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XVI DNI WILKOWIC ORAZ JUBILEUSZ
110-LECIA ISTNIENIA OSP WILKOWICE

Społeczny Komitet Organizacyjny XVI Dni Wilkowic oraz Ochotnicza Straż Pożarna Wilkowice mają zaszczyt zaprosić na obchody XVI Dni Wilkowic połączone z Jubileuszem 110-lecia istnienia OSP Wilkowice.
12.06.2015 r. – piątek
Boisko Orlik obok Urzędu Gminy:
15:00 Turniej dzikich drużyn.

PROGRAM IMPREZY

13.06.2015 r. – sobota
Górne Wilkowice – Magurka Wilkowicka:
10:00 Wyścig rowerowy – MAGURKA UPHILL 2015:
Plac obok OSP Wilkowice:
13:00 Uroczystości Jubileuszowe 110-lecia istnienia OSP
Wilkowice,
15:00 Oficjalne otwarcie XVI Dni Wilkowic,
15:15 Występ przedszkolaków z Przedszkola Publicznego
w Wilkowicach oraz młodzieży ze Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Wilkowicach,
17:00 Koncert Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej
18:15 Występ zespołu „FREAKY DREAMERS”,
18:50 Akademia piłkarska,

19:00 Występ gwiazdy wieczoru Kabaretu z Kopydłowa,
20:30 Występy taneczne „SEMI SWEET GYALS”, „B.G.F.
CREW”, „SO SPECIAL”, „GLAM CREW” oraz występ
wokalny Martyny Pasierbek oraz Aleksandry Kasperek,
22:00 Dyskoteka.

14.06.2015 r. – niedziela
Plac obok OSP Wilkowice:
13:00 Występ Zespołu Regionalnego “SUSZANIE” z Suchej
Góry w Czechach,
14:15 Występ kapeli góralskiej „Ziemia Beskidzka”.
ZESPOŁY WYSTĘPUJĄCE W RAMACH PODBESKIDZKIEGO
PRZEGLĄDU MUZYCZNEGO:
15:00 Hertz Klekot,
16:30 Black Bee,
18:00 New Year’s Day,
19:30 Factory of Blues.

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA I PRZEKAZANIA SAMOCHODU
RATOWNICZO–GAŚNICZEGO IVECO 4X4

16 maja br. odbyło się uroczyste przekazanie OSP Meszna i poświęcenie nowego
samochodu ratowniczo-gaśniczego marki IVECO Eurocargo z napędem 4x4. Została poświęcona również rzeźba Św. Floriana, wykonana i ofiarowana jednostce przez
rzeźbiarza i mieszkańca Mesznej Pana Mateusza Gębalę. Uroczystość ta odbyła
się w ramach gminnych obchodów Dnia Strażaka.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Dh Marek Trombski - Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, Dh Mirosław Szemla – Wicewojewoda Śląski, a zarazem Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP
RP, Dh Jan Cholewa – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Dh st.bryg. Adam Caputa
– Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, Dh Danuta Kożusznik – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Pan Grzegorz Szetyński – Wicestarosta Bielski, Dh Grzegorz Gabor – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego, Dh Mieczysław Rączka Wójt Gminy, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP, Dh Bartosz Olma
- Przewodniczący Rady Gminy
Wilkowice, Dh Aleksander RadPIKNIK RODZINNY W SZKOLE
kowski – Naczelnik Wydziału
PODSTAWOWEJ W WILKOWICACH Zarządzania Kryzysowego StaRada Rodziców, Dyrekcja, Nauczyciele oraz Pracownicy Admini- rostwa Powiatowego w BielskuBiałej, Pan Antoni Kufel – Sołstracji i Obsługi Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wil- tys Wsi Meszna, Ksiądz Andrzej
kowicach mają zaszczyt zaprosić wszystkich Mieszkańców Gminy Piotrowski – Proboszcz Parafii
Wilkowice na IX Piknik Rodzinny pod hasłem „Na góralską nutę”, któ- w Mesznej, Dh Jacek Lipowiecry odbędzie się 20 czerwca 2015 r. na boisku szkolnym.
ki – Wicewójt Gminy Wilkowice,
więcej informacji na ostatniej stronie delegacje jednostek z OSP By-

cd. na str. 2

cd. ze str. 1

stra, OSP Wilkowice, OSP Buczkowice, OSP Godziszka, OSP Kalna, OSP Szczyrk, OSP Rybarzowice, OSP Pisarzowice, przedstawiciele organizacji działających na terenie sołectwa, sponsorzy oraz
sympatycy naszej jednostki.
Obchody rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym w Mesznej, po której pododdziały wraz z gośćmi przemaszerowały na boisko
szkolne. Tam odbyły się dalsze uroczystości, w ramach których odznaczono zasłużonych druhów oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą medalami. Przekazano także wpisy do Księgi Wyróżnionych Najwyższymi Odznaczeniami Związku OSP.
Przekazany jednostce nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco,
zakupiony w drodze przetargu od Firmy Szczęśniak z Bielska-Bia-

łej, kosztował 614.952 zł, z czego dotacja z Urzędu Gminy wyniosła 310.000 zł, WFOŚiGW w Katowicach – 250.000 zł, środki własne
OSP, na które złożyły się dotacje sponsorów i mieszkańców Mesznej - 54.952 zł. Za co pragniemy im jeszcze raz podziękować. Słowa podziękowania kierujemy również do Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Mesznej za oprawę kulinarną imprezy. Po zakończonych uroczystościach odbył się festyn dla mieszkańców.
W szczególny sposób chciałam podziękować wszystkim druhom
jednostki z Mesznej za czas poświęcony na zbiórkę pieniędzy oraz
wkład włożony w organizację tej szczególnej dla nas uroczystości.
Prezes OSP Meszna Dh Jadwiga Giertler

„Majówka na placu zabaw – czynnie,
zdrowo, kolorowo”

Sobotnie przedpołudnie 23 maja, przywitało uczestników mini-pikniku przy „Starej Szkole” w Wilkowicach-Huciskach niepewną pogodą. Stąd nieśmiało, ale dość licznie, zaczęli schodzić się jego uczestnicy wraz z opiekunami, zaproszeni przez Stowarzyszenie „Razem
dla Wilkowic”.
Okazja po temu była niecodzienna – otwarcie nowego placyku zabaw. Dzięki otrzymaniu dotacji w ramach projektu: Mikrodotacje z
Fundacji Banku Ochrony Środowiska „Pomagam”, wsparciu Rady
Sołeckiej i Stowarzyszenia „Razem dla Wilkowic”, można było zakupić zestaw „Michaś” i huśtawki na sprężynie: konika i ważkę, za
kwotę 8. tysięcy złotych. Ponadto sfinansowano profesjonalne prowadzenie zabawy przez Panią Katarzynę i Pana Sebastiana Chmiela – uczestnika pierwszej polskiej edycji programu X-Factor! - dzięki
którym zabawa była wyjątkowa.
O nagrody zadbali organizatorzy, stąd żaden uczestnik nie odszedł
bez upominku. Świetna muzyka i głos prowadzącego przyzywały,
z okolicznych domów, naszych Milusińskich. Nie brakło słodkości –
wspaniałe wypieki przygotowały Panie: Krystyna Wala i Zofia Żur –
dziękujemy – pychota.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Pan Mieczysław Rączka – wójt gminy, Pani Agnieszka Sech - dyrektor GOK ”Promyk”, Pan

Ryszard Rączka – sołtys
oraz Ci, bez których nie
byłoby dotacji – Wolontariusze, czyli Super Bohaterowie, pracownicy Banku Ochrony Środowiska,
którzy chcieli pozostać anonimowi – szczególne podziękowanie tą
drogą kierujemy na ręce Pani Grażyny Zakrzewskiej, która była liderem projektu.
Dzięki życzliwości i bezinteresownej pomocy udało się uruchomić
miejsce do bezpiecznego wypoczynku dzieci.
Z tego miejsca pragnę podziękować: młodzieży Gimnazjum za pomoc w dekoracji placu, firmie Pana Artura Świecaka - „Place zabaw”
za przyjęcie zamówienia i ekspresowy montaż, a także tym spośród
członków Stowarzyszenia, którzy swoją pracą przysłużyli się do radosnego przebiegu pikniku.
Wszystkie dzieci zapraszamy do zabawy i życzymy bezpiecznego użytkowania wszystkich eksponatów. Jednocześnie prosimy, aby
przy zabawie pamiętać o przestrzeganiu regulaminu.
Z ramienia Stowarzyszenia
Janina J. Piechota

ZAPROSZENIE

KONKURS WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ

Mieszkańcy, Turyści i Goście

w dniu 20 czerwca 2015r. (sobota)
od godz. 1000 do 1600

ZAPROSZENIE

zapraszamy na

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra
„Bystrzańska Inicjatywa” zaprasza mieszkańców Gminy Wilkowice
do wzięcia udziału w rozgrywkach szachowych, które odbędą się

Jarmark Sztuki Regionalnej,

który odbędzie się na Biwaku w Bystrej
przy ul. Fałata.

w dniu 06 czerwca 2015r. (sobota) o godzinie 10

00

na Biwaku w Bystrej przy ul. J.Fałata.
Rozgrywki odbywać się będą w kategorii grup wiekowych
na szachach stołowych, finaliści zaś zaprezentują grę
na szachownicy plenerowej dużymi rzeźbionymi pionkami.

Druki zgłoszenia należy pobrać w sklepie lub (na Facebook wpisz – „Bystrzańska Inicjatywa”),
wypełnić i złożyć w sklepie SAM ul. Szczyrkowska 58,
do dnia 03.06.2015r.
Na zwycięzców czekać będą atrakcyjne nagrody !
Organizatorzy zapewniają poczęstunek
dla uczestników
konkursu.

Będą wyroby, które wykonują wystawcy własnoręcznie,
Warto przyjść, warto zobaczyć. Więcej informacji na
www.facebook.com/bystrzanskainicjatywa
Organizatorzy - zapraszają
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra
„Bystrzańska Inicjatywa”

Po zakończeniu Jarmarku Sztuki Regionalnej,
dalszy ciąg zabawy,
Stowarzyszenie Zbójników BESKIDNICY z Mesznej
zapraszają od godz. 1600 do 2000
na Widowisko Plenerowo-Historyczne
„Zbójnicka
Noc Kupały”
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Głos Gminy Wilkowice

WÓJT INFORMUJE

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław
Rączka między innymi:
• wziął udział w szkoleniu wójtów i burmistrzów zorganizowanym
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach;
• przyjął delegację z partnerskiej Gminy Bziny w ramach realizacji
projektu transgranicznego „Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania kultury i tradycji”;
• uczestniczył w uroczystym odsłonięciu zabytkowej figury Matki
Boskiej umieszczonej w kaplicy przy ul. Handlowej w Mesznej;
• uczestniczył w powiatowych obchodach Dnia Strażaka w BielskuBiałej, podczas których odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych, został odznaczony m. in. Pan Grzegorz Gabor, Prezes OSP Bystra;
• uczestniczył w walnym zebraniu Banku Spółdzielczego w Bystrej;
• wręczył nagrody laureatom Gminnego Festiwalu Piosenki Angielskiej, który odbył się w Wilkowicach;
• spotkał się z komisją Rady Powiatu Bielskiego, wizytującą zbiornik małej retencji w Wilkowicach;

• przeprowadził gminne zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których uczestniczyli strażacy z Gminy Wilkowice, Gminy Buczkowice, Gminy Szczyrk oraz partnerskiej Gminy Likavka
ze Słowacji.
W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone przetargi na następujące
zadania:
• odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wilkowice;
• udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie: 3.850.000,00
złotych na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów;
• przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Gruntowej w Bystrej;
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej
umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice w roku 2015 - ETAP 1;
• budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej
umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice w roku 2015 – ETAP 1.

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 29 KWIETNIA 2015 R., W SPRAWIE:
VIII/51/2015

Przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Wilkowice.

VIII/52/2015

Zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

VIII/53/2015

Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2015.

VIII/54/2015

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

VIII/55/2015

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego GBP w Wilkowicach.

VIII/56/2015

Przejęcia od Województwa Śląskiego zadań w zakresie wykonania odwodnienia terenów przyległych do drogi wojewódzkiej
nr 942 w rejonie Bystrej w Gminie Wilkowice.

VIII/57/2015

Udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

VIII/58/2015
VIII/59/2015
VIII/60/2015

Ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości na których
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Wyboru metod oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za
pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Wilkowice.
Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice.

VIII/61/2015

Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

VIII/62/2015

Pozbawienia statusu pomnika przyrody.

VIII/63/2015

Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wilkowice.

VIII/64/2015
VIII/65/2015

Zmiany Uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy Wilkowice z 28 stycznia 2015 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” i nadania jej statutu.
Określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach w związku z realizacją lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w Gminie Wilkowice.

KOMUNIKAT USC
Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach, w związku z zamiarem organizacji uroczystości z okazji 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO, zwraca się z prośbą do
wszystkich zainteresowanych par, które 50 lat temu i więcej stanęły na ślubnym kobiercu, a dotychczas 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.

Głos Gminy Wilkowice

podziękowanie
Serdecznie dziękuję Mieszkańcom
sołectwa Meszna, którzy oddali na mnie
swój głos podczas zebrania sołeckiego
w dniu 23 kwietnia 2015 r. Jednocześnie
dziękuję również Radzie Sołeckiej poprzedniej kadencji za współpracę.
Antoni Kufel
Sołtys Sołectwa Meszna
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„BEZPIECZNE DZIECKO – BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE” W BYSTREJ
W naszym przedszkolu staramy się, aby wychowankowie czuli się
bezpiecznie podczas pobytu w placówce, ale priorytetem jest, by wiedzieli, co mogą zrobić, aby być bezpiecznym i zapobiegać zagrożeniom. Przekazywana wiedza oraz liczne zajęcia związane z tą tematyką sprawiają, że przedszkolaki zyskują pewność siebie. Współpraca z rodzicami pomaga zrozumieć potrzeby swoich dzieci i prawidłowe ich zaspokajanie, a poczucie bezpieczeństwa przecież jest najważniejsze. Wspólnymi siłami sprawiamy, że dzieciństwo to czas radości i bezpiecznej zabawy.
Na początku roku z dziećmi ustalany jest „Kodeks przedszkolaka”, zawierający zasady bezpiecznego przebywania w przedszkolu, w ogrodzie, na spacerach, które są systematycznie utrwalane
i przestrzegane przez cały rok. Głównym punktem regulaminu jest
„Szacunek wobec koleżanek, kolegów i nauczyciela”. Wspólne funkcjonowanie w przedszkolu opiera się na zaufaniu oraz szanowaniu
drugiej osoby oraz jego
własności.
Obchodzimy również Dzień Praw
Dziecka, aby uświadomić małym obywatelom
do czego mają prawa,
jak również jakie są
ich obowiązki. Nauczycielki
przeprowadzają
liczne zajęcia związane z zagrożeniami ze
strony ludzi, zwierząt
oraz w trakcie kontaktu
z przyrodą w różnych
porach roku. Podczas
teatrzyków z wykorzystaniem pacynek lub
zabawek odgrywane są
scenki, przestrzegające przed otwieraniem drzwi nieznajomym, nie
zabieraniem słodyczy od nieznajomych, nie rozmawianiem z obcymi,
zaalarmowaniem zauważonej sytuacji zagrażającej życiu.
Dbając o to, aby dzieci jak najwięcej zapamiętały z tych ważnych
zagadnień organizujemy spotkania z profesjonalistami, którzy na co
dzień pomagają ludziom i troszczą się o ich bezpieczeństwo. Ratownicy z wyszkolonymi psami z Grupy Poszukiwawczo–Ratunkowej po-

kazali nam, jak prawidłowo zachowywać się w obecności psa,
jak dawać mu jedzenie, informowali, co psy lubią, a czego należy unikać. Ćwiczyliśmy pozycję „żółwia”, czyli pozycję, jaką
należy przyjąć podczas spotkania z obcym zwierzęciem. Co
roku odwiedzamy siedzibę straży pożarnej, gdzie przedszkolaki oglądają sprzęt strażacki poznają
jego przeznaczenie, tym samym pracę strażaków, wchodzą do samochodu strażackiego, zamieniają się w małych ochotników zakładając hełm. Utrwalają wiadomości nt. bezpiecznego zachowania się
z prądem, z ogniem, czy podczas burzy. W trakcie spotkania z Panem Policjantem dzieci wzbogacały swoją wiedzę dotyczącą zasad
ruchu drogowego, ćwiczyły jak przechodzić przez jezdnię „po pasach”
i używając sygnalizacji świetlnej. Pan policjant zwrócił uwagę, że wieczorem powinny poruszać się po drodze z odblaskami, dzięki którym będą widoczne na jezdni, a przede wszystkim utrwalały numery alarmowe i ćwiczyły, jak zaalarmować o zauważonym niebezpieczeństwie. Z kolei Ratownicy Medyczni z Fundacji „SADYBA”, przypomnieli przedszkolakom, jak należy zachować się podczas wypadku. Podczas tego spotkania dzieci w scenkach dramowych „dzwoniły” na pogotowie i zgłaszały zauważony wypadek, próbując uratować
komuś życie. Podczas szkolenia, przeprowadzonego w radosnej atmosferze, przedszkolaki mogły zabandażować kolegom i koleżankom
rękę, usztywnić nogę oraz ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej, miały wspaniałą zabawę udzielając pomocy innym.
W naszym przedszkolu corocznie organizowany jest także alarm
z udziałem inspektora nadzoru pozorujący zagrożenie pożarem,
awarią urządzeń wodociągowych lub elektrycznych. Czas ewakuacji
mierzony jest przez inspektora nadzoru i oceniana jest sprawność
wykonania zadania. Przedszkolaki i nauczyciele znają zasady i potrafią prawidłowo zachować się w razie zagrożenia.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie i mamy nadzieję, że działania i zdobyta wiedza pozostanie w pamięci naszych wychowanków,
a utrwalone zachowania pozwolą pomóc w uratowaniu komuś życia.
Przedszkole Publiczne w Bystrej
Olimpia Podwacietnik
Agnieszka Ziemiańska

MÓJ ULUBIONY BOHATER Z BAJKI – WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
W dniu 27.05.2015 r. nastąpiło rozstrzygniecie konkursu plastycznego „Mój ulubiony bohater z bajki”, który został zorganizowany
przez Panie Katarzynę Mrówkę, Annę Tórz i Iwonę Kwaśny w Przedszkolu w Mesznej. Do Konkursu zakwalifikowano 210 prac. Ponieważ na konkurs nadesłanych zostało wiele przepięknych, kolorowych prac, Komisja Konkursowa miała niełatwe zadanie. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, Komisja zdecydowała się przyznać następujące nagrody:
Kategoria wiekowa 6 latki:
Miejsce I: Nikola Płatek – Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu,
Miejsce II: Gabriela Wątróbska –
Samorządowe Przedszkole w Przecławiu,
Miejsce III: Natalia Staśko – Przedszkole Miejskie nr 1 w Zamościu.
Kategoria wiekowa 5 latki:
Miejsce I: Karolina Malitka – Przedszkole „Bajka” w Giżycku,
Miejsce II: Anastazja Bajerczak – Przed4

szkole nr 17 w Tarnobrzegu,
Miejsce III: Jakub Kalusiak – Przedszkole Samorządowe w Rajbrocie.
Kategoria wiekowa 4 latki:
Miejsce I: Hanna Nanek – Przedszkole Miejskie nr 4 im. J. Brzechwy
w Będzinie,
Miejsce II: Maria Rudnicka – Niepubliczne Przedszkole Studio Dziecka
„Figiel” w Teresinie,
Miejsce III: Igor Majchrowski – Przedszkole
„Miś Uszatek” w Nekli.
Kategoria wiekowa 3 latki:
Miejsce I: Aleksandra Kozak – Przedszkole
Sióstr Elżbietanek w Gdańsku Oliwie,
Miejsce II: Hanna Grochecka – Niepubliczne
Przedszkole „Przyjazny Świat Malucha” w Chełmie,
Miejsce III: Natalia Rudnicka – Przedszkole nr 13 w Raciborzu.
Wszystkim dzieciom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w Konkursie Plastycznym. Laureaci konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Organizatorzy Konkursu:
Katarzyna Mrówka, Anna Tórz, Iwona Kwaśny
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„Zabawa jest nauką, nauka – zabawą. Im więcej zabawy,
tym więcej nauki”
SZKOŁY KREATYWNYCH UMYSłÓW – INNOWACJA PEDAGOGICZNA PROWADZONA W SP W BYSTREJ
Projekt “Szkoły kreatywnych umysłów” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Partnerzy realizujący projekt “Szkoły kreatywnych umysłów”:
•
Grupa Edukacyjna SA
•
Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji.
Projekt jest realizowany w okresie od 1.10.2012 r. do 30.09.2015 r.,
a nasza szkoła, jako jedna z 48 szkół w całej Polsce (tylko 3 w woj.
śląskim), została zakwalifikowana do udziału w pilotażowym wdrażaniu opracowanych programów. W Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej projekt SKU realizują dwie nauczycielki edukacji
wczesnoszkolnej: p. Małgorzata Jamróz i p. Ewa Cholewik.
Innowacyjność programu polega na: projektowaniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem TIK oraz na jego interdyscyplinarności, rozumianej jako spójne ujęcie w szczególności treści z edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości. Nauczyciele pracują na podstawie opracowanych 3 programów zajęć: edukacji wczesnoszkolnej, pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce. Opracowane programy eksponują metody aktywizujące, jak np. metoda projektów (integrująca wielość aktywnych metod pracy uczniów), doświadczenia i eksperymenty, mapy
myśli.
W/w 3 programy są zgodne z podstawą programową, a ich nowatorstwo polega na implikowaniu praktycznych założeń teorii wielorakich inteligencji H. Gardnera (z uwzględnieniem m.in. określenia
profili inteligencji i indywidualnych stylów uczenia się uczniów) i TRIZPedagogiki (umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów, rozwoju kompetencji mat.-przyrodniczych
i technicznych).
Warto podkreślić, że dzięki udziałowi w w/w projekcie szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne za ponad 20.000 zł, w tym tablicę multimedialną, rzutnik, laptopa, mnóstwo pomocy dydaktycznych związanych
z możliwością praktycznego poszerzania wiadomości i umiejętności
poprzez wykonywanie doświadczeń i eksperymentów.
Na zajęciach z zakresu przezwyciężania trudności w uczeniu się,
dzieci ćwiczą czytanie ze zrozumieniem, rozwiązują łamigłówki matematyczne i ciekawe zadania wymagające koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci oraz logicznego myślenia. Wszystkie te
czynniki sprzyjają wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzają ich pasję poznawczą. Uczniowie pracują na zajęciach w grupach, w parach
i indywidualnie na miarę swoich możliwości. Ma to znaczny wpływ
na osiąganie przez nich sukcesów w nauce. Uczniowie są bardziej
pewni swoich umiejętności i chętniej dzielą się wiedzą. Częściej biorą
także udział w konkursach klasowych i szkolnych. Realizowane programy rozwijają i wzmacniają u dzieci takie cechy jak: ciekawość, pogłębianie wiedzy, radość z przygody i zabawy, otwartość, wola uczenia się oraz potrzeba szacunku dla innych, podnoszą swoją samoocenę poprzez pokazywanie ich mocnych stron i chwalenie osiągnięć.
Dziecko ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie.
Zajęcia rozbudzają motywację do wyrównywania braków, aktywizują
do nauki, ułatwiają opanowanie rożnych form czytania i pisania przez
stosowanie rożnych ćwiczeń, stwarzają możliwości samodzielnego
poszukiwania rozwiązań.
Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, tym bardziej że nie jest
to praca z całą klasą – tylko z grupą dzieci. Atmosfera sprzyja swobodzie, która wyzwala u uczniów pracę twórczą. Zajęcia są atrakcyjne i dzieci mają możliwość doświadczania rożnych sytuacji, a przy tym
stosowania różnorodnych pomocy dydaktycznych i korzystania z tablicy WIK. Część zajęć prowadzona jest w pracowni komputerowej,
co daje uczniom możliwość rozwijania kompetencji związanych z korzystaniem z nowoczesnych środków gromadzenia i przetwarzania informacji.
Dzięki realizacji projektu dzieci odkrywają wartości społeczności lokalnej i ich bogactwo kulturowe. Poznają walory najbliższego regionu,

pogłębiają wiedze o nim,
co jest ważnym etapem
kształtowania poczucia
tożsamości
narodowej.
Dzięki wycieczkom i wyjściom w teren dzieci uczą
się jak racjonalnie i pożytecznie spędzać czas
wolny, a robią to poprzez
bezpośredni
kontakt
z przyrodą. Biorąc udział
w zajęciach uczniowie zaspakajają swoją naturalną ciekawość i zainteresowanie światem – potrafią obserwować, dociekać, doszukiwać się przyczyn powstawania zjawisk. Stosowane metody aktywizujące ćwiczenia praktyczne, wykorzystywane różne źródła
wiedzy oraz urozmaicone zadania dostosowane do możliwości dzieci
pobudzały ich inwencję. Na zajęciach dzieci są traktowane indywidualnie, a to dodaje im pewności i motywuje do pracy. Na zajęciach dodatkowych dzieci korzystają z licznych programów multimedialnych,
gier, pomocy otrzymanych z projektu. Zajęcia sprawiają, że uczniowie
uczą się współpracy, koleżeństwa i zdrowej rywalizacji.
Rozwinęła się u dzieci umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. Głównym celem zajęć rozwijających uzdolnienia jest rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań
dzieci, opanowanie nowoczesnych technik pracy umysłowej i pracy
nad twórczym rozwiązywaniem problemów. Podczas zajęć obowiązują ciekawe formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania,
uwzględniająca zainteresowania uczniów. Często sami uczniowie proponują tematykę, którą chcieliby poruszać, a rolą nauczyciela jest zorganizować ciekawe zajęcia na dany temat. Tak było z tematyką Układu Słonecznego i kosmosu. Podczas zajęć obowiązkowych dzieci poznały podstawowe informacje, jednak ich ciekawość sięgała dalej. Zasób wiadomości uczniów rozszerzony został kontynuując temat na zajęciach dodatkowych. M.in. obejrzeliśmy ciekawe filmy popularnonaukowe, wyszukiwaliśmy informacje w sieci, a na koniec samodzielnie
przygotowaliśmy ogromną makietę Układu Słonecznego.
Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia wyjazdowe,
np. wycieczka do Beskidzkiego Centrum Nauki – zwiedzanie wystawy
interaktywnej, wyjaśnienie magii i tajemnic niskich temperatur – ciekłego azotu, doświadczenie odczucia granicy zimna w okolicy temperatury zera krytycznego. Oglądanie i wykonywanie doświadczeń pokazujących zachowanie różnych ciał. Niektóre doświadczenia są niesamowite. Powstaje dużo “dymu”, dużo wybuchów, które są następstwem wysokiej rozprężności ciekłego azotu. Każdy może dotknąć
bardzo zimnej cieczy i przy okazji zobaczyć jak ciekły azot oddziałuje
na otoczenie (pokazy z ciekłym azotem i próżnią).
Największą inspiracją do projektowania zajęć jest osiąganie sukcesów przez uczniów oraz chęć udziału w zajęciach dzięki którym,
odkrywają swoje mocne strony i umacniają poczucie własnej wartości, rozwijają twórcze myślenie podczas doświadczeń i praktycznych
działań. Zajęcia skłaniają również uczniów do samodzielnych poszukiwań odpowiedzi. Na wiele pytań dotyczących powstawania danego
zjawiska, dzieci znajdą odpowiedź dopiero w późniejszych latach, ale
ta ciekawość jaka jest rozbudzana na zajęciach – jest bezcenna.
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Małgorzata Jamróz, Ewa Cholewik
SP w Bystrej
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SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ,,WĘDROWIEC”
Z MESZNEJ LAUREATEM KONKURSU WIEDZY TURYSTYCZNEJ
Wiosna, maj, wszystko wokół się zieleni – „ZIELENIĄ SIĘ BUKI”
– pod taką nazwą odbywają się coroczne wiosenne rajdy górskie.
Już od kilku lat biorą w nich udział uczniowie ze szkolnych kół krajoznawczo – turystycznych z naszej gminy. 1 maja tego roku, członkowie koła „Wędrowiec” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej pod opieką p. G. Kubicy i R. Durajczyk oraz koła „Tropiciele”
ze Szkoły Podstawowej w Bystrej pod opieką p. A. Omyła, R. Kubicy
i K. Stwory, uczestniczyli również w rajdzie organizowanym m.in.
przez Koło PTTK Buczkowice. Młodzi miłośnicy górskich wędrówek
wyruszyli ze Szczyrku, zdobyli Klimczok i udali się na metę rajdu
w Buczkowicach, gdzie odbył się konkurs wiedzy turystycznej.

Spośród kilkunastu zespołów uczestniczących w konkursie, reprezentanci koła,,
WĘDROWIEC” ZSP w Mesznej, pokonali 3
jego etapy i znaleźli się w gronie zwycięzców zdobywając I miejsce.
Zwycięzcom, Filipowi Buławie i Magdalenie Walczak oraz opiekunowi koła p. Barbarze Rojek, która przygotowała ich do konkursu, serdecznie GRATULUJEMY SUKCESU!
Zespół Promujący Szkołę Podstawową
im. bł. Jana Pawła II

KONKURS MODY EKOLOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MESZNEJ
21 kwietnia 2015r. w Szkole Podstawowej w Mesznej
odbył się 10 jubileuszowy
KONKURS MODY EKOLOGICZNEJ. Uczniowie z wielkim przejęciem prezentowali stroje, będące efektem wielogodzinnych starań, nie tylko ich samych, ale całych rodzin. Do współtworzenia bowiem angażowano rodziców, rodzeństwo,
a nierzadko również babcie i ciocie. Pomysłowość w projektowaniu
oraz różnorodność wykorzystywanych materiałów i surowców przeszły
najśmielsze oczekiwania organizatorów. Publiczność gromkimi brawami, okrzykami, a nawet owacjami witała kolejne prezentowane kreacje.
Śmiechom i radości nie było końca. Niebywała fantazyjność oraz roz-

mach, z jakim tworzono poszczególne stroje sprawiły, że przyznano
po kilka pierwszych, drugich i trzecich miejsc, symboliczne upominki
otrzymali także wszyscy uczestnicy pokazu.
Oprócz ekologii tego dnia podsumowywano też prowadzony
w szkole program „Szkoła Dobrego Wychowania”, w ramach którego systematycznie prowadzono zajęcia warsztatowe z zakresu savoir – vivre w poszczególnych klasach. Uczniowie – przebierańcy
przemaszerowali ulicami centrum Mesznej niosąc transparenty promujące życzliwość,
uprzejmość oraz dobre maniery.
Zespół Promujący Szkołę Podstawową im. bł. Jana
Pawła II

ŻYWA LEKCJA PRZYRODY Z PTAKAMI DRAPIEŻNYMI
24 kwietnia 2015 r. w naszej szkole odbyła się niecodzienna lekcja przyrody z udziałem żywych
okazów ptaków drapieżnych. Podczas zajęć uczniowie poznali żywe i oswojone ptaki: sowy, sokoła
i jastrzębia. Nie bez przyczyny ową lekcję nazwano „żywą” - dzieci mogły zobaczyć te ptaki praktycznie na wyciągnięcie ręki: w locie (ponad głowami), w różnych działaniach, podczas tresury, a nawet
pogłaskać. Wśród prezentowanych ptaków były:
- sowy: płomykówka, puchacz, pójdźka,
- sokoły: pustułka zwyczajna, sokół wędrowny,
- jastrząb Harrisa.
Lekcja wzbudziła wielkie zainteresowanie u młodszych i starszych uczniów, wzbogaciła ich w wiedzę na temat sposobu życia prezentowanych ptaków oraz przyniosła im wiele radości – szczególnie
podczas ptasich przelotów tuż nad głowami obserwatorów. Dodatkowym przeżyciem była możliwość
pozowania do pamiątkowego zdjęcia z sową płomykówką Fioną na ramieniu.
Lekcję zorganizował pan Janusz Prochownik.
Zespół Promujący Szkołę Podstawową im. bł. Jana Pawła II

WIOSENNO – ŚWIĄTECZNE PRZEDSTAWIENIE KLAS MŁODSZYCH
Ostatniego dnia marca w Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła
II w Mesznej odbył się uroczysty apel dotyczący tradycji wielkanocnych przygotowany przez uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich
pod kierunkiem ich wychowawców. Wiersze, piosenki i przyśpiewki
w wykonaniu uczniów przybliżyły wszystkim piękne polskie zwyczaje i tradycje związane z tymi wiosennymi świętami. Urozmaiceniem
programu artystycznego był występ dzieci, które przebrane za piękne wielkanocne pisanki, kurczaki i zajączki prezentowały swoje recytatorskie i wokalne umiejętności. Barwne dekoracje dodawały kolorytu i wprowadzały w nastrój Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Uczniowie uświadomili zebranym, że tradycje to wspaniały skarb jaki
odziedziczyliśmy po naszych przodkach i dlatego powinniśmy je kultywować jako nasze bogactwo narodowe.
Na zakończenie spotkania p. Dyrektor Małgorzata Długosz podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczy6

stości oraz złożyła całej społeczności szkolnej najserdeczniejsze życzenia świąteczne.
Słowa
uznania
i podziękowania
kierujemy
do Pań: B. Rojek, G. Damek,
R. Kamińskiej, K. Laszczak
i B. Jakubiec, a małym Artystom gratulujemy udanego występu.
Zespół Promujący Szkołę
Podstawową
im. bł. Jana – Pawła II
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KONKURSOWI LAUREACI Z MESZNEJ
28 kwietnia br. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbyła
się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród XXII Tygodnia Ziemi, organizowanego przez tę Placówkę oraz Urząd Miejski
w Zabrzu.
W ramach powyższego wydarzenia rozstrzygniętych zostało
7 konkursów. W jednym z nich, Konkursie Poetyckim zatytułowanym:
„Głodni światła”, wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł.
Jana Pawła II w Mesznej. Ich zadaniem było napisanie wiersza zawierającego refleksję dotyczącą znaczenia światła dla przyrody,
w tym dla nas, ludzi , jako inspiracji naszych dobrych decyzji i działań. Spośród 190 prac nadesłanych na konkurs, w kategorii szkół
podstawowych dostrzeżeni zostali nasi uczniowie. W zaszczytnym
gronie laureatów znaleźli się: Michał Sromek, który otrzymał I nagrodę oraz Piotr Kręcichwost, nagroda III.
Sukcesem odniesionym we wcześniejszym, Wojewódzkim Konkursie Literackim „Chcecie bajki, oto bajka”, organizowanym w ramach Jesiennych Dni Książki - Buczkowice 2014, było wyróżnienie
ucznia kl. V, Tomasza Marchewki, za pracę pt. „Król Psik”. Opieku-

nem wszystkich wymienionych i nagrodzonych osób była mgr Renata Durajczyk.
Wynik Marii Cembrzyńskiej, uczennicy klasy 6, która wzięła udział
w KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, organizowanym przez KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH, sprawił ogromną radość wielu osobom. Marysia z powodzeniem przeszła etap szkolny konkursu, uzyskując ponad 84%
punktów możliwych do zdobycia; podobnie rzecz się miała w etapie
rejonowym. W etapie trzecim wojewódzkim, wykazała się szerokim
zakresem wiedzy i umiejętności uzyskując ponad 90% możliwych
do zdobycia punktów i została LAUREATKĄ tego prestiżowego konkursu! Odnosząc taki sukces, Marysia została zwolniona z pisania
,,Sprawdzianu klas 6” i przyjęta do gimnazjum. Nauczyciel Renata Durajczyk – opiekun laureatki otrzymała list gratulacyjny. Słowa
uznania kierujemy do Laureatki, Jej Rodziców i Opiekuna.
Jesteśmy z Was dumni.
Zespół Promujący Szkołę Podstawową im. bł. Jana Pawła II

OBCHODY NARODOWYCH ŚWIĄT W ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W MESZNEJ
Z okazji
uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w naszej placówce dnia
6 maja b.r. odbył się uroczysty apel.
Uroczystość zainicjowało wspólne odśpiewanie Polskiego Hymnu Narodowego, po którym odbyła
się część artystyczna, w wykonaniu
uczniów klas piątych. Swoim udziałem w Narodowym Święcie Konstytucji mieliśmy okazję zamanifestować uznanie dla twórców pierwszej w Europie i drugiej na świecie
nowoczesnej ustawy zasadniczej, która była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych Rzeczypospolitej. Uczniowie przypomnieli najważniejsze postanowienia pierwszej w Europie konstytucji oraz sylwetki jej twórców. Apel wzbogacony był poezją, licznymi
pieśniami patriotycznymi, a także prezentacją multimedialną. Uczniowie klasy szóstej odsłonili przed nami dotychczas skrywane talenty

i umiejętności. Na skrzypcach utwór
A. Cofalika i R. Twardowskiego zagrała Emanuela Jędrzejewska, a Maks
Olearczyk zaprezentował Poloneza
G-mol F.Chopina.
Była to również dobra okazja do
ukazania naszego przywiązania do
symboli narodowych, a jednocześnie
żywa lekcja historii Polski. Powagę
Święta podkreślały uroczyste stroje, zarówno występujących młodych artystów jak i wszystkich obecnych odbiorców, oraz scenografia przedstawienia.
Nad merytorycznym przygotowaniem przedstawienia, oprawą sceniczną, artystyczną czuwały panie: Małgorzata Więzik i Gabriela
Kłosowska, natomiast oprawą muzyczną zajął się pan Piotr Bezymski. Wszystkim, którzy swą pracą przyczynili się do realizacji tej pięknej uroczystości - serdecznie dziękujemy.
Zespół Promujący Szkołę Podstawową im. bł. Jana Pawła II

„Mądrej głowie dość dwie słowie” - czyli o konkursie „Omnibus”
w Szkole Podstawowej im. W. Jagiełły w Wilkowicach
25 marca 2015 r. Łowcy Talentów „Jersz” przygotowali XVI już edycję Ogólnopolskiego Konkursu Humanistycznego „Omnibus”. W tym
roku przeszło sześćdziesięcioro uczniów z naszej szkoły, z kl. III,
IV, V i VI wzięło w nim udział. Tytuł niniejszego artykułu nawiązuje
do treści tekstu konkursowego, gdyż podczas jego czytania uczniowie musieli się wykazać dużą spostrzegawczością, umiejętnością łączenia faktów, kojarzeniem, wiedzą koniugacyjną i deklinacyjną, znajomością zasad ortograficznych, a przede wszystkim bardzo rzetelną
umiejętnością czytania ze zrozumieniem.
W tym roku tekstem przewodnim w konkursie „Omnibus” był artykuł Piotra Szarzyńskiego, „Piąta woda po Puchatku” (Polityka nr
2 (2587), 13 stycznia 2007 r.). Do tekstu przygotowano przeszło
20 pytań zamkniętych. Każdy uczeń zobowiązany był do udzielenia odpowiedzi „Tak” lub „Nie” do czterech wariantów odpowiedzi
pojawiających się przy każdym pytaniu. Za błędne odpowiedzi tracił punkty.
Z jakimi typami pytań musieli zmagać się uczniowie? Podamy teraz przykłady z poszczególnych klas.
Kl. IV – W zdaniu: Do kin trafiło trzynaście filmów:
a) nie ma podmiotu,
b) występuje czasownik w formie nieosobowej,
c) są dwa rzeczowniki,

d) wszystkie rzeczowniki maja formę liczby mnogiej.
Kl. V – Stwierdzenie osobliwe osiągnięcia należy rozumieć jako:
a) ważne dokonania,
b) działania przynoszące złe efekty,
c) działania nie do końca przemyślane,
d) twórcze pomysły.
Kl. VI- Określenie uciec spod skalpela masowej kultury:
a) ma charakter przenośny,
b) wyraża obawę, że kultura masowa może kaleczyć wielkie dzieła,
c) ma wyłącznie dosłowne znaczenie,
d) zawiera ożywienie (animizację).
Cieszymy się ogromnie z sukcesu pięciorga uczniów z naszej
szkoły, którym udało się przedrzeć przez gąszcz pytań i zostać laureatami tego konkursu. Tymi uczniami są: Kacper Chowaniec i Sebastian Pruś z kl. Vb, którzy pracowali pod kierunkiem pani Katarzyny Męcner oraz Kamil Marszałek z kl. IVa, Emilia Dobija z kl. IVb
i Amanda Bylica z kl. Vc, którzy pracowali pod kierunkiem pani Wiesławy Stolarczyk-Kos.
Uczniom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Zespół Promujący Szkołę

Głos Gminy Wilkowice
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DUET ESTERA I MARYSIA Z GIMNAZJUM IM. JULIANA FAŁATA
W BYSTREJ LAUREATKAMI XV EDYCJI PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
25 kwietnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” w Bystrej odbyło się uroczyste podsumowanie kolejnej edycji Przeglądu
Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek. Ideą corocznych spotkań jest popularyzacja pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie świadomości patriotycznej i umiłowanie ojczyzny.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Akcja Katolicka Diecezji BielskoŻywieckiej, przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.
Na zaproszenie Pana Prezesa, Andrzeja Kamińskiego odpowiedziało
liczne grono osobistości, którzy swą obecnością uświetniło spotkanie
(m.in. posłanka do
Parlamentu Europejskiego, Pani Jadwiga Wiśniewska,
poseł i zarazem
członek Rady Instytutu, Pan Stanisław
Szwed,
Ksiądz
Prof. dr hab. Tade-

usz Borutka, radna Powiatu Bielskiego, Pani Janina Piechota oraz Wójt
Gminy Wilkowice Pan
Mieczysław Rączka).
Bohaterami uroczystości stali się laureaci konkursu, którzy postawą
i piękną prezentacją utworów patriotycznych stają się przykładem dla
młodego pokolenia Polaków. Należy podkreślić, że przegląd obejmuje coraz to większą rzeszę wykonawców, co zdaje się potwierdzać
realizację idei organizatorów.
Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej na etapie finałowym reprezentowały dziewczęta, które w naszym środowisku lokalnym są już
dobrze znane. Estera Kowalcze i Maria Bieniek zajęły III MIEJSCE
w swojej kategorii!
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Zespół promujący szkołę

KSIĄŻKI i ich święto W NASZEJ SZKOLE
Kwiecień i maj to w Szkole Podstawowej im. bł. Jana – Pawła II
czas świętowania książki. Powodów ku temu jest kilka, bowiem:
2 kwietnia – to MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI
20 kwietnia – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLNEJ PRASY
23 kwietnia – ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH
8 maja – DZIEŃ BIBLIOTEKARZA
8-15 maja – TYDZIEŃ BIBLIOTEK.
Z okazji „Dnia Książki dla dzieci”, przypadającego w rocznicę urodzin wielkiego bajkopisarza Hansa Christiana
Andersena, przeprowadzony został konkurs dla
wszystkich klas pt.: „Lubię czytać”. W krótkich
wypowiedziach, uczniowie mieli za zadanie uzasadnić dlaczego czytają, co im daje obcowanie z książką i tekstem, nie tylko literackim.
Komisja konkursowa miała nie lada kłopot z wyborem najciekawszych sentencji w każdej z kategorii wiekowej. Ostatecznie z każdej
klasy wyróżnione zostały jedna, a czasem dwie osoby.
We wszystkich klasach odczytano „List do dzieci całego świata” irlandzkiej pisarki Siobhan Parkinson, przedstawicielki kraju – gospodarza tegorocznych obchodów tego święta.

Dnia 28 kwietnia odbyło
się także szkolne przedstawienie pt. „SMOK ZE
SMOCZEJ JAMY” przygotowane przez Klub Teatralny „Na niby” pod kierunkiem p. Renaty Durajczyk. Duże wrażenie na odbiorcach zrobiły
kolorowe kostiumy, ciekawa scenografia i żywa akcja. Adaptacja baśni o nieskomplikowanej fabule trafiła do dzieci od przedszkolaków
do najstarszych, czego dowiodła żywiołowa reakcja małych widzów
na wszystko, co działo się na scenie.
W związku ze zbliżającym się stuleciem urodzin pisarza Ks. Jana
Twardowskiego, przypadającym na 1 czerwca br., zorganizowana
została wystawa Jego książeczek. Uczniowie klas IV-VI samodzielnie wykonali książeczki z utworami poety. Powstało wiele pięknych,
kolorowych prac pisanych ręcznie lub komputerowo. Zastosowane
różne techniki ilustracji od rysunku ołówkiem, kredkami, farbami po
collage sprawiły, że zainteresowanie wystawą było ogromne. Podczas przerw, na korytarzu głównym, gdzie w ciągu całego maja prezentowane były prace, chętnie oglądano i czytano, na co „spoglądał”
z portretu szacowny Jubilat.
GRATULUJEMY FANTASTYCZNEGO PRZEDSTAWIENIA ORAZ
PRZEPIĘKNEJ WYSTAWY!!
Zespół Promujący Szkołę Podstawową im. bł. Jana Pawła II

Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Jak co roku uczniowie szkół podstawowych mieli eliminacje międzyszkolne w konkursie BRD. W tym roku odbyły się one w SP
w Rybarzowicach w dniu 24.03.2015 r. Drużyna SP Bystra, jako zwycięska drużyna eliminacji - w sobotę 11 kwietnia 2015 r. pod opieką
nauczycieli brała udział w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które zostały zorganizowane wspólnie z Fundacją na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu
Drogowego. Odbyły się one w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym i Gimnazjum w Mazańcowicach.
Drużyna SP Bystra składała się z uczniów klas
piątych i szóstych.
Zmagania rozpoczęły się testem znajomości
przepisów ruchu drogowego. Następnie drużyny
zaprezentowały umiejętności udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej pod okiem ratownika
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medycznego Janusza Głaza. Po tych etapach każdy z uczestników
musiał pokonać na rowerze tor przeszkód i wykazać się znajomością
przepisów w praktyce, pokonując trasę w miasteczku ruchu drogowego. Na zakończenie turnieju drużyny odebrały puchary i upominki z
rąk Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej podinsp.
Krzysztofa Gałuszki, Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego asp. Krzysztofa Stankiewicza, Wójta Gminy Jasienica p. Janusza
Pierzyny oraz prezesa Fundacji Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego p. Aliny Puszyńskiej.
Nasza drużyna zajęła czwarte miejsce i każdy
z uczestników otrzymał upominek - plecak. Po
wręczeniu nagród i pucharów wszyscy uczestnicy konkursu zostali zaproszeni przez gospodarzy
SP w Mazańcowicach na smaczny obiad.
Zespół Promujący Szkołę

Głos Gminy Wilkowice

O BEZPIECZEŃSTWIE NA DRODZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WILKOWICACH
W dniu 30.03.2015 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu pod hasłem „Bezpieczeństwo na drodze”, zorganizowanego przez bibliotekę szkolną. Przedsięwzięcie niezwykle
ważne i aktualne, zostało przeznaczone dla wszystkich czytelników.
Na uroczystość zaproszono m.in. przedstawiciela Komendy Miejskiej
w Bielsku-Białej,   mł. asp. Bartłomieja Kapias. Policjant wygłosił prelekcję na temat podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się
na drogach; zadawał także ciekawe pytania, wzbudzając dodatkowe zainteresowanie dzieci. Zwrócił również uwagę na ogromne znaczenie elementów odblaskowych, które wzmacniają bezpieczeństwo
na drodze.
Projekt obejmował trzy kategorie: plastyczną, literacką oraz wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Nasi czytelnicy byli niezwykle zaangażowani: tworzyli własne kompozycje plastyczne, stosując ciekawe techniki wykonawcze; przedstawiali wszystko to, co wiązało się z bezpieczeństwem uczestnika

ruchu. Uczniowie tworzyli również krótkie formy literackie, nawiązując do zasad drogowych. Dzieci uczestniczące w kategorii wiedzy
utrwalały wiadomości; począwszy od marca brały udział w trzech etapach (w każdym z nich pojawiały się kolejne pytania umieszczanie na
stronie internetowej oraz gazetce biblioteki). Przyznano liczne nagrody i wyróżnienia. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Na
uwagę zasługuje fakt, iż wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali elementy odblaskowe.
Bibliotekarze wraz z Dyrekcją Szkoły składają serdeczne podziękowania sponsorom konkursu, dzięki którym nasi uczniowie otrzymali nagrody i podarunki. Są nimi:
RADA RODZICÓW naszej szkoły
KOMENDA POLICJI w Bielsku-Białej,
FIRMA STAWOWY sp z o.o.- autoryzowany dealer HYUNDAI,
FIRMA FIAT AUTO POLAND S.A. w Bielsku-Białej.
Zespół promujący szkołę

Konkurs
„Mieszkam
w Beskidach”
rozwiązany

Kolejny już raz rozdano nagrody w międzynarodowym
konkursie „Mieszkam w Beskidach”. I znowu wśród laureatów
nie zabrakło uczniów Szkoły
Podstawowej w Mesznej. Aż 12
osób znalazło się w gronie laureatów, zajmując pierwsze, drugie
i trzecie miejsca w poszczególnych kategoriach. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody
w postaci ilustrowanych albumów czy innych ciekawych
książek. Wszystkie też już dziś
deklarują chęć wzięcia udziału
w przyszłorocznej edycji konkursu.
Zespół Promujący Szkołę

Głos Gminy Wilkowice
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Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”
rozpoczyna działalność obchodami
“Dnia Dziecka” i pierwszym od 26 lat seansem filmowym
Szanowni Państwo, z największą przyjemnością informuję, że rozpoczynamy działalność Gminnego Ośrodka Kultury “Promyk”. Dzieci, i te duże i te małe, zapraszamy już 30 majao godzinie 14.30
na obchody “Dnia Dziecka”. Z tej okazji przygotowaliśmy wiele atrakcji, o których dowiecie się Państwo z plakatu w tym „Głosie”. Dorosłych zapraszamy na pierwszy seans filmowy, który odbędzie się
w niedzielę 7 czerwca o godzinie 15.00.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w poszukiwania tytułu
ostatniego filmu, który zakończył działalność byłego Kina „Promyk”.
W ostatnich dniach trwała ogólnogminna debata na ten temat. Cieszy
nas również bardzo fakt, że przy tej okazji zostały odświeżone Państwa stare znajomości. Tytuł ostatniego filmu znaleźliśmy w archiwach Książnicy Beskidzkiej, gdzie przechowywane są stare numery Kroniki Beskidzkiej, w której drukowany był repertuar kin, w tym Kina
„Promyk”. Szczególne podziękowania dla Pana Łukasza Holi, bo to On
“wyszperał” materiały, z których jasno wynika, że ostatni seans odbył
się 31 grudnia 1989 roku i był to thriller produkcji USA p.t. „Wyznawcy
Zła”. Ponieważ jest to film jedynie dla
osób o mocnych nerwach,a podczas
poszukiwań najwięcej osób z sentymentem wspominało westerny,
w szczególnościmistrzowski obraz
“Rio Bravo”, dlatego projekcją tego
właśnie filmu postanowiliśmy rozpocząć działalność.
Pomysł, aby historia kina zatoczyła koło jest nadal aktualny i chcemy
w tym roku wyświetlać m.in. najlepsze filmy, które były obecne w repertuarze „Promyka” w ostatnim roku
funkcjonowania. Na naszej stronie
facebook-owej, będziemy podawać
tytuły, a Państwu pozostawimy wybór filmu.
Jeśli jesteśmy przy Facebooku,
to możecie nas Państwo już znaleźć
wpisującw wyszukiwarkę internetową: GOK „Promyk” Facebook. Dziękujemy wszystkim, którzy już nas polubili i zapraszamy innych do polubienia naszej strony, a to bardzo ułatwi nam kontakt. Zapraszamy do odwiedzania tej strony, także te osoby,
które nie mają swojego konta na Facebooku.
Jeszcze kilka słów o tym nad czym
teraz pracujemy:
− jesteśmy w trakcie opracowywania ankiety zawierającej podział
na grupy wiekowe, która pomoże
wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i dowiedzieć się jakich zajęć Państwo oczekujecie,
− pracujemy nad uruchomieniem klubu filmowego,
− obejmujemy merytorycznym nadzorem Izbę Regionalną „Starą Stolarnię”, Meszniański Ośrodek Kultury „Nad Borami” oraz Starą Szkołę w Huciskach,
− już wkrótce ogłosimy konkurs
na projekt logo „Promyka”,
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− przygotowujemy także niespodziankę na rozpoczęcie lata.
O postępach będziemy Państwa na bieżąco informować na Facebooku oraz w Głosie Gminy Wilkowice, a także na stronie www.wilkowice.pl.
Zebraliśmy też dla Państwa, znajdujące się w tabelce poniżej, informacje o wydarzeniach kulturalnych, które będą odbywać się w najbliższym czasie w naszej Gminie. Zapewne ułatwi to Państwu zaplanowanie czasu wolnego i uczestnictwo w tych imprezach, na które
w imieniu własnym oraz pozostałych organizatorów serdecznie zapraszam.
Dyrektor GOK „Promyk” Agnieszka Sech

Głos Gminy Wilkowice

wspólne sprzątanie
szlaków na magurce

Powątpiewaliśmy czy w tym roku uda się akcja zbierania
śmieci na szlakach i w lasach Magurki. Szanowni Państwo,
nasze powątpiewania były niepotrzebne. Wśród członków
„Wrota Beskidów” i innych członków społeczności gminy jest
wielu entuzjastów czystej przyrody, szlaków i lasów. Na nasze hasło w dniu 16 maja 2015 roku stawiło się czternaście młodych
osób i dwudziestu dorosłych. Jak zwykle młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach pod dowództwem dyrektora szkoły Andrzeja Pobożnego. Byli również młodzi ludzie z Gimnazjum w Wilkowicach. To są niewątpliwie bohaterowie i miłośnicy natury i gór. Wymienimy ich, ponieważ z takich ludzi powinniśmy być dumni. Jak zawsze
wodzirejami i prowadzącymi grupy do sprzątania byli: dyrektor Andrzej Pobożny (jego grupa zbierała przy szlaku asfaltowym), Mateusz
Romaniak (jego grupa zbierała przy chatce na Rogaczu), sołtys Ryszard Rączka (jego grupa zbierała przy schronisku), radny Mirosław
Szczepan (przy skale czarownic) i Kornel Lichtenstein (mimo choroby, w gorsecie dzielnie sprzątał las wokół polany). Pozostali bohaterowie zbiórki śmieci i odpadów to (od najmłodszych do najstarszych):
Piotr Hańderek, Kasia Śpiewak, Marysia Śpiewak, Zuzia Jachnicka,
Magda Bojdys, Martyna Hańderek, Jan Szczepan, Radzio Jakubiec,
Martyna Jakubiec, Klaudia Kubica, Julia Romaniak, Natalia Romaniak, Mateusz Romaniak, Max Stasiński, Ryszard Rączka, Mirosław
Szczepan, Ewa Szczepan, Ryszard Kubica, Krystyna Kubica, Magdalena Jakubiec, Mateusz Romaniak, Adam Kastelik, Olimpia Romaniak, Bogusia Jakubiec, Anita Tyrlik, Katarzyna Pobożny, Andrzej
Pobożny, Alina Graboń, Ewelina Zborowska, Kornel Lichtenstein ze
wspaniałym psem, Dawid Loranc, Wala Władysław, Ireneusz Bojdys.
Najmłodsi bohaterowie zbiórki to: dziewięciomiesięczny Leon Zborowski i Mateusz Romaniak junior. W tym roku śmieci w lasach było

zdecydowanie mniej. Zbiórka w tamtym roku pomogła. Widać również, iż kultura turystów i mieszkańców jest coraz większa. Dziękujemy. Niektórzy z członków naszej ekipy żartowali, że aby zebrać na
przyszły rok śmieci i zanieczyszczenia będziemy musieli je tam wywieźć. Niepokojącym zjawiskiem jest jednak fakt, iż do lasu wyrzucono i to na szczycie Magurki części samochodu, wygłuszenie samochodu, telewizory i inne. Nie wydaje nam się, iż ze starymi telewizorami, częściami samochodowymi, watą samochodową i siedzeniami
wyjeżdżali na górę turyści. To musieli zrobić miejscowi. Apelujemy do
wszystkich: utrzymajcie tą czystość, którą zrobili w sobotę zbierający, aż przyjemnie przechodzić przez las, czysty, bez zanieczyszczeń
i pachnący. Zebraliśmy około 400 kilogramów śmieci i jest to dużo,
ale znacznie mniej niż w tamtym roku. Po zbieraniu uczestnicy zebrali się przy ognisku.
Ognisko rozpalił kolega Ireneusz Bojdys. Przygotował patyki na
kiełbasy i w wesołej atmosferze młodzież i dorośli raczyli się świetnymi kiełbaskami pieczonymi na ognisku. Śpiewającym rozdano
nagrody, a każdy uczestnik otrzymał od zarządu „Wrót Beskidów”
wspaniałe czekoladowe cukierki. Biesiadowało się miło. Było wesoło,
a wszyscy mieli satysfakcję z zebranych w lasach zanieczyszczeń.
Tak trzymać i zapraszamy wszystkich w maju 2016 roku. To wszystko
utrwaliliśmy na zdjęciach, które możecie państwo oglądać. Dziękujemy szkołom, dziękujemy uczestnikom i urzędowi gminy za wywiezienie jednej z grup na sam szczyt Magurki.
Władysław Wala

NORDIC WALKING DLA KAŻDEGO!
W kwietniu 2015r. w Mesznej powstała
grupa pod nazwą „Aktywna Meszna Chodzi Nordic Walking”. Inicjatorem tego pomysłu jest Koło Gospodyń Wiejskich Meszna oraz Pulsvita Gabinet Masażu. Grupa
16 osób spotyka się na zajęciach raz w tygodniu, które prowadzą Licencjonowani instruktorzy Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking: Barbara Balcerzak oraz Katarzyna Gnioździorz.
Celem zajęć jest nauka i doskonalenie techniki Nordic Walking,
promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową,
a także integracja osób w różnym wieku. Stopień trudności zajęć jest
na poziomie rekreacyjno-zdrowotnym. Są skierowane do osób, któ-

re mają wszelkiego rodzaju ograniczenia ruchowe, bóle w okolicach
kręgosłupa, stawów biodrowych, kolanowych i skokowych, tych, którzy chcą poprawić kondycję fizyczną oraz dzieci i młodzieży.
Zajęcia trwają 60 minut i składają się z trzech części: rozgrzewki, marszu oraz ćwiczeń rozciągających. Biorą w nich udział osoby 30+, 50+ oraz dzieci pod opieką rodziców i dziadków – wiek nie
jest tu żadną przeszkodą! W miesiącu czerwcu kończymy I edycję.
Ze względu na duże zainteresowanie cykl zajęć zostanie powtórzony w okresie letnim. Informacje z harmonogramem zostaną podane
na plakatach.
Serdecznie zapraszamy!
Barbara Balcerzak, Katarzyna Gnioździorz
Licencjonowani instruktorzy PSNW

PUNKT MUZEALNY W BYSTREJ
26 marca nastąpiło uroczyste otwarcie nowej placówki muzealnej w Bystrej. Obiekt
o nazwie „STUDIO – R” to niewątpliwie pierwsze prywatne miniaudytorium edukacyjne regionu autorstwa Pana Jana Leszka Rysia. Jak
pisaliśmy w lutowym wydaniu „Głosu….” powierzchnia obiektu jest mała, lecz obiekt jest
bogato wyposażony w zbiory, zarówno kultury materialnej jak i duchowej, nawarstwione
przez pokolenia rodziny Pana Jana.
Podczas otwarcia Pan Jan Leszek Ryś zadbał o to, by zaprezentować każdy ze zgromadzonych eksponatów. Wiele z nich to maszyny i urządzenia w miniaturowej skali – warto zaznaczyć, że każde z prezentowanych urządzeń działa.
W zbiorach tego prywatnego muzeum odnaleźć można liczne eksponaty, książki i mapy stanowiące, wręcz nieocenione, źródło wie-

dzy o regionie, jego przemyśle, kulturze, a także, szeroko
rozumianej, historii.
Mimo faktu, że muzeum
w Bystrej jest obiektem prywatnym, stworzonym rękami
właściciela, to jednak zamiarem Pana Jana Leszka Rysia jest udostępnienie zbiorów
jak największej liczbie miłośników historii. Dodatkowo autor prowadzi prelekcje związane ze swoimi zbiorami.
Zasób wiedzy twórcy miniaudytorium jest imponujący. Niewątpliwie
spotkanie z Panem Janem będzie wyjątkowo interesujące i umożliwi
szersze spojrzenie na minione czasy i dostrzeżenie pewnych aspektów życia codziennego korelujących z tym, co wydarzyło się w przeszłości.						
MM
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KRONIKA KRYMINALNA
- w okresie od 16 do 24 kwietnia w Bystrej, dokonano kradzieży
z włamaniem do budynku przy ul. Szczyrkowskiej, skąd skradziono
4 baterie ścienne, piecyk gazowy, szlifierkę kątową Bosch oraz kosę
spalinową;
- pomiędzy 1 a 4 maja w Wilkowicach, dokonano uszkodzenia 6
drzwi w budynku firmy Lenko oraz skradziono drabinę aluminiową;
- w dniu 14 maja w Wilkowicach na ul. Żywieckiej, zatrzymano
mieszkańca Wilkowic, poruszającego się pojazdem marki Skoda,
w wydychanym powietrzu stwierdzono 1,1 mg/l alkoholu;
- 23 maja w Wilkowicach na ul. Modrzewiowej zatrzymano mieszkankę Wilkowic kierującą pojazdem, która prowadziła pojazd mechaniczny pomimo zakazu sądowego.
Komisariat Policji w Szczyrku prosi Mieszkańców Gminy Wilkowice
o wykazanie czujności, zwłaszcza wśród osób starszych, w związku

z pojawiającymi się telefonami informującymi o tym, że członek rodziny uległ
wypadkowi i w związku z tym istnieje potrzeba dokonania opłat za czynności prawne – tzw. metoda na „wnuczka”
lub na „policjanta”. Sytuacje takie należy bezwzględnie zgłaszać policji lub policjantom Centralnego Biura Śledczego.
Prosimy również o zabezpieczenia
swoich posesji w trakcie wykonywania
prac w ogrodach, ze względu na domokrążców.
Przypominamy jednocześnie, że wypalanie traw
jest surowo zabronione.

Gminny Konkurs Kulinarny
13 maja br. o godz. 13:00 na sali OSP Bystra odbył się etap gminny
konkursu „Kulinarne Dziedzictwo”. Podobnie jak w latach poprzednich konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy.
W konkursie udział wzięły Koła Gospodyń Wiejskich z Bystrej,
Mesznej i Wilkowic. Zgodnie z regulaminem konkursu oceniano potrawy w 5 kategoriach: Zupy, Danie Gorące, Danie Żniwne, Ciasta,
Nalewki. Konkurs rozpoczęto od powołania komisji, której przewodniczył Wójt Gminy Wilkowice Pan Mieczysław Rączka.
Po wnikliwej degustacji wspaniale przygotowanych potraw, komisja konkursowa jednogłośnie
stwierdziła, że w kategorii zup
zdecydowanie najlepsza jest zupa
szczawiowa z jajkiem przygotowana przez KGW Meszna, w kategorii dania gorące zwyciężyły udka
wyfiletowane z surówką z selera,

w kategorii danie żniwne wygrały żniwne przysmaki i bułeczki
drożdżowe przygotowane przez
KGW Wilkowice, w kategorii ciasto zdecydowanie najsmaczniejsze były babeczki z masą serową i konfiturą z róży przygotowane przez KGW Bystra i w kategorii nalewki ex aequo na podium stanęła bystrzańska nalewka
z marunki oraz wilkowicka nalewka śliwkowa. Zwyciężczyniom w poszczególnych kategoriach serdecznie gratulujemy sukcesu i z niecierpliwością czekamy na nowe i zaskakujące pomysły kulinarne,
które niewątpliwie pojawią się podczas przyszłorocznego konkursu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich,
na czele z przewodniczącymi, za przygotowanie licznych potraw na
konkurs gminny oraz Kapeli Bystrzańskiej za uświetnienie wydarzenia występem muzycznym.				
UG

D Z IĘ K U JE M Y
Z całego serca dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca, którzy wspierają Szymona Olka wracającego
do zdrowia po wypadku na skoczni narciarskiej.
Dziękujemy za serdeczne uśmiechy, uściski dłoni
i słowa wsparcia. Dziękujemy za cichą modlitwę.
Dziękujemy za ofiarowane pieniądze, które umożliwiają Szymkowi intensywną, codzienną, prywatną rehabilitację.
Dziękujemy Państwu Kamilowi i Ewie Stoch, którzy
pierwsi zadbali o zabezpieczenie jak najlepszej rehabilitacji dla Szymona zaraz po wyjściu ze szpitala.
Dziękujemy organizatorom oraz uczniom, którzy biegli jesienią dla Szymona w Tychach ofiarując mu swój
wolny dzień.
Dziękujemy parafialnemu chórowi „Angelus’’, ktory
zwrócił się do parafian z prośbą o pomoc dla Szymka
podczas swojego koncertu kolęd.
Na zdjęciu widzą Państwo Szymona w gokarcie, który jest właśnie
darem Parafian. Zastępuje mu rower i sprawia wiele radości.
Dziękujemy Zarządowi i członkom Stowarzyszenia „Wrota Beskidów’’ z Panem Władysławem Walą na czele, za zorganizowanie licytacji podczas turnieju piłkarskiego.
Wszystkim osobom i klubom, które przekazały przedmioty do licytacji, a zwłaszcza Panu Marianowi Kasprzykowi, Piotrowi Fijasowi, Maciejowi Kotowi.
Dziękujemy wszystkim osobom, które zakupiły licytowane przedmioty, a także ofiarowały żywność lub pracowały nad przygotowaniem całego turnieju, a było ich wiele...
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Za zebrane pieniądze zakupiona została w USA
orteza, która pomoże w usprawnieniu dłoni Szymka.
Częściowo z funduszy zebranych podczas turnieju, a częściowo z pieniędzy zorganizowanych przez
LKS „Klimczok-Bystra” zostały opłacone zastrzyki botulinowe rozlużniające zbyt silne napięcie mięśniowe i ułatwiające poruszanie się oraz rehabilitację Szymka.
Dziękujemy Panu Stanisławowi Piecuchowi i jego
żonie, oraz Prezesowi Fundacji Sadyba, Panu Jerzemu Gwożdziakowi, który opłacił miesiąc rehabilitacji
Szymona w Michałkowie, w Bystrej.
Dziękujemy także wszystkim, którzy przekazali dla
Szymona swój 1% podatku i zachęcili do tego inne
osoby.
Dziękujemy Paniom nauczycielkom uczącym
Szymka w domu, okazującym mu wiele serca i wy-

rozumiałośc.
Dziękujemy wszystkim Paniom i Panom rehabilitantom, którzy pracowali i pracują z Szymonem, a zwłaszcza Pani Dorocie Kania z „Michałkowa’’.
Na koniec dziękujemy Panu Prezesowi LKS „Klimczok-Bystra” Zbigniewowi Banetowi, trenerowi Panu Jarosławowi Koniorowi oraz fizjoterapeucie kadry narodowej skoczków Panu Łukaszowi Gębali
za towarzyszenie Szymonowi w trudnych chwilach, za zainteresowaniei różnorodną pomoc.
Jeżeli o Kimś zapomnieliśmy pisząc te słowa, to przepraszamy. Jesteśmy wdzięczni wszystkim.
Szymon Olek i Katarzyna Garncarczyk

Głos Gminy Wilkowice

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
WILKOWICE
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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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Program:
14.30
15.15
15.45
17.15
17.45
18.00

Zapraszamy serdecznie wszystkie Dzieci,
i te małe i te duże,
30 maja 2015 (sobota)
do Gminnego Ośrodka Kultury
„Promyk” w Bystrej
przy ulicy Juliana Fałata 2k.

SPEKTAKL TEATRALNY PT. „PRZEZNACZENIE”
W WYKONANIU TEATRU LALEK „PINOKIO”
Z NOWEGO SĄCZA,
POKAZ „NIESPODZIANKA”,
ANIMACJE DLA DZIECI,
POKAZ ZUMBY – PROWADZI KASIA MACURA,
ZAKOŃCZENIE I ROZDANIE PAMIĄTKOWYCH
DYPLOMÓW,
OGÓLNOPOLSKA „NOC BIBLIOTEK”
W MESZNIAŃSKIM OŚRODKU KULTURY, KTÓRĄ
ROZPOCZNIE GŁOŚNE CZYTANIE BAJKI DLA DZIECI.

100

ZAPEWNIAMY NAPOJE ORAZ MAŁY POCZĘSTUNEK.
INFORMACJE: GMINNY OŚRODEK KULTURY
„PROMYK” W BYSTREJ, 33 8 170 773.
Nasi Partnerzy:
Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej,
Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej,
Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach,
Kasia Macura – Licencjonowany Instruktor Zumby.

Szanowni Czytelnicy!

Trzymacie w rękach setny numer „Głosu
Gminy Wilkowice”. Już od ponad 8 lat w Urzędzie Gminy, na półkach w punktach usługowych oraz w budynkach użyteczności publicznej co miesiąc pojawia się nowe wydanie miesięcznika. Tematyka artykułów w „Głosie…” jest bardzo różnoraka – od spraw związanych z funkcjonowaniem samorządu, poprzez edukację, sport, kulturę, po sprawy związane z ochroną życia i zdrowia. Zasadniczo nigdy nie zdarzyło się, żeby
przesłany do redakcji artykuł nie został opublikowany.
Każdy przesłany artykuł jest skrupulatnie czytany i poddawany korekcie, jeśli tego wymaga. Pojawiające się czasami omyłki oraz błędy spo-
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Atrakcje:
ZAJĘCIA RUCHOWE, GRY, KONKURSY,
ZABAWY Z CHUSTĄ ANIMACYJNĄ I WIELE, WIELE INNYCH…

wodowane są najczęściej problemami technicznymi lub winny jest czynnik ludzki.
W imieniu swoim oraz poprzedniego Redaktora Pana Sławomira Filapka serdecznie dziękuję wszystkim, dzięki którym powstaje „Głos...”.
Czytelników oraz Autorów artykułów zapraszam do kontaktu mail’owego (redaktor@wilkowice.pl) w jakichkolwiek sprawach związanych z miesięcznikiem.
Jednocześnie serdecznie zachęcam do przesyłania artykułów dotyczących Gminy Wilkowice i spraw związanych z życiem mieszkańców.
Maciej Mrówka
Redaktor naczelny

Głos Gminy Wilkowice

