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miesięcznik, pismo bezpłatne

LONDZIN WRĘCZONY

W pierwszy
piątek listopada w Teatrze
Polskim w Bielsku-Białej, już
po raz XVII, zostały wręczone
prestiżowe nagrody im. ks. Józefa Londzina.
Nagroda przyznawana jest od
1999 roku jako
dowód uznania dla osób, które poprzez swoją działalność społeczną, kulturalną, artystyczną i samorządową wnoszą trwałe humanistyczne wartości w życie społeczeństwa powiatu bielskiego.
Zgodnie z regulaminem kandydatów do nagrody nominują samorządy dziesięciu gmin powiatu bielskiego i przedstawiają je staroście bielskiemu. O wyborze decyduje kapituła konkursowa, która w tym roku postanowiła przyznać to prestiżowe wyróżnienie mieszkańcowi Bystrej, wieloletniemu Prezesowi Ludowego
Klubu Sportowego „Klimczok-Bystra”, Panu dr
Zbigniewowi Banetowi.
Poniżej prezentujemy krótką charakterystykę Nagrodzonego:
Zbigniew Banet urodził się w roku 1940 w Warszawie, gdzie
spędził dzieciństwo. Całą okupację, aż do powstania warszawskiego, poprzez obóz segregacyjny w Pruszkowie spędził w stolicy, następnie został wywieziony na wieś podkrakowską Celiny
w Gminie Iwanowice. Po kilku miesiącach wyjechał do Kóz pod
Bielskiem. Matka otrzymała pracę w sanatorium w Bystrej. Od
1946 r. uczęszczał do SP w Bystrej, w latach 1953‑1957 uczęszczał do liceum im. Kopernika w Bielsku, następnie ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na wydziale górniczym.
W 1978 roku obronił pracę doktorską na wydziale mechanicznym
i energetycznym w/w uniwersytetu. Odbył roczny staż przemysłowy w firmie FSM w Bielsku-Białej. Trzy lata pracował w Zespole
wykładowców rysunku technicznego w telewizyjnej politechnice.
Dwukrotnie został odznaczony złotym krzyżem zasługi. Przewodniczył komisji sportu jako radny Wojewódzkiej Rady Narodowej.
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DUŻY SUKCES GMINY WILKOWICE
Szanowni Mieszkańcy!
Kilka tygodni temu otrzymałem niezwykle dobrą informację
z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Złożony przez nas
projekt pn. „Przebudowa drogi ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra
na terenie Gminy Wilkowice” w ramach Działania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 otrzymał dofinansowanie (Uchwała nr 1997/71/V/2015 z dnia 20.10.2015 r. Zarządu Województwa Śląskiego). Projekt znajduje się na trzecim miejscu
listy rankingowej projektów dla gmin o liczbie ludności poniżej
50 tysięcy mieszkańców. Tak wysokie miejsce na liście rankingowej świadczy o tym, że złożony przez naszą Gminę wniosek jest
doskonale przygotowany i opracowany. Jest to efekt moich kilkuletnich starań oraz starań Urzędu Gminy w Wilkowicach.
Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 6.724.436,93 zł,
z tego dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniesie 65,67%
kosztów kwalifikowalnych, czyli 4.128.449,04 zł.
Zgodnie z harmonogramem zadania do końca grudnia przeprowadzona zostanie promocja projektu, w postaci montażu tablic pamiątkowych. Obecnie jesteśmy na etapie przekazywania
dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie, co nastąpi
w najbliższych dniach.
Do dnia 30 grudnia 2015 roku Gmina zobowiązana jest do złożenia wniosków o płatność rozliczających całość zadania. Do wniosków o płatność zostaną złożone do kontroli postępowania przetargowe na wszystkie etapy budowy drogi ul. Klimczoka w Bystrej.
Środki pieniężne zostaną wypłacone Gminie po przeprowadzeniu
kontroli końcowej projektu, która powinna nastąpić w pierwszym
kwartale 2016 r.
Będę proponował Radzie Gminy, żeby pozyskane w ten sposób środki finansowe po połowie zostały wykorzystane na zmniejszenie zadłużenia gminy oraz na realizację inwestycji zaplanowanych na rok 2016 r.
O randze naszego sukcesu świadczy również fakt, iż pozyskana
kwota dofinansowania stanowi aż 10% dochodów budżetowych
zawartych w projekcie budżetu na rok 2016!
Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Podobnie jak w latach
ubiegłych,
Samorządowcy z Gminy Wilkowice wraz
z delegacjami ze wszystkich placówek oświatowych, przedstawicielami organizacji pozarządowych,
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Prezesa Baneta, został oddany do użytku kompleks skoczni narciarskich Hs19 i Hs31 wraz z zapleczem sędziowskim w Bystrej.
Obecnie skocznie są przygotowane do sezonu zimowego.
Dzięki działalności Prezesa Zbigniewa Baneta, motywującego
zarząd klubu oraz lokalną społeczność, klub nieustannie podejmuje działania pozastatutowe mające na celu pozyskiwanie, szeroko
pojętej aprobaty społecznej. Klub organizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży pozaklubowej, biegi przełajowe,
współorganizuje biegi letnie i zimowe na trasach Magurki Wilkowickiej (Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy), wyścigi na nartorolkach
(Rollsprint), a także wiele innych.
Zbigniew Banet to człowiek, który zasługuje na największe uznanie, nie tylko w dziedzinie kultury fizycznej, lecz również w innych
aspektach życia.					
UG
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Następna część obchodów odbyła się w Kościele Parafialnym
w Bystrej Krakowskiej, skąd zaproszeni goście udali się do Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej, gdzie uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Synów Pułku przygotowali okolicznościową akademię. Tę część obchodów rozpoczęło przemówienie Wójta Gminy Wilkowice Mieczysława Rączki, które poruszało problem patriotyzmu w czasach współczesnych oraz zmian ustrojowych, jakie nastąpiły po roku 1989.
Na stronie internetowej www.wilkowice.pl znajduje się fotogaleria
z obchodów.					
UG

Przez rok piastował stanowisko dyrektora wydziału Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. W latach 1997‑2003 zajmował stanowisko głównego specjalisty w Beskidzkiej Agencji Poszanowania
Energii. Po 43 latach pracy zawodowej przeszedł na emeryturę.
Od grudnia roku 1983 roku Pan Zbigniew Banet jest prezesem,
powstałego w 1922 roku, Ludowego Klubu Sportowego „KlimczokBystra”, którego wychowankami, za jego kadencji są liczni, wybitni
sportowcy. Wśród nich należy wymienić Łukasza Kruczka, olimpijczyka i obecnego trenera kadry narodowej w skokach narciarskich
oraz Agnieszkę Szymańczak i Pawła Klisza olimpijczyków z Soczi.
Kilku zawodników Klubu jest studentami AZS AWF Katowice, trenerzy klubowi awansowali na trenerów kadr w skokach i biegach PZN.
Prezes Banet od wielu lat prowadzi społeczną działalność na
rzecz rozwoju sportu na terenie Gminy Wilkowice oraz powiatu bielskiego. Dzięki jego staraniom ukończony został remont siedziby
Klubu „Klimczokówka”. W 2010 roku, dzięki wieloletnim wysiłkom

Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Mieszkańcami Gminy wzięli udział w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości.
Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły
się od złożenia biało-czerwonych wieńców i zniczy pod pomnikiem ku czci Bohaterów Odrodzenia Ojczyzny, krzyżem
z obeliskiem poświęconym ofiarom Katynia oraz katastrofy
smoleńskiej, upamiętniające wybitnych obrońców
i przedstawicieli naszej ojczyzny oraz pod
obeliskiem z tablicą upamiętniającą Tomasza
Kubicę, uczestnika powstania styczniowego.
Za oprawę muzyczną, podczas uroczystości,
odpowiedzialna była Gminna Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Wilkowic.

Święta tuż, tuż…

Drodzy Mieszkańcy!
Ależ ten czas biegnie. Niedawno, bo 8 listopada, odbył się zaduszkowy koncert wspaniałego gitarzysty Pana Leszka Cichońskiego z zespołem, który przypomniał nam nieśmiertelne utwory J. Hendrixa, BB Kinga oraz T. Nalepy. Koncert okazał się wielkim sukce-
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sem, o czym świadczą owacje na stojąco, w sali wypełnionej po
brzegi. 11 listopada obchodziliśmy Święto Odzyskania Niepodległości, które uświetniła uroczysta Akademia przygotowana przez
Uczniów oraz Grono Pedagogiczne ze Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej, a także wygłoszone przez Wójta Gminy Wil-
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kowice okolicznościowe przemówienie. 12 listopada, również w „Promyku”, miał miejsce Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty
Papiurek, w którym brały udział dzieci z Bystrej. 19 listopada w ramach Koncertów Edukacyjnych Filharmonii Śląskiej zaprosiliśmy do
nas, tym razem, pierwsze i drugie klasy szkół podstawowych z naszej gminy. Następne spotkania planujemy po Nowym Roku. Dzieci
ze szkoły w Wilkowicach, przy tej okazji, zwiedziły również Izbę Regionalną „Starą Stolarnię”.
A przed nami, już niedługo, Święta Bożego Narodzenia. Chcielibyśmy umilić Państwu przedświąteczny czas i wprowadzić w ten wspaniały klimat. W związku z tym zapraszamy Państwa na:
– Mikołajki dla dzieci w niedzielę 6 grudnia. O godzinie 14.30 odbędzie się przedstawienie pt. „Kot w butach” w wykonaniu Nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej, a o godzinie
15.00 rozpoczną się animacje mikołajkowe prowadzone przez Artystów grupy „Prym Art”, w trakcie których aktorzy będą śpiewać piosenki, zadawać zagadki oraz przeprowadzą różne konkursy. Wstęp
wolny, zapraszamy, na pewno będzie wesoło.
– Kiermasz bożonarodzeniowy w niedzielę 13 grudnia, w godzinach 10.00‑18.00, podczas którego będzie można kupić wyroby lokalnych rękodzielników, a dzieci będą mogły samodzielnie wykonać
ozdoby świąteczne pod okiem instruktora. Chętnych wystawców prosimy o zapisy do 7 grudnia.
– Po kiermaszu, również w niedzielę, 13 grudnia o godzinie 18.00
zapraszamy na koncert świąteczny w wykonaniu zespołu wokal-

nego Bi-Bi Singers pod dyrekcją Pani Dominiki Jurczuk-Gondek.
Wstęp na koncert jest bezpłatny, ale biletowany. Zapraszamy po odbiór biletów do biura administracji „Promyka” od 1 grudnia.
– Warsztaty dekorowania pierników dla dorosłych, które odbędą się w „Starej Szkole” w Huciskach w poniedziałek 14 grudnia
o godzinie 18.30 oraz w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami” w środę 16 grudnia o godzinie 18.30. Zapisy przyjmujemy do
wyczerpania miejsc. Warsztaty są bezpłatne.
– Jasełka i wspólne kolędowanie z zespołem regionalnym
„Grojcowianie” w niedzielę 27 grudnia o godzinie 16.00. Wstęp
jest wolny, tradycyjnie biletowany. Zapraszamy po odbiór biletów do
biura administracji „Promyka” od 1 grudnia. Zapraszamy wszystkich
Mieszkańców oraz odwiedzających Gości.
W związku ze świętami, stałe zajęcia odbywać się będą do
18 grudnia, a po przerwie świątecznej zajęcia zaczynamy od poniedziałku 11 stycznia 2016 roku.
Zapraszamy w każdą środę na seanse filmowe oraz w co drugi
wtorek na DKF, czyli Dyskusyjny Klub Filmowy, najbliższe spotkania
DKF to 1, 15 oraz 29 grudnia o godz. 19.00.
Święta to magiczny, radosny czas. Mam nadzieję, że nasze propozycje dopełnią wspaniałą atmosferę Bożego Narodzenia. Zapraszam serdecznie.
Agnieszka Sech
Dyrektor GOK „Promyk”

WÓJT INFORMUJE

OGŁOSZENIE

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław
Rączka między innymi:
• wziął udział w Jubileuszu 120-lecia wodociągów bielskich oraz
25-lecia działalności Spółki Aqua w Bielsku-Białej;
• wziął udział w Jubileuszu 25-lecia istnienia Galerii Sztuki w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej, z którym Gmina Wilkowice współpracuje od wielu lat;
• wziął udział w Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Bystrej, który
po raz pierwszy został zorganizowany w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”;
• wziął udział w posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania
„Ziemia Bielska”.
W ostatnim miesiącu zostały podpisane umowy na następujące zadania:
• „Zakup energii elektrycznej dla grupy Gmin Powiatu Bielskiego”;
• „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Wilkowice poprzez ich
odśnieżanie” dla rejonu A,B,C i D.

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 roku (tj. Wigilia)
Urząd Gminy w Wilkowicach będzie nieczynny.
Ww. dzień jest wyznaczonym dniem wolnym za święto przypadające w sobotę, tj. za dzień 26 grudnia 2015 r. na podstawie art.
130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.).

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 2016 roku.

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2015 R., W SPRAWIE:
XIV/108/2015
XIV/109/2015
XIV/110/2015
XIV/111/2015
XIV/112/2015

Ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.
Wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2015 r.
Wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2015 – 2023.
Wyrażenia zgody na realizację projektu „Powiat bielski – partnerstwo, integracja, aktywizacja” w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
XIV/113/2015 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice.
XIV/114/2015 Zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XII/89/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządcą jest Gmina Wilkowice.
XIV/115/2015 Zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Szanowni Czytelnicy!
Serdecznie zapraszamy do polubienia i promowania wśród znajomych profilu naszej Gminy na Facebooku:
https://www.facebook.com/gminawilkowice/?fref=ts
UG
Głos Gminy Wilkowice
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XVI Parafialny Przegląd Pieśni Patriotycznej w Bystrej
12 listopada w GOK „Promyk” odbył się parafialny etap XVI Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek. Organizatorami
tego konkursu, już po raz czwarty, był Oddział Akcji Katolickiej działający przy Kościele p.w. Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bystrej
Krakowskiej oraz Urząd Gminy w Wilkowicach. Dzięki otwartości Dyrekcji bystrzańskiego ośrodka kultury 73 utalentowanych, młodych przedszkolaków i uczniów, mogło poczuć
się, jak prawdziwi artyści, zachwycając widownię swymi głosami, a młodsze dzieci także strojami i aranżacją
ruchową.
Pierwsze na scenę wmaszerowały „Żabki” z Przedszkola w Bystrej, które zaśpiewały „Serce w plecaku” oraz „Piechota”, natomiast do etapu diecezjalnego –
zajmując I miejsce w kategorii grup przedszkolnych, zakwalifikowały się „Krasnoludki” – wykonując montaż wokalno-taneczny do utworów „Białe róże”, „Marsz I Korpusu”. Do kolejnego etapu, który odbędzie się wiosną w Hałcnowie, awansowały także uczennice klasy IV i V ze Szkoły Podstawowej w Bystrej - zdobywając I miejsce,
jako zespół oraz solistka – Aleksandra Trela, akompaniując na gitarze i śpiewając pieśni „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”, „Dziewczyna z granatem”. W kategorii młodzież gimnazjalna usłyszeliśmy
utwory w pięknym wykonaniu Magdaleny Tórz, Aleksandry Wolińskiej, Estery
Kowalcze, która otrzymała wyróżnienie. Natomiast
I miejsce, zdobywając promocję do następnego etapu w tym przedziale wiekowym, uzyskała Nina Ku-

morek, która zaśpiewała „Dziś idę walczyć, mamo” i „Taki kraj” oraz
zespół „Bystrzanie” w wykonaniu których usłyszeliśmy: „Dziś już
nie wrócę, mamo”, „Białe
róże”. Dziękujemy opiekunom, rodzicom za przygotowanie dzieci i młodzieży
oraz gratulujemy wszystkim uczestnikom, życząc
dalszych sukcesów!
Niespodzianką podczas
tegorocznego
przeglądu
był popis skrzypcowy dzieci z Akademii Suzuki „Nutkowo” prowadzonej przez Panią Małgorzatę Koba. Debiutująca na scenie 4-letnia Gabrysia i jej troszkę starsi
koledzy podbili serca publiczności, udowadniając, że muzyka towarzyszy nam wszędzie, od pokoleń, niezależnie od wieku, wzrusza,
uszczęśliwia, pomaga przetrwać ciężkie chwile. Organizowanie tego typu Przeglądów Pieśni Patriotycznych ma na celu przede wszystkim popularyzację wśród dzieci i młodzieży
dawnej oraz współczesnej pieśni patriotycznej, podkreślanie ważnych rocznic historycznych, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i przywiązania do ziemi
ojczystej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tegorocznego przeglądu, a szczególnie Dyrekcji GOK za
udostępnienie obiektu, z-cy dyrektora GOK:
Aleksandrze Szymik-Caputa i Łukaszowi Hola
za wsparcie podczas przeglądu, Tomaszowi Gross za miłą i fachową obsługę nagłośnienia, Olimpii Podwacietnik za współpracę i prowadzenie.
POAK Bystra

XI Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych Jaworze 2015
7 listopada 2015 roku Towarzystwo Miłośników Jaworza, przy
współudziale Starosty Bielskiego, Wójta Gminy Jaworze, Ośrodka
Promocji Gminy Jaworze zorganizowało XI Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych. W uroczystości tej uczestniczyli przedstawiciele towarzystw regionalnych z okolicznych miejscowości m.in. z Bystrej, Wilkowic i Mesznej. Stowarzyszenie „Wrota Beskidów” reprezentowane było przez Ewę i Mirosława Szczepan. Przedstawicielem
Urzędu Gminy w Wilkowicach była pani Alicja Raszka – sekretarz
gminy. Zjazd miał uroczystą oprawę i przybyło wielu zaproszonych
gości. Uroczystości otwarcia zjazdu dokonał Starosta Bielski Andrzej
Płonka, w której szczególnie podkreślił wagę istnienia towarzystw regionalnych oraz ważność ich działalności. Przed rozpoczęciem spotkania można było zapoznać się z wystawą w Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej przy Gimnazjum nr 1 w Jaworzu. Po przy-

witaniu gości przez Starostę Bielskiego Ewangelicki Chór Kościelny
odśpiewał pieśń „Szumi jawor”. Zaprezentowano trzydziestoletni dorobek Towarzystwa Miłośników Jaworza, a Wójt Jaworza Radosław
Ostałkiewicz wygłosił prelekcję na temat Jaworza w kontekście historycznym oraz perspektywicznym. Uroczystość uświetniły występy artystyczne zespołów regionalnych, chórów oraz regionalny zespół dziecięcy. Niemałą atrakcją była również satyryczna pogadanka gawędziarza Józefa Niesyta. Było bardzo dostojnie i uroczyście,
a w aspekcie zjazdu zaprezentowano piękno i dorobek kulturalny regionu Jaworza. Jaworze to piękny region i jak napisał ich poeta – „odżywczy oddech Beskidów”.
Zamknięcia zjazdu dokonał Starosta Bielski Andrzej Płonka, który
podziękował organizatorom zjazdu oraz przybyłym przedstawicielom
towarzystw regionalnych z Podbeskidzia.		
WW

podziękowanie
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszej gminy, ich rodzinom i znajomym,
którzy przekazali swój 1% podatku na rehabilitację SZYMONA OLKA wracającego do zdrowia po wypadku na skoczni narciarskiej. Zebrane pieniądze umożliwią mu intensywną rehabilitację przez ok. pół roku. Szymon porusza się
już w domu samodzielnie. Teraz pracuje nad wyprostowaniem kolan i całej sylwetki, nad poprawieniem utrzymywania równowagi (jeszcze łatwo się przewraca) oraz walczy z niedowładem
lewej ręki.
Szymon Olek i Katarzyna Garncarczyk
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Na zdjęciach powrót Szymka na wymarzone boisko oraz praca lewej ręki w ortezie.
Głos Gminy Wilkowice

VII Gminne Dyktando „Ortograficzne potyczki” – rozstrzygnięte!
PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji VII Gminnego Dyktanda
z języka polskiego pod hasłem „Ortograficzne potyczki”
Komisja w składzie:
1. Janina Janica-Piechota
2. Agata Prochownik
3. Barbara Włodarz
stwierdza, że w VII Gminnym Dyktandzie z języka polskiego „Ortograficzne potyczki” uczestniczyło łącznie 29 zawodników:
kategoria „1” SZKOŁA PODSTAWOWA – 14
kategoria „2” GIMNAZJUM – 10
kategoria „3” LICEUM i DOROŚLI – 5
Po sprawdzeniu prac ustalono następujące wyniki:
kategoria „1” SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce Marta OPITEK – Meszna
II miejsce Oliwia GÓRA – Meszna
III miejsce Zofia OSIELCZAK – Meszna
kategoria „2” GIMNAZJUM
I miejsce Łukasz KRUCZEK – Meszna
II miejsce Marcin PŁACHTA – Wilkowice

III miejsce Natalia WALCZAK – Wilkowice
kategoria „3” LICEUM i DOROŚLI
I miejsce Dawid DATA – Bystra
II miejsce Ewa NIKIEL – Wilkowice
III miejsce Renata TRELA – Bystra
Załącznikiem do protokołu są prace uczestników VII Gminnego
Dyktanda z języka polskiego „Ortograficzne potyczki”.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i informujemy, że
podsumowanie konkursu i wręczenie nagród będzie miało miejsce
21 grudnia br. (poniedziałek), podczas posiedzenia Komisji ds.
Oświaty i Kultury Rady Gminy Wilkowice.
O terminie wszyscy nagrodzeni zostaną powiadomieni w oddzielnym piśmie.
Prace do wglądu znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia – Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach, ul. Szkolna 8, w terminach do uzgodnienia – telefonicznie.
Więcej zdjęć, w tym z rozdania nagród będzie można obejrzeć
w galerii na stronie internetowej www.wilkowice.pl.
Janina JPiechota

Zostań partnerem ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
Zapraszamy wszystkich potencjalnych Partnerów (niezależnie od
branży, czy wielkości) przedsiębiorców i instytucje działające na terenie Gminy Wilkowice do przystąpienia do grona Partnerów Karty Dużej Rodziny. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Każdy zainteresowany przystąpieniem do Karty Dużej Rodziny może wypełnić wstępny formularz w postaci e-deklaracji na stronie www.rodzina.gov.pl, który w zależności od zasięgu oferowanych
uprawnień zostanie skierowany do rozpatrzenia albo do Wojewody
Śląskiego, albo do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Po uzgodnieniu indywidualnych warunków udziału w programie,
zostanie podpisana umowa, a Przedsiębiorca zyska:
• wzrost rozpoznawalności, dzięki umieszczeniu jego danych
na wykazie podmiotów oferujących zniżki rodzinom wielodzietnym,
• umożliwienie posługiwania się wizerunkiem „Tu honorujemy
Kartę Dużej Rodziny” w materiałach reklamowych i promocyjnych,
• możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych,

•
•
•
•

prowadzenie polityki odpowiedzialności społecznej biznesu,
zaufanie nowych i obecnych klientów, co zwiększy zyski,
prestiż,
zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/
instytucji,
• współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin.
W programie obecnie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji,
które oferują zniżki dla rodzin w ponad 10 tys. miejsc w całej Polsce.
Więcej informacji udziela:
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Aleje Jerozolimskie 65/79,
00-697 Warszawa
email: kdr@mpips.gov.pl
telefon (od poniedziałku do piątku):
Milena Małecka (22) 237 00 72
Magdalena Krzos-Toporek (22) 237 00 92
Sekretariat (22) 237 00 00
Śląski Urząd Wojewódzki
Kontakt: Renata Kostiw-Rydzek, kostiwr@katowice.uw.gov.pl
tel. (32) 20 77 805
Adres: ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
GOPS w Wilkowicach

Zdrowe odżywianie – na jakie zdecydować się danie?
W dniu 6 listopada w Szkole Podstawowej w Bystrej odbył się pokaz edukacyjny. Na pokazie dzieci miały możliwość dowiedzenia się
jak powinny się zdrowo odżywiać, jak powinna wyglądać ich dieta
w codziennym życiu. Za pomocą eksperymentów dowiedziały się jakie substancje im szkodzą, a jakie przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia. Uczniowie zapoznali się z piramidą zdrowego żywienia, tzn. które produkty spożywać jak najczęściej, a które rzadko.
Dzieci dowiedziały się, że należy jeść produkty z pełnego ziarna oraz tłuszcze roślinne, warzywa i owoce 2‑3 razy dziennie. Orzechy, rośliny strączkowe 1‑3 razy dziennie, produkty mleczne 1‑2 razy dziennie. Warsztaty były
prowadzone w sposób bardzo ciekawy i atrakcyjny. Podczas pokazu dzieci dowiedziały się:
- mleko, cola, oto jest pytanie - eksperyment
„kruche kości” wyjaśniający, co jest zdrowe,
- dlaczego sól w nadmiarze szkodzi „ziemniak w opałach”,

- błonnik - „kominiarz, obrońca, dietetyk w jednym”, doświadczenie
z pochłanianiem metali ciężkich przez błonnik,
- poszukiwanie witaminy C w produktach spożywczych,
- co warto jeść, a czego powinniśmy unikać,
- przepis na naturalny doping dla młodych i nieco starszych mózgów.
Dzieci brały czynny udział w zajęciach. Każde zagadnienie było zobrazowane za pomocą efektownego doświadczenia, co dzieciom
bardzo się podobało. Uczniowie byli wdrożeni
do samodzielnego myślenia i rozwiązywania
problemów drogą dedukcji. Zastanawiały się
nad każdym zagadnieniem, stawiając pytania
jak? dlaczego? po co? Na warsztatach dzieci
mogły zrealizować swoje marzenia i wykazać
się pomysłowością.
Zespół promujący SP w Bystrej
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Udany strat zawodników LKS „Klimczok - Bystra” w zawodach Mistrzostwa Brandenburgii
w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej w Bad Freenwalde /Niemcy/

W dniach 6-8.11.2015 roku w podberlińskim Bad Freenwalde odbyły się zawody Mistrzostwa Brandenburgii w skokach narciarskich
na igelicie i kombinacji norweskiej. W zawodach bardzo licznie
i bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy LKS „Klimczok –
Bystra”. Skoki odbyły się na skoczniach K10, K20, K40, i K65 w zależności od kategorii wiekowej, natomiast po skoku bieg do kombinacji norweskiej na łyżworolkach lub nartorolkach na dystansach od
1000 m do 5000 m również w zależności od wieku zawodników. Wyniki naszych zawodników – od kategorii najmłodszej:
Konrad Tomasiak /rocznik 2009/ - 1 miejsce w skokach i 1 miejsce w kombinacji,
Tymoteusz Dyduch /rocznik 2008/ - 3 miejsce w skokach i 1 miejsce w kombinacji,
Jakub Niemczyk /rocznik 2007/ - 1 miejsce w skokach i 2 miejsce w kombinacji,
Kacper Tomasiak /rocznik 2007/ - 5 miejsce w skokach i 3 miejsce w kombinacji,
Wiktor Fender /rocznik 2006/ - 8 miejsce w skokach i 6 miejsce
w kombinacji,
Kacper Bysko /rocznik 2004/ - 3 miejsce w skokach,
Jan Habdas /rocznik 2003/ - 1 miejsce w skokach,

Michał Socha /rocznik 2002/ - 5 miejsce w skokach,
Jakub Harat /rocznik 2001/ - 6 miejsce w skokach i 3 miejsce
w kombinacji,
Karol Niemczyk /rocznik 2001/ - 4 miejsce w skokach,
Patryk Pulkowski /rocznik 2001/ - 10 miejsce w skokach i 2 miejsce w kombinacji,
Szymon Pawłowski /rocznik 2000/ - 10 miejsce w skokach,
Piotr Kudzia /rocznik 2000 / - 4 miejsce w skokach i 3 miejsce
w kombinacji,
Kacper Konior /rocznik 1999/ - 1 miejsce w skokach i 1 miejsce
w kombinacji,
Paweł Stwora /rocznik 1998/ - 4 miejsce w skokach i 3 miejsce
w kombinacji,
Anna Żądło /rocznik 1997/ - 4 miejsce w skokach i 6 miejsce
w kombinacji,
Nikola Pietraszko /rocznik 1999/ - 13 miejsce w skokach,
Angelika Lewy /rocznik 1999/ - 15 miejsce w skokach.
W zawodach startowali zawodnicy z Niemiec, Ukrainy, Łotwy, Estonii, a z Polski kluby z Wisły, Szczyrku, Gilowic, Zakopanego oraz
z Bystrej.					
Jarosław Konior

PRZEDSZKOLAKI Z MESZNEJ W BIBLIOTECE
13.10.2015 r. przedszkolaki z grupy III skorzystały z zaproszenia do
Gminnej Biblioteki Publicznej w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad
Borami”. Przemiła Pani Kasia zaprezentowała dzieciom utwory literackie związane z bezpieczeństwem, dzięki temu nasze przedszkolaki utrwaliły sobie wiadomości związane z ich bezpieczeństwem. Po
raz kolejny miały również okazję przypomnieć sobie, na jakim kolorze na sygnalizatorze przechodzimy przez jezdnie i jak powinny zachować się w różnych sytuacjach
zagrażających ich
bezpieczeństwu
np. kiedy się zgubią. Na zakończenie, jak zwykle,
czekał na dzieci słodki poczęstunek. Po zje6

dzeniu przepysznych cukierków
pożegnaliśmy się
z Panią bibliotekarką i wróciliśmy do naszego przedszkola.
Jeszcze przez kilka dni przedszkolaki wspominały
niezwykłą wycieczkę do biblioteki i nie mogą doczekać się kolejnego
zaproszenia. Za serdeczne przyjęcie, ciekawe zajęcia i słodki poczęstunek wszystkie przedszkolaki z grupy III pragną podziękować ulubionej Pani Bibliotekarce – Pani Kasi.
Katarzyna Mrówka
Zespół Promujący Przedszkole
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Zawodnicy LKS „Klimczok” Bystra medalistami Mistrzostw Polski na nartorolkach oraz
w rozszerzonym składzie na Młodzieżowych Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Lillehammer 2016.
Zima zbliża się wielkimi krokami, czekamy na nią z utęsknieniem
po zakończonym sezonie letnim oraz po powołaniu do rozszerzonej
Kadry na Igrzyska Olimpijskie do 18 lat naszych dwóch zawodników
Jakuba Plinty i Justyny Wandzel.
Bardzo dobry sezon letni mają za sobą zawodnicy Ludowego Klubu Sportowego Klimczok Bystra, co jest bardzo dobrą prognozą na
nadchodzący sezon.
Dnia 18‑19 września w Marklowicach rozegrane zostały Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Finał Pucharu Polski na
nartorolkach 2015. Zawody w Marklowicach były największą imprezą
nartorolkową w tym sezonie. Na starcie stanęli zawodnicy z całej Polski. Już od bardzo dawna nie udało nam się zdobyć tak wiele medali
z tej imprezy, bo aż 5, a mało brakło a mogło być 7.
W pierwszy dzień zmagań w kat. juniora C zwyciężył nasz zawodnik Jakub Plinta, pokonując rywali m.in. z Karkonoszy, Nowego Sącza, Siedlec czy Istebnej. W kategorii juniorów C medal brązowy wywalczył Artur Bożek przegrywając srebro 0,5 s z zawodnikiem z Tomaszowa Lubelskiego. Niespodzianką tego
dnia była postawa najmłodszej naszej zawodniczki Marii Jakubiec, która swoją przygodę z narciarstwem zaczęła rok temu. Marysia po przybiegnięciu na metę miała najlepszy czas
i długo żadna z kolejnych przybiegających rywalek nie była w stanie zbliżyć
się do jej czasu, aż do ostatniej startującej zawodniczki, która pokonała Marysię o 9 s spychając Ją na 2 miejsce.
Drugi dzień zmagań był również piękny tak, jak i pierwszy. Jakub
Plinta potwierdził swoją znakomitą formę i również zwyciężył bieg,
nie dając szans rywalom. Marysia Jakubiec potwierdziła, że medal,
wywalczony w pierwszy dzień, nie był przypadkiem i ponownie pokazała się ze świetnej strony plasując się na 2 pozycji. Świetny bieg za-

liczył również Artur Bożek, który stracił brązowy medal 0,6 s i uplasował się na 4 pozycji tuż za podium. Wśród juniorów B z bardzo dobrej strony zaprezentowała się Weronika Mikociak przegrywając brąz
tylko 0,2 s. Tuż za nią uplasowała się
kolejna nasza zawodniczka Justyna
Wandzel, która zajęła 5 miejsce.
W czasie sezonu letniego nasi zawodnicy startowali również w licznych
zawodach biegowych, które traktowali jako jeden z elementów przygotowania do nadchodzącego sezonu.
Już w maju prezentowali wyskoką formę. W IX Ogólnopolskim Biegu na Magurkę Klaudia Wróbel, Justyna
Wandzel oraz Jakub Plinta zajęli 1 miejsce, a Sergiej Kowalczuk był
3. W biegu Fiata nasi zawodnicy stawali trzykrotnie na podium Zofia
Dusińska i Artur Bożek zajęli 2 miejsce, Justyna Wandzel 3 miejsce.
W XVII międzynarodowym biegu na górę Żar, pomimo wielkiego upału, zwyciężyła Justyna Wandzel. W niedawno rozgrywanych zawodach na Magurce nasi zawodnicy zdobyli łącznie aż 20 medali. Medale zdobyli: Justyna Wandzel, Anna Pawlik, Zofia Dusińska, Sergiej
Kowalczuk, Maria Duda, Karol Kubańda, Krzysztof Puda, Aleksandra
Prostak, Alicja Nowak, Weronika Drelicharz, Dobrawa Dziubek. To
jednak tylko jedne z wielu zawodów, w których dali znać o sobie zawodnicy LKS „Klimczok-Bystra” w sezonie letnim.
Wielkie nadzieje rozbudzili nasi zawodnicy po sezonie letnim.
Okres przygotowawczy do sezonu kosztował ich wiele litrów potu
i bardzo ciężkiej pracy. Wierzymy, że nadchodzący sezon zimowy
będzie również bardzo dobry, jak i letni, a dwójka naszych zawodników będzie reprezentować Polskę na Młodzieżowych Zimowych
Igrzyskach Olimpijskich w Lillehammer 2016.
Trener Beata Szymańczak
Agnieszka Szymańczak-Fiołek

Przedszkolaki w Biegu o Złotą Szyszkę
24 października (w sobotę) w Bystrej odbył się 2 Bieg o Złotą Szyszkę. W tym roku w biegu głównym uczestniczyło ponad 300 osób. Najwyższym punktem trasy był szczyt Klimczoka 1119 m n.p.m. Mimo,
że biegacze mieli za zadanie przebiec 14 kilometrową trasę górską
o przewyższeniu ok. 840 m wokół miejscowości, frekwencja była
bardzo wysoka. Dumni jesteśmy, że na czwartej pozycji w kategorii „open” był szesnastoletni mieszkaniec Mesznej – Michał Izydorek,
a kilka sekund po nim na metę wbiegł Adam Kubica z Bystrej. Gratulujemy!
Podczas, gdy dorośli zdobywali szczyty, za Domem Strażaka, przy
dopingu rozemocjonowanych rodziców i opiekunów, startowało ponad 100 młodych zawodników. Dzieci i młodzież rywalizowała na różnych dystansach w zależności od wieku i też miała niełatwo, walcząc
o miejsce na podium. Cieszymy się, że połowa uczestników – to nasze przedszkolaki oraz absolwenci Przedszkola w Bystrej. Wszystkie „maluchy” dzielnie dobiegły do mety zdobywając medale, a w poszczególnych grupach wiekowych I miejsce zajęli m.in. Mateusz Ma-

lik, Wiktoria Gierek, Bartosz Śpiewak, Karol Kubańda. Gratulujemy! Po raz kolejny rodzice dopisali i wspólnie spędziliśmy to słoneczne, sobotnie dopołudnie.
Dziękujemy organizatorom za
wspólną zabawę, możliwość aktywnego spędzania czasu i rozwijania
aktywności fizycznej, budowania
własnej wartości oraz wiary w swe
możliwości. Były emocje, radość
ze zdobytych medali, było też coś
słodkiego oraz losowanie szczęśliwych numerków. Mamy nadzieję,
że za rok znowu pobiegniemy!
Olimpia Podwacietnik
Przedszkole Publiczne w Bystrej
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Lekcja historii przy brzozowych krzyżach
- w Szkole Podstawowej im. W. Jagiełły w Wilkowicach
„Dziś idę walczyć, Mamo kochana,
nie płacz, nie trzeba,
ciesz się tak jak ja,
serce mam w piersi rozkołatane,
serce mi dziś tak cudnie
gra...”
Akademie z okazji święta 11 Listopada, organizowane były – zgodnie z tradycją – prawie w każdej polskiej szkole. To ważne dla naszego kraju święto nie mogło przejść bez echa i w naszej placówce. Patriotyczną akademię z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowano w naszej szkole 10.11.2015 r. W tym dniu
nauczycielka plastyki – Pani Monika Bogumił-Laszczak – przygotowała malowniczą i wymowną dekorację. Była nią łąka z biało-czerwonymi kwiatami, które otaczały cały szereg zdjęć, przedstawiających
najwybitniejszą postać z 1918 roku – Józefa Piłsudskiego. Uczniowie mogli zobaczyć wodza w otoczeniu oddanych mu żołnierzy oraz
siedzącego z powagą na wiernym koniu – Kasztance. Najbardziej
przejmujące w całej dekoracji były jednak wykonane z brzóz zwykłe, proste
żołnierskie krzyże. Z zarzuconymi na drewnianych ramionach płóciennymi torbami symbolizowały miejsca pochówku
niejednego polskiego pa-

trioty, który poległ w obronie ojczyzny.
Na tle tak wzruszającej scenografii rozświetlonej kilkoma zniczami
wystąpili ubrani na galowo uczniowie kl. IV-VI. W prostych słowach
opowiedzieli krótko o tym historycznym wydarzeniu i wyjaśnili słuchaczom czym były zabory, zbrojne powstania, kim był Józef Piłsudski,
czy Legiony.
Prawdziwie patriotyczną atmosferę
stworzyły jednak polskie pieśni patrio-

tyczne - „Piechota”, „Przybyli ułani” czy „Legiony”, które zaśpiewane indywidualnie i grupowo przypomniały o wydarzeniach z minionych lat. Część słowną akademii przygotowała Pani Wiesława Stolarczyk-Kos, a muzyczną – Pani Maria Prostak.
Tegoroczna akademia z okazji święta 11 Listopada w wymiarze
słowno-muzyczno-plastycznym to lekcja historii, która na pewno zostanie zapamiętana przez wszystkich, którzy jej wysłuchali.
Zespół Promujący Szkołę

BORELIOZA
W naszym kraju coraz większym problemem są choroby przenoszone przez kleszcze tj. kleszczowe zapalenie mózgu oraz borelioza. Borelioza – to choroba inaczej nazywana chorobą z Lyme, opisana w 1975 roku
przez reumatologa Allena Steere. W 1981
roku Willy Burgdorfer odkrył bakterie wywołującą boreliozę – chorobę przewlekłą wieloukładową charakteryzującą się objawami skórnymi, stawowymi, kardiologicznymi i neurologicznymi. Na terenie Polski występuje kleszcz
pospolity, którego wszystkie postacie rozwojowe przenoszą krętki na
człowieka. Aktywność sezonowa kleszczy w Polsce zależy od temperatury otoczenia - małe skoki temperatur, duża wilgotność czy ciepła
zima pobudza kleszcze do aktywności, najlepsze warunki i wzrost ich
aktywność ma miejsce wiosną i jesienią. Kleszcze najczęściej bytują wzdłuż dróg i ścieżek porośniętych trawiastą roślinnością. W tych
okresach zaleca się ostrożność oraz codzienne kontrolowanie miejsc
najbardziej narażonych na ukąszenia kleszczy, tj. np. miejsca za
uszami, pachy, pachwiny, okolice podkolanowe.
Objawy boreliozy na wczesnym etapie choroby:
•
złe samopoczucie
•
bóle mięśni i stawów
•
gorączka
•
“rumień wędrujący” – zmiana skórna rozprzestrzeniająca się
koliście wokół miejsca ugryzienia
•
bóle głowy
•
zaburzenia czucia
•
obrzęk stawów
•
zaburzenia rytmu serca
Objawy przewlekłej boreliozy:
•
nawracające zapalenie stawów
•
zapalenie mózgu
•
problemy z koncentracją
•
drażliwość
•
zmiany osobowości
8

•
zmiany zanikowe skóry
W przypadku boreliozy mamy różne schematy postępowania diagnostycznego, dlatego też niezbędna jest konsultacja lekarska, na
której lekarz wskaże jakie badania należy wykonać.
W SGZOZ w Wilkowicach można również wykonać badanie kleszcza, który został usunięty z naszej skóry. Bezpośrednio po pobraniu
kleszcz powinien zostać umieszczony w czystym pojemniku (np. pojemniku na mocz) i być przechowywany w temp. do 4OC max do 48
godzin lub zamrożony w -20OC i dostarczony do SGZOZ w Wilkowicach. Badanie takie pozwala na potwierdzenie obecności bakterii wywołującej boreliozę. Badania naukowe wskazują, że tylko 11%-17%
kleszczy jest nosicielami bakterii Borellia, dlatego nie każde ukąszenie wiąże się z zakażeniem. Badanie jest kosztowne, ale dzięki takiej możliwości pozwala uniknąć niepotrzebnie stosowanej antybiotykoterapii, a tym samym niepotrzebnych kosztów zdrowotnych i finansowych.
Kleszcze również są nosicielami wirusów, które powodują kleszczowe zapalenie mózgu, ale w tym przypadku chronią nas szczepienia, które można wykonać w Ośrodku Zdrowia.
Ceny badań diagnostycznych dotyczących BORELIOZY i szczepionek p/kleszczowemu zapaleniu mózgu obowiązujące do dnia
31.01.2016 roku.
Borelioza IgG 18 zł
Borelioza IgM 18 zł
Borelioza IgG met. Western – blot 70 zł
Borelioza IgM met. Western – blot 70 zł
Borelia burgdoferii met.PCR jakościowo
120 zł
Borelia burgoferii met.PCR z kleszcza
145 zł
SZCZEPIONKI P/KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU:
FSME IMMUN JUNIOR 95 zł
FSME IMMUN 115 zł
Dbajcie o Siebie i o Swoich bliskich!
Kierownik SGZOZ w Wilkowicach
Katarzyna Banet-Skwarna

Głos Gminy Wilkowice

UDZIAŁ PRZEDSZKOLAKÓW Z MESZNEJ W XVI Przeglądzie Pieśni PATRIOTYCZNEJ
Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe
dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, to
gotowość służenia swej Ojczyźnie. Cele wychowania patriotycznego
realizowane są już na szczeblu edukacji przedszkolnej. Głównym zadaniem przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej
Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej. Dlatego w dniu 17 listopada obie zerówki brały
udział w XVI Przeglądzie Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek. Dzieci do występu zostały przygotowane przez Panie Katarzy-

nę Mrówka, Annę
Tórz,
Aleksandrę Górny oraz
Katarzynę Odoj.
Podczas występu dzieci zaśpiewały dwie piosenki. Pierwszą z nich
była „Płynie Wisła,
płynie” jest to jedna z najpopularniejszych i najpiękniejszych pieśni patriotycznych. Pieśń ta powstała w drugiej połowie XIX wieku. Autorem tej pieśni patriotycznej jest
najprawdopodobniej Kazimierz Hoffman, przypisuje się mu również
autorstwo melodii tej piosenki. „Płynie Wisła, płynie” to wartościowa
pieśń, która pełniła rolę wychowawczą, szczególnie w czasach okupacji i niewoli. Jak wiele innych pieśni patriotycznych tak i ta wychwala Polskę i ukazuje miłość, jaką darzą swoją ojczyznę Polacy. Piosenkę tę śpiewały wszystkie dzieci wspólnie. Natomiast drugą z piosenek, którą była pieśń pt. „Polska” przepięknie zaśpiewały 3 solistki – Martyna Duda, Wiktoria Dobija oraz Eliza Śliwa, pozostałe
dzieci włączyły się w śpiew refrenów. Przedszkolaki zaprezentowały się wspaniale, dlatego zostały nagrodzone przez widownię gromkimi i długimi brawami.
Katarzyna Mrówka
Zespół Promujący Przedszkole

„Zdrowo jem, więcej wiem”- czyli o „pociągu do zdrowia”
w Szkole Podstawowej im. W. Jagiełły w Wilkowicach
Owoce i warzywa mają tak wielką wartość odżywczą, że nie można ich pomijać w codziennej diecie. Zawierają składniki odżywcze,
substancje bioaktywne o działaniu leczniczym i wiele minerałów. Ich
jedzenie jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania
chorobom, a czasem nawet ich leczenia. Przekonali się o tym uczniowie klas drugich oraz jednej z klas pierwszych Szkoły Podstawowej
im. W. Jagiełły w Wilkowicach, którzy biorą udział w ogólnopolskim
konkursie „Zdrowo jem, więcej wiem”, dedykowanym klasom I-III
szkół podstawowych. Na początku października dzieci uczestniczyły
w zajęciach, podczas których dowiedziały się o sposobach zdrowego
odżywiania, o wartościach odżywczych warzyw i owoców, jakie witaminy i minerały zawierają wybrane owoce i warzywa. Poprzez dotyk,
węch i smak poznawały różne warzywa i owoce, dzieliły je do odpowiednich grup kolorystycznych. Poprzez porównanie zwartości witamin i minerałów wybrały owocową królową – jagodę i warzywnego
króla – pomidora. W pracach plastycznych przedstawiały jadłospisy:
co warto zjeść, aby być zdrowym, jakie przyrządzić potrawy z warzyw
i owoców, aby były one smaczne, atrakcyjne i odżywcze. Kolejnym
zadaniem było napisanie przez dzieci zabawnej historyjki – w formie
bajki, wierszyka lub komiksu – o przewadze warzyw i owoców nad
słodyczami. W ten sposób powstały Klasowe Księgi Owocowo-Warzywnych Historyjek. W ramach promocji zdrowego odżywiania na
korytarzu powstała piękna gazetka zachęcająca do sięgania po warzywa i owoce ze względu na ich walory odżywcze.
Zdobywając
wiedzę
w szkole, uczniowie spędzają dużo czasu siedząc
w ławkach, słuchając nauczyciela, pisząc, czytając. Wymaga to dużej
koncentracji uwagi i wytężonej pracy mózgu. Potrzebny jest zatem relaks,
a najlepszą formą jest aktywność fizyczna, czy-

li ćwiczenia, gry i zabawy.
Dlatego też dzieci wraz
z nauczycielami przygotowały i przeprowadziły grę
terenową, podczas której
m.in. szukały w lesie jabłek, orzechów, grzybów,
mierzyły obwody drzew,
pokonywały
naturalne
przeszkody. W ten sposób
ciekawie spędziły czas na
świeżym powietrzu.
W ramach współpracy została zorganizowana pogadanka z rodzicami, podczas której rodzice zostali zapoznani z akcją „Zdrowo jem,
więcej wiem”. Wspólnie rozważaliśmy, jak zachęcić dzieci do sięgania po warzywa i owoce, jak urozmaicić ich posiłki.
Ostatnim etapem było promowanie wiedzy na temat warzyw i owoców, a także podjętych przez zespoły działań. Celem promocji było
zaprezentowanie wszystkim uczniom szkoły zdobytej wiedzy, nakłonienie ich do zmiany złych nawyków żywieniowych oraz zachęcenie do większej aktywności fizycznej. Dlatego też w piątek 13 listopada br. w tutejszej placówce, w ramach podsumowania pierwszego etapu konkursu „Zdrowo jem, więcej wiem”, na korytarzu pojawił
się niezwykły pociąg – Pociąg do zdrowia, a kolejne wagony wiozły:
mus jabłkowy, owocowe koreczki, koktajl owocowy, koreczki warzywne, sok marchwiowy, sok jabłkowy. A wszystko z naturalnych, smacznych warzyw i owoców, bez konserwantów. Każdy mógł spróbować,
posłuchać o wartościach odżywczych warzyw i owoców. A zorganizowali wszystko po to, by zachęcić swoich kolegów do zmiany nawyków
żywieniowych, by zastąpili słodki batonik smacznym owocem, a fast
food odżywczym warzywem, aby zrezygnowali z kolejnej godziny
przed komputerem na rzecz ciekawej gry terenowej. Artykuł opracowała wychowawczyni klasy biorącej udział w tym zdrowym projekcie – Pani Barbara Włodarz.
Zespół Promujący Szkołę
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XVI PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ W MESZNEJ

17 listopada 2015 r. w Domu Strażaka w Mesznej odbył się XVI Parafialny Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek organizowany przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Mesznej. W przeglądzie brali udział przedszkolacy i uczniowie miejscowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Wykonawców oceniała trzyosobowa komisja w składzie: Przewodnicząca Janina Rosiek – dyrygent chóru „Cantica” w Bystrej, ks. Andrzej Piotrowski – Proboszcz Parafii
w Mesznej oraz Magdalena Chodkowska-Chmiel – nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej w Bystrej.
W najmłodszej grupie wiekowej I miejsce zajęła grupa 5 ‑ 6 latków z przedszkola w Mesznej, którzy przedstawili dwie pieśni: „Płynie Wisła, płynie” oraz „Polska”. 50-osobową grupę przedszkolaków przygotowały nauczycielki” Katarzyna Mrówka, Anna Tórz, Aleksandra
Górny i Katarzyna Odoj.
Wśród klas młodszych
I – III w kategorii „zespół” najlepsi okazali się
uczniowie klasy IB (16
osób), którzy zaśpiewali
pieśni: „Ułani, ułani” oraz
„Przybyli ułani pod okien- Bajkowe Słoneczka
ko”. Grupę przygotowała wych. Grażyna Damek.
II miejsce przyznano uczniom klasy IIIB (17 osób), którzy zaprezentowali pieśni: „Rozszumiały się wierzby płaczące” oraz „Serce
w plecaku”. Uczniów przygotowała wych. Krystyna Laszczak.
III miejsce zajął zespół z klasy IA (19 osób), który pod opieką
wych. Iwony Kwaśny przygotował pieśni: „Serce w plecaku” oraz
„Rozszumiały się wierzby płaczące”.
I miejsce w kategorii „solista” w tej samej grupie wiekowej zajęła Natalia Duraj – uczennica klasy III, która zaprezentowała pieśni:
„Polonez Trzeciego Maja” oraz „Siekiera, motyka”. Solistkę przygotowała mama – Agnieszka Laszczak.
W grupie wiekowej uczniów klas IV – VI w kategorii „duety i zespoły do 6 osób” – I miejsce zajęły uczennice klasy VI – Anna Bieniek i Justyna Śliwa. Zaśpiewały one pieśni: „Taki kraj” oraz „Syberiada”. Dziewczęta przygotował nauczyciel muzyki Piotr Bezymski.
II miejsce uzyskał duet: Marlena Kępys i Laura Dąbrowska –
uczennice klasy IV. Przedstawiły one pieśni: „Warszawo ma” oraz
„Serce w plecaku”.
III miejsce przyznano tercetowi złożonemu z uczennic klasy IV:
Zosi Wandzel, Kingi Klaczek i Julii Zielińskiej. Dziewczęta zaprezentowały pieśni: „Ostatni mazur” oraz „Wojenko, wojenko”. Zespoły
przygotował Piotr Bezymski.

Wyróżnienie uzyskała
solistka Amelia Grzybowska, uczennica klasy VI,
która zaśpiewała pieśni:
„Jesienny deszcz” oraz
„Dziewczyna z granatem”.
Solistkę przygotował Piotr
Bezymski.
W tej samej grupie
wiekowej
w
katego- Natalia i Paulina Nowak
rii „zespoły” – I miejsce
otrzymała „Schola” (9 osób) prowadzona przez katechetkę Grażynę Kubicę. Uczennice przedstawiły pieśni: „Tchnienie wolności” oraz
„Mury”.
Na XVI Przegląd Pieśni Patriotycznej przybyli zaproszeni goście:
sekretarz Gminy Wilkowice – Alicja Raszka, skarbnik gminy – Alicja Świszcz, dyrektor Gminnej Biblioteki Agata Prochownik, radny i sołtys Antoni Kufel, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej – Małgorzata Długosz, przewodnicząca Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej – Anna Kaźmierczak, przedstawiciel posła na
Sejm RP Stanisława Pięty oraz przedstawiciele wszystkich organizacji działających na terenie Mesznej.
W tym roku w przeglądzie wzięła udział rekordowa liczba uczestników, bo aż 179 dzieci!
Przygotowanie i przeprowadzenie Przeglądu Pieśni Patriotycznej nie byłoby możliwe bez pomocy i zaangażowania wielu osób.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Mesznej serdecznie dziękuje Urzędowi Gminy w Wilkowicach oraz Sołtysowi
Mesznej Antoniemu Kuflowi za wsparcie finansowe. Wyrazy wdzięczności
kierujemy na ręce Jadwigi Giertler – prezesa OSP
w Mesznej za gościnność
i coroczne umożliwienie
występów w Domu Strażaka.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim nauczycielom miejscowej placówki oświatowej oraz rodzicom za trud w przygotowanie dzieci do występu. Jesteśmy wdzięczni konserwatorowi szkolnemu – Stanisławowi Kępysowi za nadzór
techniczny. Tegoroczny Przegląd Pieśni Patriotycznej był naprawdę
wyjątkowy. 179 – osobowa grupa uczestników w pięknych strojach
wspaniale prezentowała się na scenie Domu Strażaka.
Joanna Szkoda-Stwora

spotkanie z Władysławem Motyką
18 listopada br. Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe zorganizowało spotkanie
z Władysławem Motyką autorem książki „Józef Szczotka (1893 – 1965) – Piewca
góralszczyzny” w siedzibie ROK w Bielsku- Białej. Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia
Beskidzka” z Mesznej zapewnił oprawę muzyczną spotkania, miał okazję zaprezentować pieśni górali żywieckich.
Zapraszamy na Pasterkę Góralską do Kościoła Parafialnego w Mesznej, zachęcamy również mieszkańców Gminy Wilkowice grających na instrumentach do dołączenia do nas i wspólnego
kolędowania podczas Pasterki.
W ostatnim tygodniu listopada ZPiT
nagra płytę z kolędami oraz pastorałkami. Więcej informacji na temat płyty oraz możliwości jej nabycia znajduje się na stronie internetowej zespołu
oraz portalu fb. 		
AR
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oddaj swój głos
na Zespół Pieśni i Tańca
„Ziemia Beskidzka”
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” znalazł się
w finałowej dziesiątce w konkursie „Tożsamość Karpacka”. Konkurs skierowany był do młodzieżowych
nieformalnych grup, które w kreatywny sposób miały
zaprezentować poczucie karpackiej tożsamości, związane z zasobami przyrodniczymi i kulturowymi swojego miejsca zamieszkania. W ramach konkursu Zespół
Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” przygotował konkursowy filmik „Maryjny Szlak Różańcowy”. Zachęcamy do głosowania na naszą grupę na www.konwencjakarpacka.pl lub poprzez link umieszczony na https://
web.facebook.com/ziemiabeskidzka.		
AR

ankieta

dot. usług świadczonych przez pks w bielsku-białej s.a.
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Niezawodna sień w wilkowickiej bibliotece
Dzięki przychylności Pani Dyrektor Agaty Prochownik udało się zadysponować, na blisko dwa tygodnie, „Galerię w sieni” pod prezentację prac powstałych, jako pokłosie projektów realizowanych przez
Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic” przy dofinansowaniu z budżetu Gminy.
Jeden z nich pt.: „Zobaczyć w obiektywie … i wyczarować
w programie – aparat cyfrowy bez tajemnic – oferta cykliczna”
prezentował prace sześciu spośród uczestników tego kursu oraz ciekawą reminiscencję nt. przemijania, autorstwa Pani Magdaleny Bakalarskiej, która była prowadzącą już kolejną edycję.
Na drugą część wystawy złożyły się prace pań, które w ramach
projektu pt.: „III edycja – Jarmark rzeczy ładnych – pracownia decoupage” wyczarowywały różne cudeńka. Aż trudno uwierzyć, że
te formy zdobnicze wykonywały po raz pierwszy, rzeczywiście wyszły doskonale.
Po skromnym otwarciu była okazja, aby spotkanie przedłużyć przy
stole, przy którym dzielono się informacjami, gdzie i jak udało się
jeszcze wykorzystać poznane techniki zdobnicze.

Twórcy i ich prace

Z tego miejsca dziękuję za przybycie Panu Sołtysowi – Ryszardowi Rączce, Pani Prezes stowarzyszenia – Urszuli Dusza-Szramowiat
i wszystkim zaproszonym Gościom oraz Paniom z biblioteki, które
mocno wsparły mnie w przygotowaniu wystawy. Niech te kilka zdjęć
przybliży atmosferę tego spotkania i rzuci ogląd na wykonane prace.
Janina JPiechota
Sekretarz Stowarzyszenia

Prace uczestników projektów

Spotkanie przy stole

Kalendarz wydarzeń

UWAGA!
Zawiadamiamy, że początkiem
grudnia br., zostaną ogłoszone
konkursy na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w zakresie: kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym, wypoczynku dzieci
i młodzieży w 2016 r.
Szczegóły dostępne będą na
www.wilkowice.pl,
bip.gwwilkowice.finn.pl
oraz w Urzędzie Gminy
w Wilkowicach, II piętro,
biuro 414,
tel. 33/499 00 77 w. 414
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Mistrz i uczeń w Galerii

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
WILKOWICE
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Lek.med.
Majcherczyk
Lek.med. Maciej
Maciej Majcherczyk
specjalista
chorób
wewntrznych
specjalista chorób wewntrznych
ENDOKRYNOLOG
ENDOKRYNOLOG
USG
tarczycy
USG tarczycy
Gabinet
Gabinet lekarski:
lekarski:
Buczkowice,
ul. Lipowska
50
Szczyrk ul.Zdrowia
1
Rejestracja telefoniczna
telefoniczna tel. 608
Rejestracja
608 582
582 576
576
www.endokrynologmajcherczyk.pl
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

Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43–365 Wilkowice
Tel. (+48 33) 499 00 77 w. 414 (w godz. od 8.00 do 15.00), e-mail: redaktor@wilkowice.pl
Redaktor naczelny: Maciej Mrówka
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.wilkowice.pl
Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 33 819 39 57
Głos Gminy Wilkowice

15

NAJLEPSI POcząwszy
RAZodTRZECI
2010 roku otwieranie klas sportowych.

W tym roku podczas Powiatowej Inauguracji Sportowego Roku
Szkolnego 2015/2016, która miała miejsce w Ligocie już po raz trzeci z rzędu, z rąk Starosty Powiatu Bielskiego Pana Andrzeja Płonki, Gimnazjum w Bystrej zostało uhonorowane okazałym pucharem za zwycięstwo w klasyfikaKlasyfikacja końcowa
cji ogólnej za najlepsze w Powiewspółzawodnictwa sportowego cie Bielskim osiągnięcia sportoszkół gimnazjalnych powiatu
we w roku szkolnym 2014/2015.
bielskiego w roku szkolnym
Z tego miejsca społeczność
2014/2015
gimnazjalna z całego serca chce
podziękować Panu Wójtowi MieGIMNAZJUM
czysławowi Rączce za docenienie tego wybitnego wyniku
poprzez wręczenie dyrektoro1. Bystra
108
wi szkoły prawdopodobnie naj2. Ligota
107
3. 2 Czechowice-Dziedzice
85
ładniejszego pucharu, jaki sta4. Jasienica
68
nie wśród licznych trofeów Gim5. Bestwinka
54
nazjum im. Juliana Fałata w By6. 3 Czechowice-Dziedzice
38
strej.
7. 1 Czechowice-Dziedzice
36
8. 2 Szczyrk
34
Kochani absolwenci, kolej9. Kozy
33
ny raz dedykujemy Wam ten pu10. Dankowice
29
char, bo przecież w głównej mie11. SMS Szczyrk
26
rze to Wy przez trzy ostatnie lata
12. Pisarzowice
26
13. Zabrzeg
25
przyczyniliście się do zapełnie14. Bestwina
25
nia pucharami, do niedawna pra15. Buczkowice
22
wie pustej, gabloty.
16. Wilamowice
21
Mamy nadzieję, że będzie17. Wilkowice
20
18. 1 Szczyrk
20
my mieć szansę jako gimnazjum
19. Mazańcowice
18
jeszcze kiedyś stanąć na podium
20. Rudzica
17
– oby zapowiadana „reforma” nie
21. Porąbka
17
22. Rybarzowice
14
doszła do skutku i oby nie doszło
23. Czaniec
13
do likwidacji tak dobrze funkcjo24. Jaworze
13
nujących placówek.
25. Bujaków
10
Nauczyciele Wychowania
26. Katolickie Cz-Dz
9
27. Kobiernice
8
Fizycznego Gimnazjum
28. Godziszka
1
im. Juliana Fałata w Bystrej

Prawie każdy z absolwentów choć raz odwiedził mury naszego
gimnazjum, przyszedł aby porozmawiać ze swoim wychowawcą,
nauczycielami, pedagogiem lub z innymi pracownikami. Często słyszy się, że w żadnej innej, średniej szkole nie było już potem takiej
ciepłej, wręcz rodzinnej atmosfery, nikt tak bardzo nie przejmował
się każdą oceną, nikt nie miał dla ucznia tyle czasu, uśmiechu i cierpliwości.
Przez szesnaście lat istnienia, Gimnazjum w Bystrej stało się jedną z najlepszych szkół na okolicznym rynku edukacyjnym.
Osiągnęliśmy wiele spektakularnych sukcesów dydaktycznych i artystycznych. Ostatnio jednak najgłośniej o bystrzańskim
gimnazjum mówi się dzięki wybitnym wynikom sportowym. Przyczyniło się na pewno do tego
wybudowanie jednej z najładniejszych hal na Podbeskidziu i po-

29.

PUNKTY

MIEJSCE

Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej…..
Wymawiając nazwę tej szkoły czuje się dumę... Dumę z tego, że
jest się tu nauczycielem, który pracuje wśród członków wspaniałego grona pedagogicznego i z tak cudowną młodzieżą. Dumę z tego,
że większość absolwentów to ludzie wartościowi, a mnóstwo z nich
dostało się do wymarzonego liceum, technikum, skończyło studia.
Wielu założyło już rodziny i dobrze im się wiedzie.

Kalna

GALA SPORTOWEJ POLSKI 2015

26 listopada br., delegacja z naszej Gminy na czele z Wójtem
Gminy Mieczysławem Rączką, w towarzystwie Dyrektora GOSiR
Marka Kubicy i Prezesa LKS „Klimczok-Bystra” Zbigniewa Baneta,
wzięła udział w Gali Sportowej Polski 2015.
Podobnie jak w latach ubiegłych uroczystość zorganizowana została w miejscu szczególnym dla polskiego sportu, w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Podczas Gali Sportowej Polski poznaliśmy laureatów
16 edycji konkursu
„Budowniczy Polskiego Sportu”, 7 edycji
Wyróżnienia „Sportowa Gmina” oraz 3
edycji Tytułu „Pasjonat Sportowej Polski”.
Wśród gości honorowych
znalazło
się wiele znaczących
osób. Wybitni sportowcy, olimpijczycy –
Paweł Nastula, Grzegorz Skrzecz. Nie zabrakło również przedstawiciela Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich
i instytucji działających na rzecz rozwoju sportu i rekreacji.
Podczas tegorocznej Gali Gmina Wilkowice ponownie wyróżniona została tytułem „Sportowa Gmina 2015” za inwestycje w nowo16

1

czesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie
programu rozwoju sportu i rekreacji. W imieniu Gminy Wilkowice,
ten prestiżowy tytuł dla samorządu, który umiejętnie łączy budowę
nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu
i rekreacji, aby zapewnić swoim mieszkańcom jak najszerszą ofertę, odebrał Wójt Mieczysław Rączka.
W tym roku Klub Sportowej Polski przyznał również wyróżnienia „Pasjonatom Sportowej Polski”. Jedną z nagrodzonych osób został Pan Marek Kubica, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach. Celem przyznawania tego prestiżowego tytułu jest propagowanie na forum ogólnopolskim osób, które budują sportowe oblicze gminy, promują sport i rekreację oraz zachęcają do uprawiania zdrowego stylu życia. Pasjonat Sportowej Polski
to osoba, która poprzez swoją pracę zawodową i działalność społeczną przyczynia się do upowszechniania kultury fizycznej, działa
na rzecz sportu dzieci i młodzieży, aktywizuje inne środowiska, a za
sprawą swoich działań jest wzorem i autorytetem dla mieszkańców,
uczniów i sportowców.				
UG
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