszego Przedszkola głosi, iż je-
steśmy placówką promującą zdrowy tryb życia i kształtującą, wśród 
młodego pokolenia, poczucie odpowiedzialności za najbliższe środo-
wisko naturalne.

Dbając o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo podopiecznych, a tak-
że zachęcając do samodzielności, nauczycielki prowadzą zajęcia 
prozdrowotne, uatrakcyjniane scenariuszami i materiałami z progra-

mów, które nasza placówka 
aktywnie realizuje: „Akade-
mia Zdrowego Przedszkola-
ka”, „Akademia Aquafresh”, 
w tym roku także pobiliśmy 
rekord Guinnessa w „naj-
większej ilości dzieci my-
jących zęby”, „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury”, „Przed-
szkole w ruchu” – udoku-
mentowane certyfikatami 
oraz „Bez-

pieczne Dziecko – Bezpieczny Przedszkolak”.
Przedszkole w Bystrej prowadzi także różnorod-

ne działania aktywizujące dzieci w zakresie edukacji 
ekologicznej i przyrodniczej. Co roku sadzimy drze-
wa podczas ogólnopolskiej akcji „Święto Drzewa”, 
systematycznie segregujemy i zbieramy makulaturę 
w ramach akcji „Zbieraj makulaturę – ratuj konie”, 
porządkujemy najbliższe otoczenie podczas „Sprzą-
tania Świata” i „Dnia Ziemi”, prowadzimy całorocz-
ną zbiórkę zużytych baterii. Opiekujemy się także 
rzeką Białką, która przepływa nieopodal placówki, 
a swoje obserwacje i spostrzeżenia przedszkola-
ki omawiają z ekologami ze Stowarzyszenia „Klub 
Gaja” podczas posumowania akcji. Wiedząc, że 
bogatym źródłem przeżyć i doświadczeń jest bez-

pośredni kontakt 
z przyrodą, który 
rozbudza uczu-
cie opiekuńczości 
i przyjaźni wobec 
świata zwierząt 
i roślin, nasze 
p r z e d s z k o l a k i 
opiekują się cho-
mikiem, hodują 
rybki, zakłada-
ją zielone kąciki, przebywają w ogródku przedszkolnym, wędrują 
na spacery do lasu, parku i z zainteresowaniem obserwują zmiany 
zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku oraz różnych śro-
dowiskach przyrodniczych. Tradycją naszego przedszkola jest rado-
sne powitanie wiosny, a wraz z nią budzącej się do życia przyrody. 
Włączyliśmy się także do ogólnopolskiej akcji „Dni Przyjaciół Lasu”, 
objętej Honorowym Patronatem Prezydenta RP Pana Bronisława 

Komorowskiego, mającej na celu przybliżenie wiedzy o pol-
skich lasach oraz ludziach, którzy o nie dbają. W ramach 
obchodów braliśmy udział w konkursie plastycznym „Bajko-
wy Las”, starsze dzieci uczestniczyły w warsztatach prowa-
dzonych przez Pana Jarka z Klubu GAJA, podczas których 
utrwalały nazwy i rysowały wybrane gatunki drzew, rozma-
wiały o znaczeniu lasów dla naszej planety. Przed nami jesz-
cze spotkanie z zaproszonym pracownikiem nadleśnictwa, 
który zgłębi nasza wiedzę nt. środowiska leśnego i koniecz-
ności szanowania tego, co nas otacza. Wszyscy doskonale 
wiemy, że dbając o środowisko, dbamy o własne zdrowie, 
a zdrowie mamy tylko jedno. Wierzymy, że pozostanie to 
w pamięci naszych wychowanków.

Olimpia Podwacietnik, Agnieszka Ziemiańska
Przedszkole Publiczne w Bystrej

PRZEDSZKOLAKI Z BySTREJ DBAJą O ZDROWIE I CHRONIą śRODOWISKO

BAL KARNAWAŁOWy W BySTREJ
W dniu 05.02.2015 r. odbył się kolejny bal karnawałowy dla dzie-

ci zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej, przy 
współudziale GPB filia w Bystrej oraz OSP w Bystrej.

Przy opiece nad dziećmi pomagały nam panie z przedszkola w By-
strej oraz grupa medyczna 
z OSP w Bystrej.

Bal prowadził zespół pana 
Sebastiana Chmiela, w pro-
gramie były zabawy, gry 
i konkursy z nagrodami, a pa-
nie z KGW przygotowały 
smakołyki, które szybko zni-
kały ze stołów.

Dziękujemy za wsparcie 
finansowe Urzędowi Gmi-

ny w Wilkowicach, Radzie Sołeckiej w Bystrej, Piekarni Capri oraz 
wszystkim ludziom dobrych serc, którzy przyczynili się do zorgani-
zowania balu.

Dzień później w bibliotece w Bystrej odbyło się czytanie bajek. 
Bajki czytała pani Halinka 
z KGW, a pozostałe człon-
kinie w tym czasie przy-
gotowały poczęstunek. 
W przerwach odbyły się 
konkursy i zabawy zorgani-
zowane przez panią Kasię 
z biblioteki za co serdecz-
nie dziękujemy.

KGW Bystra

Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, jak co roku, przy wsparciu fi-
nansowym Gminy Wilkowice, zorganizowało w dniach 2.02-6.02. br. 
półkolonie zimowe dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Mesznej.

Udało się nam zaplanować wyjątkowo atrakcyjny program, który od-
znaczał się głównie różnorodnością zajęć. Był czas na zajęcia kultural-
ne, sportowe i wesołą zabawę.

Trzy grupy dzieci (w sumie 45 uczniów) obejrzały w teatrze‚ „Bania-
luka”‚ piękny spektakl teatralny pt. „Pierścień i róża”. Przedstawienie 
było wspaniałe. Zachwycało grą aktorów, muzyką, ciekawymi stroja-
mi i dynamiczną akcją.

W kolejnym dniu dzieci zwiedzały „Chlebową Chatę” w Górkach 
Małych. Miały okazję, nie tylko, upiec własnoręcznie podpłomyki i de-
gustować swojski chleb z masłem, miodem lub smalcem, ale także 
obejrzeć z bliska narzędzia i maszyny rolnicze, pomłócić cepem, uru-
chomić kierat i zasiąść w kolasie lub bryczce, a nawet na siedzeniach 
traktorów.

W wiejskiej izbie wyposażonej w dawne meble, różne sprzęty i na-
rzędzia, przy gorącym piecu, słuchaliśmy opowieści o dawnej wsi. 
Wszystkich zaciekawiła też pogadanka o życiu pszczół.

Największą atrakcją było wyjście na basen w Bielsku-Białej oraz za-
bawy sportowe w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowi-
cach.

Dziękujemy serdecznie dyrektorowi Markowi Kubicy za bezpłatne 
udostępnienie ośrodka i zorganizowanie zajęć sportowych dla uczest-
ników półkolonii. Większość dzieci była tu po raz pierwszy. Pobyt w tak 
pięknym obiekcie sprawił im wielką radość. Zakończenie półkolonii od-
było się tradycyjnie w pizzerii „Hawa” w Bystrej.

Stowarzyszenie wyraża podziękowanie Zespołowi Szkolno-Przedsz-
kolnemu w Mesznej za bardzo dobrą współpracę. Słowa uznania kie-
rujemy także w stronę kuchni szkolnej, która przygotowywała dla dzie-
ci bardzo dobre obiady.               SRM

UDANE PÓŁKOLONIE ZIMOWE W MESZNEJ
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Drugiego marca 2015 r. 
klasy pierwsze powitały 
Pana Policjanta. Pan Poli-
cjant przypomniał dzieciom 
o bezpiecznym poruszaniu 
się po drogach, o zasadach 
związanych z ruchem drogo-
wym. Policjant zwrócił uwa-
gę, aby każde dziecko było 
widoczne na drogach i no-
siło odblaski. Każdy uczeń 

otrzymał opaskę odblaskową na rękę oraz książeczkę pt. ,,Bezpiecz-
nie to znaczy jak?‚ „Bohaterami książeczki są Ania i Michał, którzy 
również są uczniami klasy pierwszej. Uczniowie klas pierwszych do-
wiedzieli się kiedy może im grozić niebezpieczeństwo, na co uważać 

w domu, jak się zachować na podwórku, kogo poprosić o pomoc, 
kiedy dzieje się im krzywda. Uczniowie przypomnieli sobie, że telefon 
to bardzo ważne urządzenie i pod który numer można dzwonić, gdy 
potrzebują pomocy. Pan Policjant przypomniał dzieciom, że jezdnia 
jest dla samochodów, a chodnik dla pieszych, że przez jezdnię wolno 
przechodzić tylko w wyznaczonych miejscach. Dzieci przypomniały 
sobie również, że jeżeli świeci się czerwone światło to należy po-
czekać i nie wolno wtedy przechodzić przez jezdnię. Uczniowie klas 
pierwszych dowiedzieli się również, że nikt nie może krzywdzić dru-
giej osoby oraz, że Policjanta zawsze można poprosić o pomoc. Ra-
zem z bohaterami książeczki uczniowie dowiedzieli się o pracy Poli-
cjanta. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach, zadawały 
pytania jak również na nie odpowiadały. Uczniowie klas pierwszych 
dziękują Panu Policjantowi za przybycie i zapraszają za rok.

            Zespół promujący SP w Bystrej

BEZPIECZNIE TO ZNACZy JAK?

Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia 
wybiera priorytetowy obszar z punktu widzenia 
zdrowia publicznego. Jako temat przewodni Świa-
towego Dnia Zdrowia 7 kwietnia będzie bezpie-
czeństwo żywności. Dzień ten obchodzony będzie 

pod hasłem „Z pola na stół - uczyń jedzenie bezpiecznym”.
Zgodnie z prośbą Państwowego Inspektora Sanitarnego w Biel-

sku-Białej podejmujemy działanie edukacyjne w tym temacie. Za-
chęcam również do zapoznania się z materiałami informacyjnymi 
zamieszczonymi na stronie internetowej www.psse.bielsko.pl.

Niebezpieczna żywność stwarza zagrożenie dla zdrowia. Na nie-

bezpieczeństwo narażeni są wszyscy, zwłaszcza niemowlęta, małe 
dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze i chore. Do skażenia żywności 
może dojść na dowolnym etapie produkcji i dystrybucji, a główna od-
powiedzialność spoczywa na jej producentach.

Przyczyną dużej liczby przypadków chorób przenoszonych drogą 
pokarmową – jest żywność niewłaściwie przygotowana lub niepra-
widłowo przechowywana w domach. W związku z tym, chciałabym 
zwrócić uwagę na ulotkę na str. 12 przygotowaną przez Światową 
Organizację Zdrowia i zachęcam do przestrzegania zawartych w niej 
zaleceń.         Z pozdrowieniami

Kierownik SGZOZ – Katarzyna Banet-Skwarna

śWIATOWy DZIEń ZDROWIA

Zawody narciarskie odbyły się 22 lutego br. przy „Chacie na Gro-
niu” w Mesznej. Słoneczna pogoda i dobre warunki narciarskie sprzy-
jały licznej, 70-osobowej, grupie uczestników w sportowej rywalizacji 
i zabawie. Inicjatorem i pomysłodawcą tej imprezy jest Jerzy Kochaj, 
członek Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej, wspierany przez Gminę 
Wilkowice oraz sponsorów wnoszących duży wkład finansowy i or-
ganizacyjny. Zabezpieczenie medyczne zapewniała ekipa ratunkowa 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Bystrej. Trasa slalomu została profe-
sjonalnie przygotowana przez firmę ”Fizjo&Sport” z Mesznej. Laure-
atami zostali: narciarze K1: Dominika Legierska, Magdalena Zaczyk, 
Marlena Kępys, K2: Oliwia Horemska, Martyna Radecka, Aleksandra 
Wolińska, K3: Maria Ptaszek, Oliwia Kawka, Inga Moczek, K4: Do-
minika Arnold, Agnieszka Knapik, K6: Barbara Legierska, K7: Iwona 
Salomon, Ewa Katana, Olimpia Podwacietnik, M1: Jakub Wrona, 
Kacper Balcerzak, Tadeusz Zemanek, M2: Mikołaj Legierski, Filip 
Legierski, Bartosz Śpiewak, M3: Dominik Kępys, M4: Krystian Ku-
rowski, Piotr Wrona, M5: Daniel Szymanek, Patryk Kurowski, Maciej 
Maślanka, M7: Mariusz Moczek, Adam Horemski, Edward Mika oraz 
snowboardziści: KS: Wiktoria Wadoń, Marzena Pochopień, Tomasz 

Szczygłowski, Jakub Kalarus. Laureatów uhonorowano pamiątkowy-
mi medalami i dyplomami oraz drobnymi upominkami od sponsorów. 
Po zakończeniu zawodów odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem 
kiełbasy. Miła, przyjazna atmosfera, zadowolenie zawodników i ki-
biców utwierdza nas w przekonaniu o celowości upowszechniania 
sportu, zawodów narciarskich i snowboardowych, w których mogą 
uczestniczyć całe rodziny. Za pomoc w organizacji zawodów wyraża-
my wdzięczność sponsorom: Jerzy Wala – Wala Sp z o.o., Paulina 
Rączka – firma ,,Wilmark”, Janusz Piela – Larix Sp z o.o., Stanisław 
Damek – Alda, Barbara Balcerzak – gabinet spa Puls Vita, Jerzy Ko-
chaj - ,,Fizjo&Sport”, państwo Szczygłowscy – kawiarnia ,,Zielona”, 
sponsorom anonimowym, osobom prywatnym, które pracując spo-
łecznie wniosły duży wkład w przeprowadzenie zawodów: Piotr Pie-
lesz i ekipa ratunkowa z OSP Bystra, Jadwiga Giertler i strażacy OSP 
Meszna, Edward Mika, Daniel Szymanek, Karol Kochaj, Wojciech 
Legierski, Franciszek i Urszula Łaciak, Mariusz Mrowiec, Patryk 
i Krystian Kurowscy, Jarosław Grondel, rodzina Kowalcze, Sławomir 
Trojak i nauczyciele gminni oraz Księża parafii z Gminy Wilkowice.

Jerzy Kochaj

IV OTWARTE MISTRZOSTWA MESZNEJ W NARCIARSTWIE ZJAZDOWyM I SNOWBOARDZIE

Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic”
zaprasza na kurs: 

„Zobaczyć w obiektywie … i wyczarować w programie
 – aparat cyfrowy bez tajemnic”

Kurs będzie realizowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków samo-
rządu Gminy Wilkowice. Celem projektu jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu 
obsługi komputera – kontynuacja, podczas 25 godzin teoretyczno-praktycznych prze-
znaczonych dla zainteresowanych, bez ograniczeń wiekowych. Projekt nie wyklucza 
udziału osób niepełnosprawnych.

W trakcie rekrutacji wybranych zostanie 20 osób zamieszkujących na terenie sołec-
twa Wilkowice, którym udział w projekcie jest w największym stopniu potrzebny.

Zostanie przeprowadzony w terminie od kwietnia do czerwca 2015 r., a odbywać się 
będzie w Szkole Podstawowej w Wilkowicach, ul. Kościelna 10.

Udział w kursie jest bezpłatny!!!
Zapisy: imię nazwisko, tel. kontaktowy - prosimy zgłaszać w sekretariacie Gimna-

zjum w Wilkowicach lub w Bibliotece Publicznej w Wilkowicach, w godzinach urzędo-
wania.              Organizatorzy

życzą członkowie
Stowarzyszenia „Razem dla Wilkowic”

ZOSTAW SWÓJ 1% w Stowarzyszeniu
„RAZEM DLA WILKOWIC”

KRS 0000268430
 Dziękujemy
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. W. JAGIEŁŁy
Luty to miesiąc obfitujący w sukcesy sporto-

we uczniów w biegach narciarskich. 1 lutego 
odbył się IX Puchar Magurki, gdzie zadebiuto-
wali nasi zawodnicy odnosząc sukcesy w każ-
dej kategorii wiekowej.

W grupie najmłodszej dwa pierwsze miejsca 
na podium to uczennice naszej szkoły.

1 miejsce zajęła Sandra Kanik, która stoczy-
ła zaciętą walkę z Anią Cury wygrywając na 
mecie 0.6 sek.

Najlepszym zawodnikiem w Kategorii M1 na 
dystansie 500 m, bezkonkurencyjnie okazał się brat, wyżej wymie-
nionej, zwyciężczyni Dominik Kanik, który daleko za sobą pozostawił 
swoich rywali.

Kolejna Kategoria K1 - i kolejne zwycięstwo naszej uczennicy Ka-
roliny Zakrzewskiej oraz 3 miejsce Karoliny Ujmiak.

W Kategorii K2 na dystansie 1 km, to wysokie 3 miejsce Zo-
fii Dusińskiej oraz 5 miejsce Marii Jakubiec. W tej samej kategorii  
7 miejsce zajęła Kalina Dziubek, 9 Karolina Żmij, 11 Emilia Dobija 
i 14 Emilia Haczek.

W grupie chłopaków na 6 pozycji uplasował się Sergiej Kowalczuk.

23 luty to kolejny start naszych podopiecznych 
i kolejne sukcesy. Tym razem nasi uczniowie wal-
czyli w zawodach „Wszyscy Biegamy na nartach”.

W grupie najmłodszej wśród dziewczynek 
na podium znalazły się dwie nasze uczennice.  
2 miejsce zajęła Karolina Zakrzewska, natomiast 
3 Sandra Kanik. Tuż za podium uplasowała się 
Ania Cury. Piąte miejsce wywalczyła Urszula 
Czech, a szóste Karolina Ujmiak.

W tej samej kategorii tylko chłopaków kolejny 
raz z rzędu bezkonkurencyjny okazał się Dominik 

Kanik pokonując rywali z dużą przewagą.
Bieg w Kategorii Klas 4 na dystansie 1 km to zwycięstwo Marii Ja-

kubiec, 2 miejsce Kaliny Dziubek, a 3 miejsce Karoliny Żmij. Wszyst-
kie 3 dziewczynki to nasze uczennice.

Klasy 5 to zwycięstwo Sergieja Kowalczuka oraz bardzo dobre  
2 miejsce Zofii Dusińskiej.

Wszystkim naszym zawodnikom serdecznie gratulujemy, dziękuje-
my za wspaniałą walkę i życzymy kolejnych sukcesów sportowych. 
Może spośród nich wyrośnie następczyni Justyny Kowalczyk.

Zespół Promujący Szkołę

W roku szkolnym 2014/2015 przedszkole 
w Mesznej bierze udział w programie fundacji 
ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom pt. „Czy-
tające przedszkole” i każdego dnia nasze przed-
szkolaki przez około 10 minut, wraz ze swoimi 
paniami, czytają znane i mniej znane bajki. Po 
6 miesiącach codziennego czytania wszystkie 
panie we wszystkich grupach przedszkolnych 
zauważyły większe zainteresowanie dzieci czy-
tanymi bajkami i baśniami, a także bohaterami 
bajek i baśni. W  związku z przystąpieniem naszego przedszkola do 
udziału w programie fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom 
pt. „Czytające przedszkole” mamy zaszczyt zaprosić Panie i przed-
szkolaki z innych przedszkoli do wzięcia udziału w naszym konkursie 

plastycznym „MÓJ ULUBIONY BOHATER Z BAJKI”. Celem przed-
sięwzięcia jest edukacja kulturalna, popularyzacja bajek, a w szcze-
gólności zwiększenie zainteresowania książką. Tematem konkursu 
jest ilustracja do dowolnej, ulubionej bajki wybranego autora. Organi-

zatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe 
za pierwsze trzy miejsca w każdej grupie wie-
kowej, dyplomy pamiątkowe oraz podziękowa-
nia dla Pań, które przygotują przedszkolaki do 
udziału w konkursie. Cały regulamin konkursu 
plastycznego znajduję się na stronie interneto-
wej www.zspmeszna.pl w zakładce ciekawe wy-
darzenia. Serdecznie zapraszamy.

Organizatorki konkursu Katarzyna Mrówka, 
Anna Tórz, Iwona Kwaśny

KONKURS PLASTyCZNy ORGANIZOWANy PRZEZ PRZEDSZKOLE W MESZNEJ

PIERWSZAKI Z BySTREJ NA TROPIE ODKRyć ARCHEOLOGICZNyCH 
25 lutego uczniowie klasy I b. bystrzańskiej podstawówki wybrali 

się do w bielskiej „Starej Fabryki” w związku z wystawą „Archeolo-
giczna autostrada”. Prezentowane na niej eksponaty pochodzą bo-
wiem z wykopalisk towarzyszących budowie małopolskiej autostrady 
A4. Wśród znalezisk znalazły się m. in. ozdoby wykonane z brązu po-
chodzące sprzed 2700 lat, gliniane figurki sprzed 7500 lat, czy grób 
mężczyzny z neolitu, a także ślady dawnych zabudowań wiejskich. 
W formie reportażu przedstawione są najważniejsze odkrycia doko-
nane w rejonie Krakowa 
i okolic.

Pierwszoklasiści wzięli 
także udział w warsz-
tatach towarzyszących 
wystawie pn. „ABC mło-
dego archeologa”. Zaję-
cia, w zabawowej formie, 
przybliżyły dzieciakom 
zasady pracy arche-

ologów. Uczniowie, za 
pomocą specjalnych ło-
patek i miotełek, sami 
prowadzili poszukiwania 
i w efekcie „wykopali” 
różne archeologiczne 
skarby: fragmenty na-
czyń, części broni, ka-
mienie, kości, czy ozdo-
by z brązu. Następnie 
dokładnie oglądali swe 

odkrycia i ustalali do czego mogły służyć. Później samodzielnie skła-
dali gliniane naczynia z odnalezionych elementów, sklejali je i uzu-
pełniali ewentualne braki. Na koniec, jak każdy wytrawny archeolog, 
stworzyli rysunkową dokumentację swoich wykopalisk. Podsumowa-
niem udziału w wystawie i warsztatach było otrzymanie Certyfikatu 
Młodego Archeologa.

 Ewa Cholewik - nauczyciel SP w Bystrej
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W dniu 27.02.2015 r. dzieci klas I-III uczestniczyły w przedstawieniu 
teatralnym pt. ,,O Plastusiu co zabłądził 
w borze”. Sztukę teatralną przedstawi-
li aktorzy z „Teatru Skrzat” z Krakowa. 
Przedstawienie teatralne miało charakter 
edukacyjny. W sposób ciekawy, atrakcyj-
ny dla małego widza opisuje perypetie 
- przygody plastelinowego ludka - Plastu-
sia oraz jego przyjaciół. Plastuś zabłądził 
w borze, szukał drogi do swojego „plastu-
siowego” domku. Przy pomocy przyjaciół 
Plastuś odnajduje drogę do domu. Dzieci 

uczą się od Plastusia i jego przyjaciół dużo bardzo ważnych rzeczy przy-
datnych w codziennym życiu. Uczą się wrażliwości i dostrzegania 
potrzeb innych. Plastuś oraz jego przyjaciele przypominają dzie-
ciom ważną zasadę - aby nie krzywdzić innych. Dzieci miały moż-
liwość aktywnie uczestniczyć w spektaklu. Poprzez uczestnictwo 
w przedstawieniu teatralnym mali widzowie poznali elementy wie-
dzy o teatrze. Dzieci mogą poprzez takie formy teatralne rozwijać 
się twórczo, stawać się bardziej kreatywnymi, łatwiej i lepiej nawią-
zywać kontakty z rówieśnikami. Kontakt ze sztuką wpływa na roz-
wój osobowości dziecka. Przedstawienie „O Plastusiu co zabłądził 
w borze” dzieciom podobało się bardzo. Aktorzy nagrodzeni zostali 
gromkimi brawami.	 	 Zespół promujący SP w Bystrej

„O PLASTUSIU CO ZABŁąDZIŁ W BORZE” - SPEKTAKL TEATRALNy W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BySTREJ

CZyTALI, OBSERWOWALI, WyCIąGALI WNIOSKI I... ZWyCIĘżyLI,
CZyLI O SUKCESIE PRZyRODNICZyM W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. JAGIEŁŁy W WILKOWICACH

Ogólnopolskie konkursy przyrodnicze „Pionier” oraz „Pingwin” to kon-
kursy, które w formie testowej sprawdzają, w szerokim zakresie, wiedzę 
przyrodniczą ucznia. Pytania często powiązane są z innymi przedmiotami 
takimi jak: historia, matematyka, technika i inne. Do osiągnięcia dobrego 
wyniku nie wystarczy więc jedynie wiedza wyniesiona z lekcji przyrody, ale 
również umiejętność obserwacji otaczającego świata, czy umiejętność wy-
ciągania wniosków z tych obserwacji. Dodatkowo bardzo ważne jest żywe 
zainteresowanie aktualnymi wydarzeniami zachodzącymi w świecie.

W konkursie „Pingwin” uczniowie musieli na przykład znać odpowiedzi 
na pytania w stylu: „Jakim kolorem zaznacza się niziny na mapie?”, „Jakie 
rośliny wytwarzają owoce suche?”, „Które rośliny mają jadalne kwiaty?” czy 
„Co jest najlepszym rozpuszczalnikiem w przyrodzie?”. W konkursie „Pio-

nier” uczestnicy spotkali się z pytaniami w stylu: „Co można zrobić z butelki 
po wodzie mineralnej?”, „Które z podanych państw leżą nad Morzem Śród-
ziemnym?”, czy „Czyja wyprawa udowodniła kulistość Ziemi?”.

Mimo wysokich wymagań uczniowie naszej szkoły znaleźli się w fina-
łowej dziesiątce i otrzymali wyróżnienia. W konkursie „Pionier” zwyciężyli: 
Emilia Dobija, kl. 4b, opiekun, pani Anita Tyrlik; Emilia Kąkol, kl. 4a, opie-
kun, pani Bogusława Jakubiec; Sebastian Pruś, kl. 5b, opiekun, pani Anita 
Tyrlik; Michał Chorąży, kl. 6a, opiekun Bogusława Jakubiec.

W konkursie „Pingwin” zwyciężyli: Emilia Dobija, kl. 4b, opiekun, pani 
Anita Tyrlik; Amelia Halama, kl. 6b, opiekun, pani Bogusława Jakubiec.

Laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.           Zespół Promujący Szkołę

POWITANIE WIOSNy W PRZEDSZKOLU W MESZNEJ
Spragnione ciepłego słoneczka i soczystej zie-

leni przedszkolaki z Mesznej przygotowywały się 
przez cały tydzień na dzień, w którym pożegnamy 
Zimę i powitamy Wiosnę. Od kilku dni w naszym 
przedszkolu słychać było piosenki i wierszyki, któ-
rych uczyły się dzieci na ten szczególny dzień. 
W końcu 20.03.2015 r. przejęte przedszkolaki mo-
gły zaprezentować się podczas uroczystości Po-
witania Wiosny. Tego dnia wszystkie dzieci wraz 
z swoimi paniami spotkały się na placu zabaw,  
aby uroczyście spalić Marzannę oczywiście przed 

przystąpieniem do palenia nasze dzieciaki zaśpiewały piosenki i wyrecyto-
wały wierszyki przygotowane właśnie z tej okazji. Po części artystycznej, 
żeby tradycji stało się zadość, nasza Marzanna została podpalona i spło-
nęła w mgnieniu oka. W ten oto sposób przedszkolaki z Mesznej powita-
ły Wiosnę. Jednakże atrakcji nie było końca, ponieważ właśnie tego dnia 
mogliśmy podziwiać (oczywiście przez przygotowane wcześniej fragmen-
ty czarnej folii) rzadkie zjawisko astronomiczne, a mianowicie Zaćmienie 
Słońca, które powstaje, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Ziemią, a Słoń-
cem i przysłoni światło słoneczne. Następne takie wydarzenie będzie mia-
ło miejsce za 11 lat, więc nasze małe pociechy będą prawie pełnoletnimi 
dorosłymi.       Katarzyna Mrówka

Zespół Promujący Przedszkole

NOWy ZARZąD GLKS WILKOWICE
W dniu 24 marca 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Sprawoz-

dawczo-Wyborcze Gminnego Ludowego Klubu Sportowego WILKOWICE 
w Wilkowicach. Członkowie GLKS wybrali nowe władze w składzie:

ZARZĄD GLKS: Ryszard Rączka Prezes, Jacek Chowaniec i Andrzej 
Walczak Wiceprezesi, Angela Filipczak Skarbnik, Anna Nowicka Sekretarz, 
Rafał Dobija, Łukasz Hola, Marek Maślanka i Rafał Zioło Członkowie Za-
rządu.

KOMISJA REWIZYJNA: Marian Woliński Przewodniczący, Artur Świecak 
Sekretarz i Stanisław Białek Członek Komisji.

Ponadto Zebranie przyjęło uchwałę o powołaniu nowych sekcji działa-
jących w strukturach GLKS, tj. sekcji lekkiej atletyki ze specjalizacją biegi 
i sekcji narciarstwa klasycznego, również ze specjalizacją biegów narciar-
skich.

GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY WILKOWICE w Wilkowicach za-
prasza:
• na mecze piłki nożnej klasy A podokręgu bielskiego na boisku sporto-

wym w Wilkowicach w dniach:

– 4 kwietnia 2015 r./sobota/godz. 14.00 – GLKS WILKOWICE – MRKS II 
CZECHOWICE-DZIEDZICE,

– 18 kwietnia 2015 r./sobota/godz. 16.00 – GLKS WILKOWICE – LKS 
GROŃ BUJAKÓW,
• na mecze piłki siatkowej IV ligi mężczyzn na hali sportowej GOSiR 

w Wilkowicach w dniach:
– 10 kwietnia 2015 r./piątek/godz. 14.00 – GLKS WILKOWICE – UKS 

KONOPA KATOWICE,
• na mecze piłki siatkowej IV ligi kobiet na hali sportowej GOSiR w Wilko-

wicach w dniach:
– 18 kwietnia 2015 r./sobota/godz. 16.00 – GLKS WILKOWICE – SOKÓŁ 

43 AZS AWF KATOWICE,
– 24 kwietnia 2015 r./piątek/godz. 18.00 – GLKS WILKOWICE – MUKS 

SARI ŻORY.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SYMPATYKÓW NA OBIEK-
TY SPORTOWE I PROSIMY O GORĄCY I KULTURALNY DOPING.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

przypominać uczniom nie tylko o gaszeniu 
zbędnego oświetlenia.

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

Janusz Prochownik

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

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

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

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

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

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

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

Długosz Małgorzata – dyr. ZSP Meszna

wYNiki zBiÓRki PUBliCzNEj w zESPOlE SzkOlNO-PRzEdSzkOlNYM w MESzNEj

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

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

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

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

• wziął udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Region Beskidy;

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

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

• wziął udział w walnym zebraniu Spółki Ekoład.

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

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

K
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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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REHABILITACJA I MASAŻ 
Z DOJAZDEM DO DOMU 
Wykonujemy: 
- masaż leczniczy i relaksacyjny 
- drenaż limfatyczny 
- zabiegi fizykalne: elektroterapia, ultradźwięki, 
laseroterapia, magnetoterapia 
- indywidualna rehabilitacja usprawniająca 

ATRAKCYJNE CENY ORAZ RABATY! 
REJESTRACJA TELEFONICZNA: 516 491 354 

www.mobilnafizjoterapia.beskidy.pl 
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Szczęśliwie, w piątek 13 marca br., oddaliśmy do użytku rozbudowa-
ną ściankę wspinaczkową obok budynku Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Wilkowicach. W ramach zrealizowanego zadania ścianka 
powiększyła się o 14 dodatkowych paneli wraz z chwytami wspinaczko-
wymi. Jednocześnie, dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników, 
wzdłuż ścianki wspinaczkowej zamontowana została bezpieczna po-
liuretanowa nawierzchnia. Inwestycja zrealizowana została w ramach 
projektu pn. „Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki 
wspinaczkowej w Wilkowicach” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie. Przeprowadzona operacja miała na 
celu aktywizację mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego na 
obszarze LGD Ziemia Bielska i współfinansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013.
Ścianka wspinaczkowa zbudowana jest w taki sposób, że nawet 

najmniejsze dzieci mogą z niej skorzystać. Do dyspozycji jest wersja 
dla początkujących o szerokości 8 m i wysokości 3 m oraz wersja dla 
zaawansowanych o szerokości 4 m i wysokości 8 m, łączna szerokość 
całej ścianki, dającej możliwość wspinania bulderingowego wynosi aż 
12 metrów! Dodatkowym atutem ścianki jest możliwość zmiany usta-
wienia chwytów wspinaczkowych, dzięki czemu co jakiś czas można 
tworzyć inne układy dla wspinających się.

Ze względu na niskie temperatury powietrza uroczyste otwarcie 
ścianki wspinaczkowej, połączone z zawodami bulderingowymi dla 
uczniów szkół z terenu naszej gminy, zorganizowane zostanie w maju 
br. Niemniej jednak od dnia 13 marca br. ścianka wspinaczkowa jest 
dostępna dla ćwiczących. Zapraszamy do wspinania!

M. Mrówka

ROZBUDOWA śCIANKI WSPINACZKOWEJ W WILKOWICACH

MECZ PIŁKI SIATKOWEJ 
REPREZENTACJI KADETEK U-18 

POLSKA – NIEMCy
W dniu 21 marca 2015 r. na hali Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Wilkowicach odbył się mecz repre-
zentacji Polski i Niemiec w piłce siatkowej. Były to druży-
ny kadetek U-18, które w Szczyrku przebywały na zgru-
powaniu przed Mistrzostwami Europy, które odbędą się 
na przełomie marca i kwietnia w Bułgarii. Zawodniczki 
Polskie przy żywiołowo dopingującej licznej rzeszy kibi-
ców zrewanżowały się Niemkom za porażkę dzień wcze-
śniej w Kozach 0:3 i w Wilkowicach wygrały swój mecz 
3:0, pozwalając rywalkom na zdobycie kolejno 19, 26 i 20 
punktów.           GOSiR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu aktywizację mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LGD Ziemia Bielska  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


