
Informacja Wójta Gminy Wilkowice
Szanowni Państwo!

Informuję, iż od dnia 1 lipca 2016 r. nastąpi zmiana trasy kursów realizowanych przez PKS w Bielsku-
Białej SA na trasie Bielsko-Biała D.A. – Wilkowice Górne/Granica/Huciska – Bielsko-Biała D.A. Dotychcza-
sowo realizowane z Wilkowic kursy ul. Żywiecką będą się odbywać ul. Wyzwolenia, ul. Bystrzańską, Par-
tyzantów, 3 Maja – w kierunku Dworca PKS (tak samo kursy powrotne).

Mając na uwadze odległości pomiędzy przystankami „Wilkowice Urząd Gminy” a „Wilkowice Strażnica”, 
pomiędzy nimi będzie funkcjonować przystanek „Wilkowice Rogacz”.

Niniejsza zmiana wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom określonym w przeprowadzonym wśród 
Mieszkańców badaniu ankietowym na przełomie roku. Zmiana ta, zgodnie z Państwa sugestiami, przyczy-
ni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej nie tylko w obrębie Gminy Wilkowice, ale także do in-
nych, istotnych z punktu widzenia potrzeb Mieszkańców, lokalizacji na terenie Bielska-Białej.

Zmieniona trasa kursów pozwoli na lepszy dostęp do 
usług podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej 
(Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilko-
wicach oraz Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w By-
strej), usług świadczonych dla petentów przez Urząd Gmi-
ny, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (kompleksu bo-
isk sportowych Orlik przy Urzędzie Gminy, Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach), czy kulturalnej 
(Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej). Pozwo-
li też na zaspokojenie innych potrzeb Mieszkańców na te-
renie Gminy Wilkowice (np. religijnych, usługowych, han-
dlowych, itp.).

W granicach administracyjnych Bielska-Białej zmia-
na trasy kursów pozwoli przede wszystkim na zwiększe-
nie dostępności komunikacyjnej kompleksu Akademii 
Techniczno-Humanistycznej oraz szkół ponadpodstawo-
wych, a także polepszy dojazd do zakładów pracy na tere-
nie Bielska-Białej, przez dostęp do większej liczby węzłów 
przesiadkowych niż dotychczasowo. Natomiast osoby za-
interesowane kursem do Bielska-Białej z przystanków na 
ul. Żywieckiej będą mogły skorzystać z usług prywatnych 
przewoźników.

Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY

NA INSCeNIZACję BITWy NA SZAń-
CACH WIlKOWICKICH Z OKAZjI 
360. ROCZNICy BITWy POlSKO-
SZWeDZKIej

Więcej na str. 2

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WILKOWICACH 
WILKOWICE, UL. SZKOLNA 8a 

19 czerwca 2016 r., godz. 12:00 
   
 
 
 
 
 

I Memoriał bokserski 

im. Zbigniewa Pietrzykowskiego 

 
 

pod patronatem Mariana Kasprzyka 
i Beskidzkiej Rady Olimpijskiej 

 

ORGANIZATORZY ZAWODÓW 
 

CZWARTEK 9.06.2016 r.
Wilkowice Górne – GOSiR:
9.00 „Hala Bez Barier” – Zawody Osób Niepełnosprawnych

SOBOTA 11.06.2016 r.
10.00 Wyścig Rowerowy – MAGURKA UPHIll 2016 (szczegóły 
na www.gosir.wilkowice.pl)

Plac Obok OSP Wilkowice:
15.00 Oficjalne otwarcie XVII Dni Wilkowic
15.10 Występy przedszkolaków z Przedszkola Publicznego 
w Wilkowicach oraz młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Wilkowicach
16.00 Występ zespołu regionalnego z Gminy Galgaheviz z Węgier
17.00 Koncert Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej

18.00 Pokaz tańca nowoczesnego
18.15 Występ joe „City” Garcia wraz z Zespołem „Son of the 
Velvet Rat” (California – USA)
20.00 Gwiazda wieczoru – Występ Zespołu „InoRos”
22:00 Dyskoteka

NIEDZIELA 12.06.2016 r.
Plac Obok OSP Wilkowice:
16.00 Pokaz gimnastyki artystycznej w wykonaniu Klubu Sporto-
wego ORION
16.20 Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”
17.00 Występ Zespołu „Black Bee”
18.00 Występ Zespołu „Factory of Blues”
20.00 Występ Zespołu „Pociąg Rock’n’Roll”
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W dniu 7 maja 2016 r., podczas Finałowej Gali Konkursu „Osobo-
wość Ziem Górskich”, która odbyła się w Sali Koncertowej Szkoły 
Muzycznej w Żywcu, poznaliśmy laureatów Konkursu „Osobowość 
Ziem Górskich” oraz Ambasadora Ziem Górskich.

Z terenu naszej gminy wśród nominowanych, w kategorii „mały 
przedsiębiorca”, znalazła się Firma AlDA z Wilkowic. AlDA rozpo-
częła swoją działalność w 1993 r. w Wilkowicach. Przez cały okres 
istnienia zajmuje się profesjonalnie sprzedażą, serwisem oraz wy-
pożyczaniem sprzętu rowerowego i narciarskiego. Od wielu lat bie-
rze aktywny udział w propagowaniu sportu i imprez sportowych na 
terenie Gminy Wilkowice i powiatu bielskiego. Wielokrotnie bra-
ła udział w organizacji rodzinnych rajdów rowerowych, zawodach 
uphill na Magurkę Wilkowicką oraz innych wydarzeniach promują-

cych i popularyzują-
cych sport. W trakcie 
swojej 23-letniej dzia-
łalności firma dwu-
krotnie zmieniała lo-
kalizację i obecnie 
(od 2010 r.) mieści się 
w nowej, przestronnej 
siedzibie przy ul. Ży-
wieckiej w Wilkowi-
cach. W swojej ofer-

cie posiada sprzęt rowerowy i narciarski dla amatorów oraz profe-
sjonalistów. Od 2009 roku AlDA prowadzi również centrum testo-
we rowerów i nart, co umożliwia dokładne przetestowanie sprzętu 
przed zakupem. Stali klienci mają możliwość skorzystania ze spe-
cjalnych ofert i rabatów na sprzęt i usługi serwisowe. W ramach pro-
wadzonej działalności wykwalifikowany personel stara się, aby za-
spokoić potrzeby każdego klienta, także w zakresie obsługi pogwa-
rancyjnej. Firma AlDA od ponad dwudziestu lat z sukcesami działa 
na rynku sportowym, co stanowi swego rodzaju ewenement w skali 
regionu, gdyż rotacja na rynku związanym ze sprzętem rowerowym 
i narciarskim jest ogromna.                              UG

28.05.2016 r. (sobota)
Wilkowice Górne przy ul. Harcerskiej
(polana nad nowym zbiornikiem wodnym)
Plan imprezy:
10:10 – rozpoczęcie imprezy.
10:15 – 10:40 – występ młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej 
w Wilkowicach.
10:45 – występ młodzieży z Gimnazjum z Górnych Wilkowic.
11:25 – 11:55 – wykład doktora Przemysława Stanko – autora „Mo-
nografii Gminy Wilkowice” na temat ogólnej sytuacji w naszym rejo-
nie w czasie potopu szwedzkiego.
12:00 – oficjalne otwarcie, przemówienie Wójta Gminy Mieczysława 
Rączki i zaproszonych gości.
12:30 – inscenizacja bitwy pomiędzy wojskami szwedzkimi a obroń-
cami polskimi, prowadzona przez majora Waldemara jagiełłę.
14:30 – występ kapeli „Romanka”. Wystąpi również rewelacyjny sa-
tyryczny konferansjer, który będzie zapowiadał utwory satyrycznie 

i z humorem. Będzie miał również parę przypowieści i wesołych ga-
węd góralskich.
15:00 – 18:00 – Majówka taneczna: występ zespołu muzycznego 
grającego melodie biesiadne.
Plan wyjazdów Ciuchci Beskidzkiej (dyspozytorem tras będzie 
członek „Wrót Beskidów”, którego można poprosić o zmianę 
kursu ciuchci do tych miejsc, które są podane):
9.00 – z Bystrej koło „Rywala”.
9:10 – z Mesznej z parkingu naprzeciw Szkoły Podstawowej 
przez Bystrą koło „Rywala”.
9.40 – od Szkoły Podstawowej w Wilkowicach.
9.50 – z parkingu na przystanku w Huciskach.
10.00 – od OSP Wilkowice.
11.00 – z Mesznej z parkingu przez parking koło „Rywala”.
11.10 – od OSP Wilkowice.
Więcej szczegółów na str. 9.

STOWARZYSZENIE KULTURALNE „WROTA BESKIDÓW”

Miło nam zakomunikować, iż nasz przyja-
ciel – człowiek, którego prace często moż-
na było oglądać w „Galerii w sieni” i na wy-
stawach w filiach Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Wilkowicach został laureatem 41. edycji 
Nagrody im. Oskara Kolberga.

W dniu 28 kwietnia 2016 roku na posiedze-
niu Komisji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za 
zasługi dla kultury ludowej” dokonano wyboru 
laureatów w sześciu kategoriach.

laureatem w kategorii I, dla twórców z dzie-
dziny plastyki i folkloru muzyczno-taneczne-
go, został m.in. Stanisław Kwaśny z Mesznej.

Pan Stanisław Kwaśny – artysta ludowy, 
członek Stowarzyszenia Twórców ludowych. 
Od 30 lat z dużym powodzeniem uprawia 

rzeźbę ludową w drewnie, plastykę ob-
rzędową (szopki, gwiazdy kolędnicze) 
oraz rzeźbę w kamieniu. jest autorem 
wielu, charakterystycznych dla polskiej 
rzeźby ludowej, kapliczek i figur. jego 
prace cechuje bogactwo formy, ciekawa 
kolorystyka i kompozycja oraz staran-
ne wykonanie. Najczęściej realizowa-
nym przez artystę tematem są kaplicz-
ki z Chrystusem Frasobliwym. jego pa-
sją są także ule figuralne. Rzeźby Sta-
nisława Kwaśnego znajdują się w gale-
riach w kraju i za granicą, od Niemiec do 
Meksyku, aż po japonię.

ŹRÓDŁO: GMINNA BIBlIOTeKA 
PUBlICZNA W WIlKOWICACH

Laureaci 41. edycji Nagrody im. oskara koLberga

PROGRAM INSCENIZACJI 
CZWARTEJ BITWY NA SZAŃCACH WILKOWICKICH

Finałowa Gala Konkursu „Osobowość Ziem Górskich”

Na zdjęciu Państwo Halina i Stanisław Damek
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XX/178/2016 zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wilkowice, a Gminą Czechowice-Dziedzice,
XX/179/2016 zatwierdzenia  sprawozdania finansowego za rok 2015 Gminnej  Biblioteki Publicznej w Wilkowicach,

XX/180/2016
przejęcia od Województwa Śląskiego zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy od-
cinka chodnika (w celu wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych) w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 942 ul. 
Szczyrkowskiej z ul. Wypoczynkową w miejscowości Bystra w Gminie Wilkowice,

XX/181/2016 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,

XX/182/2016 zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice,

XX/183/2016
zmiany uchwały nr XII/89/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków ko-
munikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Wilkowice,

XX/184/2016 wyrażenia woli na utworzenie rachunku inwestycyjnego.

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 27 kWIETNIA 2016 R., W SPRAWIE:

„kUlINARNE DzIEDzICTWO 2016” W WIlkOWICACH – ETAP gmINNY

cd. na str. 4

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław 
Rączka między innymi:
• wziął udział w walnym zebraniu spółki Beskid Żywiec dotyczącym 

gospodarki śmieciowej;
• wziął udział w uroczystym jubileuszu 50-lecia istnienia Spółki Wo-

dociągowej w Wilkowicach;
• wziął udział w Nocy Muzeum, odwiedzając prywatną placówkę 

muzealną Redaktora jana leszka Rysia w Bystrej;
• jako Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP wziął 

udział w obchodach Dnia Strażaka na terenie gminy i powiatu.
W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone przetargi na następujące 
zadania:
• opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy 

zbiornika wodnego małej retencji na rzece Biała – w miejscowo-
ści Bystra (gmina Wilkowice, powiat bielski, województwo ślą-
skie) wraz z towarzyszącą infrastrukturą;

• modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do 
skoku w dal i placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej 

w Bystrej, przy ul. Klimczoka 68;
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas re-

alizacji zadania „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz 
z budową skoczni do skoku w dal i placu zabaw dla dzieci przy 
Szkole Podstawowej w Bystrej, przy ul. Klimczoka 68”;

• dostawa sprzętu dla Referatu Służb Technicznych;
• remont drogi ul. jagodowej w Mesznej.
Podpisano umowy na realizację następujących zadań:
• budowa odwodnienia północnej strony zbiornika retencyjnego na 

potoku Wilkówka w rejonie ulicy Harcerskiej w Wilkowicach;
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zada-

nia pn. „Budowa odwodnienia północnej strony zbiornika reten-
cyjnego na potoku Wilkówka w rejonie ulicy Harcerskiej w Wil-
kowicach”;

• budowa bocznej sieci kanalizacji sanitarnej łączącej sieć główną 
z budynkami położonymi w Mesznej i Wilkowicach – zamówienie 
uzupełniające.

WÓJT INFORmUJE

11 maja 2016 r. o godz. 12.30 w sali Domu 
Strażaka w Wilkowicach odbył się etap gmin-
ny konkursu „Kulinarne Dziedzictwo”. Organizato-
rami konkursu była Gmina Wilkowice, Gospodynie 
z Kół Gospodyń Wiejskich z Bystrej, Mesznej i Wilkowic 
oraz Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”. Konkurs miał 
na celu wyłonienie najlepszych potraw przygotowanych 
przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wilko-
wice oraz wytypowanie potraw, które będą reprezento-
wać gminę na szczeblu powiatowym.

W konkursie wzięły udział 3 koła: KGW Bystra wraz 
z Przewodniczącą Panią Marią Fijak, KGW Meszna 
z Przewodniczącą Panią Agatą Prochownik oraz KGW Wilkowice 
z Przewodniczącą Panią Zofią Żur. Na zaproszenie odpowiedziały 
również Gospodynie z zaprzyjaźnionej, słowackiej Gminy Bziny.

Zgodnie z regulaminem potrawy oceniano w 5 kategoriach: Zupy, 
Dania Gorące, Produkty, Ciasta, Nalewki.

Konkurs rozpoczęto od powołania komisji, której przewodniczył, 
jak co roku, Gospodarz Gminy Wilkowice, Pan Mieczysław Rączka.
Skład komisji konkursowej powołano następująco:
Przewodniczący Komisji: Mieczysław Rączka,
jurorzy w kat. zupy: A. Sech, G. Gabor,
jurorzy w kat. danie gorące: j. Gębala, M. Kubica,
jurorzy w kat. produkt: A. Świszcz, Z. Micherdziński,
jurorzy w kat. ciasta: M. Benuś, A. Kufel,
jurorzy w kat. nalewki: j. Kąkol, R. Rączka.
Po wnikliwej degustacji wspaniale przygotowanych potraw, przyzna-
no następujące miejsca:

Kategoria „Zupy”:
1 miejsce: KGW Bystra – Karto-
flanka z bryndzą,
2 miejsce: KGW Wilkowice – Zupa 
szutowa (szparagowa),
3 miejsce: KGW Meszna – Zupa 
z suszonych grzybów.
Kategoria „Danie Gorące”: 
1 miejsce: KGW Wilkowice – Wie-
przowina parowana z sosem grzy-
bowym i kluseczkami,
2 miejsce: KGW Bystra – Indyk 

w czerwonym winie z czerwoną kapustą i kopytkami z pokrzywą,
3 miejsce: KGW Meszna – Gęś z farszem żurawinowym.
Kategoria „Produkt”:
1 miejsce: KGW Bystra – „Babka ziemniaczana”,
1 miejsce: KGW Meszna – Galaretka z nóżek wieprzowych,
2 miejsce: KGW Wilkowice – Kanapeczki na krakersach.
Kategoria „Ciasto”:
1 miejsce: KGW Meszna – „luksusowa marchewka”,
2 miejsce: KGW Wilkowice – Placek drożdżowy ze śliwkami i kru-
szonką,
3 miejsce: KGW Bystra – „Bystrzańskie niebo w gębie”.
Kategoria „Nalewki”:
1 miejsce: KGW Wilkowice – Nalewka z pigwy,
1 miejsce: KGW Bystra – Nalewka „Kwiat Bzu”,
2 miejsce: KGW Meszna – Wiśniówka.
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Przyznano 3 równorzędne nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich 
z Gminy Wilkowice oraz wyróżniono upominkiem Gminę Bziny za 
udział w konkursie, zgodnie z regulaminem. Potrawy wybrane pod-
czas konkursu gminnego będą brały udział w konkursie powiatowym.

Należy zauważyć, że oprawę artystyczną imprezy przygotowa-
ły Dzieci z Przedszkola Publicznego w Wilkowicach wraz z Pania-
mi Wychowawczyniami. „Pszczółkom” i „Żabkom” serdecznie dzięku-
jemy. Dziękujemy również wszystkim zaproszonym Gościom, którzy 
postanowili uświetnić swoją obecnością doroczny konkurs kulinarny. 
Proszę trzymać kciuki za nasze Gospodynie podczas konkursu na 
szczeblu powiatowym. Poniżej prezentujemy trzy wybrane potrawy, 
które zajęły pierwsze miejsca w konkursie.

ASC

Ciasto „Luksusowa marchewka” KGW Meszna
Ciasto:
6 jajek
12 łyżek wody (może być gazowana)
1 szklanka cukru
2 szklanki mąki krupczatki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
Ubić pianę z białek, dodawać po jednym żółtku ciągle ubijając. Do-
dawać, po kolei, olej i wodę, a na koniec mąkę wymieszaną z prosz-
kiem i delikatnie wymieszać. Upiec. Wystudzić ciasto i przekroić. Na 
jedną połowę wylać ciepły budyń, przykryć drugą częścią ciasta. Na 
wierzch nałożyć śmietanę z serkiem i posypać tartą czekoladą.
Masy:
sok KUBUŚ duży o smaku „marchew – malina – jabłko”
2 budynie śmietankowe
0,5 litra śmietany 30%
serek mascarpone mały
2 sztuki „Fix do śmietany”
gorzka czekolada do posypania
2-3 łyżki cukru pudru
Budyń:
ugotować według przepisu na opakowaniu, a mleko zastąpić sokiem 
KUBUŚ.
Śmietana:
Śmietanę ubić na sztywno, dodać cukier puder, serek i „FIX-y”.

Wieprzowina parowana z sosem grzybowym i kluseczkami
KGW Wilkowice
Mięso:
4 kg mięsa (tylna szynka wieprzowa z kością) – zapeklować. Peklo-
wanie: olej, czosnek, sól, pieprz, kilka ziarnek jałowca, sól peklowana.
Mięso natrzeć, odstawić do lodówki na około 5 dni, po tym czasie 
umyć, włożyć do parowaru, dusić do miękkości około 3 godziny.
Sos grzybowy:
20 dkg grzybów (najlepiej prawdziwków)
1 łyżka masła, śmietana 30%, mąka, sól, cebula
Grzyby oczyścić, przepłukać, pokroić w paseczki. Roztopić masło, 
dodać pokrojoną cebulę, grzyby udusić, następnie dodać śmietanę, 
rozrobioną w ciepłym sosie z grzybów, doprawić.
Kluseczki:
1 kg ziemniaków, 2 jajka, 5 łyżek mąki ziemniaczanej, 5 łyżek mąki 
pszennej, sól.
Obrane, ugotowane ziemniaki przepuścić przez maszynkę lub pra-
skę, ostudzić, dodać mąkę ziemniaczaną, jajka osolić, zagnieść 
szybko ciasto. Formować małe kluseczki. Wrzucić na wrzącą, oso-
loną wodę, zamieszać, gdy wypłyną, gotować 2-3 minuty. Podawać 
jako dodatek do mięsa i sosu.

Kartoflanka z bryndzą KGW Bystra
6 ziemniaków
1 marchewka
1 pietruszka (korzeń)
1 mały seler
1 łyżka chrzanu
2 łyżki masła
2 kostki bryndzy
20 dkg boczku wędzonego
1 pęczek koperku
4 kromki chleba
sól, pieprz
Marchewkę, pietruszkę, seler, ziemniaki obrać i pokroić w drobną 
kostkę. Boczek pokroić w drobną kostkę, przesmażyć na patelni, do-
dać warzywa i kilka minut smażyć. Następnie zalać wodą i gotować 
około 15 minut. Do podgotowanych warzyw dodać ziemniaki i goto-
wać do miękkości. Gdy warzywa będą miękkie, dodać 1 łyżkę chrza-
nu roztartego z połową kostki bryndzy. Gotować i doprawić do sma-
ku solą i pieprzem. Z reszty bryndzy uformować kuleczki, obtoczyć 
w pokrojonym koperku. Zupę wlać na talerze, dodać po kilka kulek, 
obok podać chleb obsmażony na maśle.

cd. ze str.3

OBCHODY ROCzNICY UCHWAlENIA kONSTYTUCJI 3 mAJA W SzkOlE 
PODSTAWOWEJ W BYSTREJ

6 maja 2016 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Sy-
nów Pułku w Bystrej odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja, przygotowany przez uczniów klas V. W aka-
demii uczestniczyli wszyscy uczniowie. Uczczono święto narodowe, 
przypomniano ważne fakty z historii Polski.

Pomimo represji i sprzeciwu zaborców rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów. Wielkim 
świętem państwowym była rocznica uchwalenia Konstytucji w okre-
sie międzywojennym. Po II wojnie światowej zaprzestano świętowa-

nia 3 maja, aż do 6 kwietnia 1990 r., kiedy sejm Rzeczpospolitej Pol-
skiej zdecydował o przywróceniu w tym dniu święta narodowego.

W naszej szkole apel rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru 
szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Zaprezentowano historię 
uchwalenia konstytucji, odśpiewano pieśń „Witaj majowa jutrzenko”. 
Przedstawiono scenę z obrad Sejmu Wielkiego. Dzieci ubrane w sty-
lizowane stroje z epoki odegrały role króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego oraz posłów sejmowych. Występ nagrodzono gromkimi 
brawami.              Barbara Dąbrowska, SP Bystra
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OPRYSkI A PSzCzOŁY

klASA II B. SzkOŁY PODSTAWOWEJ W BYSTREJ W PRACOWNI 
śREDNIOWIECzNEgO SkRYBY

22 kwietnia uczniowie klasy II b. wzięli udział w warsztatach w Mu-
zeum Okręgowym na Zamku książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej.

Najpierw uczniowie zwiedzili część muzeum związaną ze zbiorami 
archeologicznymi. Tam zobaczyli dawne pisma i dokumenty ręcznie 
zapisywane przez skrybów. Pani Dorota Kapska opowiedziała nam 
o ciężkiej pracy tych ludzi oraz trudnej sztuce pisania. Następnym 
punktem programu były warsztaty pt. „W pracowni skryby, czyli jak 
dawniej pisano”. Sala warsztatowa zamieniła się w skryptorium, czy-
li pracownię średniowiecznego skryby. Na stołach stały świece, ka-
łamarze, gęsie pióra, stylizowane na stare karty papieru oraz wzo-
ry alfabetu. Podczas prezentacji multimedialnej dzieci przeniosły się 

w magiczny świat 
pisma.

Przygodę rozpo-
częliśmy od malo-
wideł naskalnych, 
następnie pozna-
liśmy hieroglify 
egipskie, pismo kli-
nowe fenickie aż 
po alfabet łaciński. 
Uczniowie, mogli 
wczuć się w rolę 
dawnego skryby 
i samodzielnie napisać dyplom muzealny, używając gęsiego pióra. 
Po chwili powstały wspaniałe, bogato zdobione dyplomy, dodatko-
wo zabezpieczone odciśniętą samodzielnie pieczęcią lakową. Wyko-
naną pracę każdy mógł zabrać do domu. Piękny dyplom zawisł tak-
że w naszej klasie.

Zabawa w muzeum była wspaniała, aż żal, że spotkanie musiało 
się zakończyć.        SP Bystra

W ostatnich latach obserwujemy zmniejszanie się populacji 
pszczół i innych owadów zapylających. Pszczoły nie są wrogami, 
lecz przyjaciółmi rolników. Dzięki pracy pszczół wzrastają plony. Na 
skutek nieprawidłowo prowadzonych zabiegów podczas trwania ob-
lotu pszczół, pożyteczne owady masowo giną.

Chemiczna ochrona roślin opiera się na wykorzystaniu preparatów 
zawierających substancje, które są toksyczne w stosunku do szkod-
nika, patogenu czy też chwastów. Są to mniej lub bardziej wybiór-
cze trucizny, o różnym stopniu toksyczności dla organizmów zwie-
rzęcych. W związku z tym nie ma chemicznych środków ochrony ro-
ślin, które byłyby obojętne dla pszczół. W zależności od tego, do ja-
kiej grupy chemicznej należy substancja aktywna preparatu oraz tok-
sycznego oddziaływania na organizm pszczoły, preparaty są klasyfi-
kowane pod tym względem. O stopniu toksyczności w stosunku do 
pszczoły miodnej informuje zapis na etykiecie preparatu w punkcie 
– okres prewencji dla pszczół.
Najważniejsze zasady ochrony roślin bezpiecznej dla pszczół:

− nie stosować środków toksycznych dla pszczół w okresie 
kwitnienia roślin;

− unikać opryskiwania plantacji, na których występują kwitną-
ce chwasty;

− dobierać preparaty mało toksyczne dla pszczół;
− przestrzegać okresów prewencji;
− przeciwdziałać znoszeniu cieczy opryskowej podczas 

zabiegu;
− wykonywać zabiegi późnym wieczorem lub nocą, po 

zakończonych lotach owadów;
− zabezpieczać ule podczas wykonywania zabiegu, jeżeli 

istnieje zagrożenie ich kontaktu z cieczą roboczą.
Okres prewencji to czas, jaki musi upłynąć od wykonania za-

biegu do momentu, w którym kontakt pszczoły z opryskaną ro-
śliną będzie bezpieczny. Oznacza to, że substancja aktywna 
preparatu rozłożyła się na tyle, że nie obserwuje się jej toksycz-
nego działania na pszczoły. Im krótszy jest okres prewencji dla 
pszczół, tym preparat jest (w stosunku do nich) mniej toksycz-
ny. W tym miejscu należy wspomnieć, że zabiegi preparatami 
o krótkich okresach prewencji (3 do 6 godzin) powinny być wy-
konywane tylko wieczorem.

Pszczoły, jako owady szczególnie pożyteczne, podlegają 
ochronie. Z tego powodu plantatorzy, którzy poprzez swoją lek-
komyślność, zaniedbanie lub celowe działanie, powodują gi-

nięcie pszczół, podlegają karze. Organem upoważnionym do prowa-
dzenia kontroli poprawności stosowania środków ochrony roślin są 
Powiatowe Inspektoraty Ochrony Roślin, które mają obowiązek re-
agowania na każde zgłoszenie dotyczące prowadzenia przez rolni-
ka zabiegów niosących ryzyko wytrucia pszczół. Po stwierdzeniu nie-
właściwego wykonywania zabiegu rolnik jest karany. jeżeli w wyniku 
działalności tego rolnika dojdzie do wytrucia rodzin pszczelich w pa-
siece, jest on zobowiązany do pokrycia strat, jakie poniósł pszcze-
larz. W tych wypadkach bierze się pod uwagę nie tylko wartość ro-
dzin pszczelich, ale także wartość potencjalnego zysku jaki miałby 
pszczelarz gdyby do wytrucia nie doszło.

W przypadku nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin 
lub wytrucia pszczół prosimy o powiadomienie:

1. Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
2. Policji
3. Urzędu Miasta lub Gminy
4. Prezesa Stowarzyszenia Pszczelarzy

Wytrucie pszczół grozi wysokimi karami oraz utratą dopłat bezpo-
średnich.

Prezes Koła Pszczelarzy Buczkowice
 mgr Janusz Waluś
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Na patriotyczną nutę upłynęło sobotnie przedpołudnie 24 kwiet-
nia 2016 roku tym, których zgromadził Miejsko-Gminny Dom Kultury 
w Strumieniu – głównie laureatów XVI PPP im. Małgorzaty Papiurek 
i gości. Witając zebranych, Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Ka-
tolickiej diecezji bielsko-żywieckiej, Senator RP Andrzej Kamiński za-
znaczył, że w pierwszym etapie tegorocznej edycji udział wzięło bli-
sko dwa i pół tysiąca uczestników. Natomiast etap drugi – diecezjal-
ny, zgromadził około tysiąca wykonawców.

Przegląd ten cieszy się coraz większą popularnością, o czym 
świadczy wyżej przytoczona liczba uczestników. W uroczystości wrę-
czenia nagród laureatom udział wzięli: ks. prof. dr hab. Tadeusz Bo-
rutka – Asystent Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej diecezji biel-
sko-żywieckiej, Pan Stanisław Szwed Poseł na Sejm RP – sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ks. 
dziekan Oskar Kuśka proboszcz parafii św. Barbary w Strumieniu, 
przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w osobach 
Pani jolanty Konior – kierownika Biura Kultury, Sportu i Promocji oraz 
Pani Natalii Siatkowskiej-Stusek, władze Gminy Strumień wraz z Pa-
nią burmistrz Anną Grygierek, licznie zaproszeni goście: rodzice, na-
uczyciele, członkowie Akcji Katolickiej i mieszkańcy.

Nie sposób nie 
odnotować wiel-
kiego sukcesu na-
szej młodzieży. I tak, 
w grupie wiekowej: 
MŁODZIEŻ SZKÓŁ 
GIMNAZJALNYCH 
w kat. I – 2. miejsce 
zajął duet: Maria Pta-
szek i Martyna Mrzyk 
z Gimnazjum im. Kró-

lowej jadwigi z Wilko-
wic, a wyróżnienie w tej 
samej grupie i katego-
rii przypadło: Ninie Ku-
morek z Gimnazjum im. 
juliana Fałata z Bystrej. 
Ponadto duży sukces 
odnotował pochodzący 
z Wilkowic Tomasz Wia-
trowski, który przygoto-
wywał wilkowicki duet, a ponadto zespół z Gimnazjum Zgromadzenia 
Córek Bożej Miłości z Bielska-Białej, który w kategorii II, zajął 2. miej-
sce. Dodatkowo zespół gimnazjalistek Zgromadzenia CBM, jako jeden 
z nielicznych, uświetnił swym występem galę podsumowującą Prze-
gląd. Wielkie gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

już po raz drugi nagrodą główną w tym Przeglądzie jest wyciecz-
ka do Brukseli ufundowana przez Panią europoseł Prawa i Sprawie-
dliwości – jadwigę Wiśniewską. W tym roku trafiła ona do solistki 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach Sandry Sikory. Gra-
tulujemy!

jako organizatorzy mamy świadomość, że dysponujemy zbyt mały-
mi środkami, aby dowartościować, choć symbolicznie każdego uczest-
nika, dlatego cenimy sobie długoletnią współpracę ze Starostwem 
Powiatowym w Bielsku-Białej, które poprzez przyznawane w otwar-
tym konkursie ofert środki, jest głównym sponsorem Przeglądu. Za co 
szczególnie i wielokrotnie dziękował Prezes Akcji Katolickiej.

Dziękując wszystkim uczestnikom, zachęcamy do udziału w kolej-
nej edycji Przeglądu.

Zadanie było współfinansowane przez powiat bielski.
      Janina J Piechota

Każdy „naród”, który chce życie własne rozwijać, powinien w swo-
ich zabawach, rozrywkach i widowiskach podnosić i odtwarzać obrazy, 
obyczaje ze swojej przeszłości i zachowywać piękne zwyczaje ojczy-
ste (Z. Gloger). Badacze etnografowie noszenie takich, a nie innych 
ubiorów oraz kultywowanie zwyczajów w danym rejonie uzależniali od 
zakwalifikowania danej wsi do grupy tzw. wsi górskich lub podgórskich 
czyli lackich. Wincenty Pol, jako jeden z pierwszych, na początku XIX 
w., określił północną granicę, do której sięgały wsie góralskie. jako 
punkt odniesienia przyjął miasto Bielsko. Wsie położone na południe 
to wsie górskie, natomiast te położone na północ to wsie zamieszkiwa-
ne przez lachów. Do wsi górskich zaliczył Mikuszowice Krakowskie, 
Straconkę, Wilkowice, Łodygowice, Bystrą, Rybarzowice i inne na po-
łudnie. Z kolei Seweryn Udziela prowadzący badania 50 lat później 
stwierdza, że do strefy wsi góralskich należą min. Wilkowice, Mesz-
na, Łodygowice, Szczyrk, pomijając Mikuszowice i Straconkę. Mówiąc 
więc o ubiorach i obyczajach Wilkowic, Mesznej oraz Bystrej, należą-
cych do tzw. „państwa” łodygowskiego, mówimy o ubiorach górali, któ-
rych nazywa się też zachodnimi góralami żywieckimi (j. Stec). jednym 
z decydujących czynników w kształtowaniu się odrębności regional-
nej była konfiguracja terenu, która Żywiecczyznę oddzielała wyraźnymi 
pasmami górskim od Śląska, Moraw i Orawy. Ziemia Żywiecka miała 
więc wszystkie dane do wytworzenia własnej kultury regionalnej i kul-
turę tę wytworzyła. Należy zrozumieć fakt, że w rejonie tym występują 
pewne różnice w gwarze, stroju lub zwyczajach, co jest spowodowa-
ne tym, iż teren Żywiecczyzny podzielony był na cztery tzw. „państwa”: 
żywieckie, łodygowskie, ślemieńskie i suskie. Różnice wynikały z róż-
nych ustaw dworskich oraz kontaktów ludności z innymi rejonami. Na 
kulturę „państwa” łodygowskiego duży wpływ miał bliski kontakt z Biel-
skiem, stąd niewielka różnica w ubiorach między mieszkańcami Wil-
kowic, Bystrej czy Łodygowic, a np. rejonem Suchej Beskidzkiej. jed-

nakże z upływem czasu duża grupa górali z „państwa” łodygowskiego, 
szukając pracy częściej obracała się w kulturze śląskiej, przez co za-
tracała swoje góralskie korzenie w stroju i obyczajach (M. Romowicz).

Nawiązując do słów Glogera - kilkunastu mieszkańców naszej Gmi-
ny postanowiło utworzyć Związek Podhalan - Oddział Górali Żywiec-
kich. Związek ma za zadanie:

• Pielęgnowanie i rozwijanie oraz dokumentowanie kultury i sztuki 
góralskiej;

• Organizowanie i prowadzenie zespołów folklorystycznych;
• Popularyzowanie osiągnięć naukowych i gospodarczych związa-

nych z regionem;
• Współpracę z instytucjami i organizacjami o pokrewnych zadaniach 

społeczno-kulturalnych w kraju i za granicą;
• Zakładanie placówek etnograficznych i muzealnych dokumentują-

cych kulturę regionu;
• Organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych.

Zapraszamy wszystkich chętnych, których interesuje nasza kultura 
oraz obyczaje do wstąpienia w nasze szeregi.

Na posiedzeniu założycielskim wybrano następujące osoby do za-
rządu: Agnieszka Rusin, Andrzej Nycz, Marek Imielski, Anna Chole-
wiak, elżbieta lenda.

Więcej informacji o naszej działalności można uzyskać w MOK 
w Mesznej, w każdy czwartek w godzinach 18.00-20.00 (próby zespo-
łu regionalnego) lub mailowo podhalanie.wilkowice@gmail.com.

Agnieszka Rusin

lITeRATURA POMOCNICZA:
Hanna Szymanderska „Polskie Tradycje”
józef Stec „Szkice i zwyczaje mieszkańców na przełomie XIX i XX wieku”
Maria Romowicz „Tańce, Pieśni i Obrzędy Górali Żywieckich”.

mOCNY AkCENT NASzEJ mŁODzIEżY NA PODSUmOWANIU XVI PRzEgląDU 
PIEśNI PATRIOTYCzNEJ Im. mAŁgORzATY PAPIUREk

zAPRASzAmY DO zWIązkU PODHAlAN ODDzIAŁU gÓRAlI żYWIECkICH
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Prawidłowe czyli jakie? Każdy, kto chodzi uważa, że chodzenie z kijami, je-
śli opiera się po prostu na chodzie, jest dziecinnie proste i cóż to jest za fa-
naberia, aby szkolić się w tym zakresie.
Patrząc na zagadnienie racjonalnie, można by zgodzić się z tą opinią, jeśli 
Twój sposób chodzenia jest tożsamy z zasadami ruchu, jakie narzuca nor-
dic walking. Zobacz sam i oceń czy spełniasz poniższe zasady.
Zasada nr 1
Sposób chodzenia
Krok zaczynamy od pięty. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że jak sta-
wiamy krok, to najpierw podłoża ma dotknąć pięta (uwaga, palce starajmy 
się mieć jak najbardziej zadarte), następnie przetaczamy ciężar ciała przez 
śródstopie i wybijamy się z palców. Uwaga, staramy się wybijać do przo-
du a nie do góry - to nie skok wzwyż! Pamiętajmy o zasadzie marszu, który 
mówi, że zawsze jedna stopa utrzymuje kontakt z podłożem, inaczej nasz 
ruch może być sklasyfikowany jako bieg, a w nordic walking nie biegamy, 
tylko maszerujemy.
jak już zaczniemy od pięty, to nasz krok ma być jak najdłuższy, ale dopa-
sowany do Twojej anatomii. A jak to określić? Zakładając, że nie masz żad-
nych większych ograniczeń ruchomości w obrębie kończyn i miednicy to 
twój krok powinien być tak długi jak... długość Twojego kija (prawidłowo do-
branego!).
Aby sprawdzić, jaki on powinien tak naprawdę być, wystarczy położyć kije 
na podłożu i stanąć tak, aby pięta była przy jednym końcu, a przy drugim 
końcu palce drugiej stopy i mamy to! Długi krok pozwoli Ci na wyrzeźbie-
nie mięśni podudzi ud i pośladków, ale też jest potrzebny do kolejnych ele-
mentów prawidłowej techniki, czyli do pracy ramion i sposobu wbicia kija.
Zasada nr 2
Praca górnych partii ciała
Praca ramion - możemy wyodrębnić 3 elementy pracy ramion. Wymach 
w przód, wymach w tył i wypuszczenie kija.
Wymachy w przód zaczyna się od przeniesienia dłoni z kijem do przodu 
i wbicia kija w powierzchnię. Pamiętajmy o tym, aby wykonując ruch wbi-
cia kija dłoń była zaciśnięta na rękojeści kija i stanowiła mocną bazę do 

odbicia się. Mocny uchwyt jest gwarantem nie tylko uzyskania właściwe-
go wybicia i uruchomienia wszystkich partii mięśniowych, ale też gwaran-
tem twojego bezpieczeństwa, gdyż niweluje sytuacje, w których kij wyśli-
zgnie Ci się z ręki i zawędruje pod nogi, powodując upadek. Ręka jest lek-
ko ugięta. Uwaga, lekko nie oznacza kąta prostego, tylko raczej kąt moc-
no ostry, w okolicach 170 stopni. Ramiona przy odbiciu podążają wzdłuż 
tułowia, kierując się ku tyłowi. Mijamy staw biodrowy i powoli rozluźniamy 
uchwyt, tak, aby wymach był dłuższy, a co za tym idzie, wybicie mocniej-
sze. Na końcu wypuszczamy kij, po odepchnięciu się od podłoża. Dzięki ta-
kiej technice uzyskujemy dodatkowe przyspieszenie i lepsze wybicie się.
Zasada nr 3
Koordynacja ruchów
Połączenie pracy górnych partii ciała ze sposobem chodzenia da nam peł-
ny ruch nordic walking. Co ważne jeśli prawa noga idzie do przodu, to do 
przodu idzie również lewa ręka i, co równie ważne, mają to uczynić w tym 
samym czasie. Wtedy i tylko wtedy uzyskujemy właściwą koordynację ru-
chów i płynny krok, angażujący górne i dolne części ciała w sposób pra-
widłowy.
Zasada nr 4
Ruch kija
Kąt wbicia kija jest istotnym elementem technicznie poprawnego chodu. 
Wbijamy kij w podłoże pod kątem ostrym, oscylując mniej więcej w poło-
wie długości naszego kroku. Czemu tak? Z prostej przyczyny prawideł fizy-
ki, która mówi nam o środku ciężkości. jeśli będziemy przenosić ciężar cia-
ła dokładnie na środek ciężkości, to zdecydowanie odciążamy nasz kręgo-
słup i stawy kończyn dolnych. Aspekt zdrowotny działa wtedy w 100%. Co 
ważne, im bardziej oprzesz swój środek ciężkości o kije, tym szybciej bę-
dziesz się poruszał i uruchomisz więcej mięśni. To przełoży się dodatkowo 
na procesy metaboliczne organizmu i szybsze spalanie.
Tyle o głównych zasadach. I jak? Potrzebujesz trenera czy poruszasz się 
dokładnie zgodnie z tymi zasadami? Ocenę pozostawiam Tobie.

Katarzyna Daniek, instruktor nordic walking PSNW

Stara Plebania w jeleśni, która obecnie mieści Ośrodek Rekolekcyj-
no-edukacyjny Akcji Katolickiej, coraz szerzej otwiera swoje podwoje na 
różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i nie tylko. 24 maja 2016 r. w nie-
dzielę, szczególną dla miejscowej społeczności, dzień odpustu parafial-
nego, Akcja Katolicka naszej diecezji zaprosiła na koncert trio fortepiano-
wego. W murach blisko dwóchsetletniego budynku wybrzmiały utwory:
johannesa Brahmsa – Trio fortepianowe H-dur op. 8 cz. I, II,
Dmitria Szostakowicza – Trio fortepianowe e-moll op. 67 cz. III,
Franza Schuberta – Moment Muzyczny op. 94 nr 3,
i jana Sebastiana Bacha – Aria na strunie G.

Utwory wykonało trio fortepianowe w składzie: Karolina Lindert – for-
tepian, Katarzyna Mrożek – skrzypce oraz Gabriela Szczepaniak – wio-
lonczela, studentki Akademii Muzycznej w Krakowie, które mimo mło-
dego wieku są już laureatkami konkursów ogólnopolskich, jak i również 
międzynarodowych. Współpracują ze sobą od października 2015 r. Ze-
spół uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich oraz wydarzeniach ar-
tystycznych, organizowanych między innymi przez Akademię Muzyczną 
w Krakowie. 

Spotkanie, swą obecnością, uświetnił asystent DIAK ks. profesor Ta-
deusz Borutka i Prezes DIAK, a zarazem Senator RP – Pan Andrzej Ka-
miński.

Wśród przybyłych na koncert było sporo gości spoza jeleśni, za-
równo członków, jak i sympatyków Akcji Katolickiej. Na szczególne po-
dziękowanie zasługują goście miejscowi, którzy niejednokrotnie pozo-
stawili na ten czas w domach swoich gości, aby uczestniczyć w kon-
cercie.

Pan Senator serdecznie dziękował zarówno młodym artystkom za 
duchową ucztę w jakiej dane nam było uczestniczyć, jak i wszystkim, 
którzy zechcieli to popołudnie spędzić z Czwartą Muzą. Zachęcony du-
żym zainteresowaniem tego rodzaju spotkaniami artystycznymi, zapo-
wiedział, że będą kontynuowane, a młode artystki chętnie przyjęły za-
proszenie.      Janina J Piechota

kAROlINA lINDERT kONCERTOWAŁA W zABYTkOWYCH WNĘTRzACH…

CzTERY zASADY PRAWIDŁOWEgO CHODzENIA CzYlI NORDIC WAlkINg

− Dnia 21 kwietnia br., w Wilkowicach, kierujący samo-
chodem marki Peugeot utracił panowanie nad pojaz-
dem i uderzył w ogrodzenie. W wydychanym powietrzu 
stwierdzono 1,6 promila alkoholu.

− 22 kwietnia br., w Bystrej, zatrzymano mieszkańca Gli-
wic kierującego samochodem marki VW Golf. W wydy-
chanym powietrzu stwierdzono 0,2 promila alkoholu.

− W dniu 3 maja br., w Wilkowicach, zatrzymano kieru-
jącego pojazdem marki Fiat Siena, u którego stwierdzono stęże-
nie alkoholu w wydychanym powietrzu w wysokości 1,3 promila.

− 10 maja br., w Wilkowicach, zatrzymano 60-latka kierującego po-
jazdem marki Fiat 126p. W wyniku kontroli okazało się, że kieru-

jący nie posiada uprawnień do kierowania, zaś w wydychanym 
powietrzu stwierdzono 0,4 promila alkoholu.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
W związku z rozpoczynającym się sezonem letnim przypomi-

namy o zabezpieczaniu swoich posesji w trakcie wykonywania 
prac w ogrodach, ze względu na pojawiających się na terenie 
gminy domokrążców.

Zwracamy się z prośbą o współpracę w zakresie zgłaszania 
do dyżurnego Komisariatu Policji w Szczyrku niepokojących zdarzeń. 
Zgłaszającym osobiście lub telefonicznie zapewniamy pełną anoni-
mowość.               Komisariat Policji w Szczyrku

kRONIkA kRYmINAlNA

Dopuszczalne jest stosowanie znaku w negatywie, czyli z odwró-

conymi kolorami, gdzie znak jest biały natomiast kolor podsta-

wowy lub czarny jest kolorem tła. 

Kolorystyka
Wersja negatywowa

księga znaku i identyfikacji wizualnej 

komend i komisariatów policji

ministerstwo spraw wewnętrznych

komenda główna policji

Opracowanie © 2013 idee — Agata Korzeńska, Paweł Krzywda 13
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Drodzy Mieszkańcy!
Pod tym hasłem odbędą się obchody Dnia Dziecka. Zapraszamy 

w niedzielę, 5 czerwca w godz. 16.00‑19.00 wszystkie Dzieci, małe, 
większe i te całkiem duże, będzie wiele cyrkowych atrakcji m.in. na-
uka chodzenia na szczudłach, chodzenie po linie, nauka żonglowa-
nia, zabawa z diabolo. Niewątpliwą atrakcją będzie przejażdżka na 
prawdziwym kucyku. Ogłaszamy też konkurs z nagrodami na naj-
lepsze przebranie cyrkowe. Dopełnieniem Waszych przebrań będzie 
malowanie twarzy. Myślę, że będzie wesoło i radośnie, jak w praw-
dziwym cyrku.

Zanim przejdę do kolejnych wydarzeń kilka słów o tym co było, 
otóż 1 maja obchodziliśmy Pierwsze Urodziny „Promyka”. Dziękuje-
my Wszystkim, którzy świętowali z nami tego dnia. Dziękujemy Pa-
niom z Koła Gospodyń Wiejskich w Bystrej, za okazaną pomoc. Bar-
dzo ciekawym wydarzeniem było także spotkanie „Klubu Podróżnika” 
prowadzone przez emerytowanego bosmana Pana Piotra Pielesza. 

Spotkanie po-
święcone było 
kwietniowemu 
rejsowi po Bał-
tyku „Zawiszą 
Czarnym”, któ-
rego Uczestni-
cy opowiada-
li swoje przeży-
cia. Zaprosze-
nie Pana Pio-
tra przyjęli Z-ca 
Kapitana Mar-
cin Bizoń i I Ofi-
cer Pierwszej 
Wachty Bog-

dan Socha, 
których mie-
liśmy przy-
jemność go-
ścić. Było 
i n t e r e s u -
jąco i we-
soło, a do-
pełn ieniem 
w i e c z o r u 
były wspólnie śpiewane szanty, przy gitarowym akompaniamen-
cie Pana Piotra. Planowaliśmy, że kolejne spotkanie Klubu Po-
dróżnika będzie kontynuacją żeglarskich opowieści Pana Piotra, 
ale musimy zmienić termin na sierpień, a na najbliższym spotka-
niu poruszymy zupełnie inny temat, ale o tym poniżej. Odbyły się 
też pierwsze spotkania „Klubu Melomana”, na których poznali-
śmy magię tanga oraz niezwykły instrument jakim jest ludzki głos. 
Warto też wspomnieć, że GOK „Promyk” był patronem akcji „eko-
dzieło” organizowanej przez Klub Gaja, w ramach której mieliśmy 
przyjemność gościć m.in. znanego aktora Pana Bartłomieja Topę 
– ambasadora Klubu Gaja i obrońcę praw zwierząt. Fotorelację ze 
wszystkich wydarzeń można zobaczyć na naszej stronie www.fa-
cebook.com/GOK.Promyk.

Drodzy Mieszkańcy, z końcem maja kończą się również stałe 
zajęcia prowadzone w naszych ośrodkach. Dziękuję wszystkim 
Instruktorom za włożony trud i zaangażowanie w przygotowanie 
i prowadzenie zajęć i jestem pewna, że Uczestnicy zajęć są bogat-
si o zdobytą wiedzę i na pewno nie był to stracony czas. A my przy-
gotowujemy już panel zajęć wakacyjnych, będzie się wiele działo, 
a szczegóły przedstawimy wkrótce na naszej stronie oraz na pla-
katach. A tymczasem zapraszamy Państwa:

– w środę 1 czerwca o godz. 17.00 – wernisaż małych form 
malarskich pt. „Bajkowy świat Andrieja Mielnikowa”. Otwar-
cie wystawy będzie pierwszą z atrakcji przygotowanych z okazji 
Dnia Dziecka, więc zapraszamy wszystkie Dzieci wraz z Opieku-
nami, a następnie o godz. 18.00 zostańcie Państwo z nami na se-
ansie filmowym, wyjątkowo dostępnym dla Wszystkich. Wyświetli-
my film familijny pt. „Niekończąca się opowieść”.

– w niedzielę 5 czerwca w godz. 16.00–19.00 – wspomniany 
wcześniej Cyrkowy Dzień Dziecka,

– we wtorek 7 czerwca o godz. 16.30 – sztuka pt. „1050. rocz-
nica Chrztu Polski – śladem polskich Świętych” w wykonaniu 
Uczniów z teatru „Na Niby” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Mesznej. Zapraszamy Wszystkich Mieszkańców.

– we wtorek 7 czerwca o godz. 19.00 – Klub Podróżnika 
„Z folklorem przez Stany Zjednoczone”, tym razem swoimi wra-
żeniami podzieli się Pan Łukasz Hola – instruktor tańca, członek 
Zespołu Pieśni i Tańca „Bielsko”, Pracownik GOK „Promyk”, który 
opowie o zeszłorocznym tournée zespołu po Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki Północnej.

CYRkOWY DzIEŃ DzIECkA!
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WOJNA POlSkI zE SzWEDAmI PO RAz CzWARTY
Czwarta inscenizacja bitwy na szańcach zapowiada się bardzo 

atrakcyjnie i przebojowo. Odbędzie się ona dnia 28.05.2016 r. na po-
lanie nad zbiornikiem retencyjnym przy ul. Harcerskiej w Wilkowicach 
Górnych. Od godziny 10:15 scenę opanuje młodzież ze Szkoły Pod-
stawowej w Wilkowicach. Program występów ułożyła pani Maria Pro-
stak. O godzinie 10:45 wystąpi młodzież z gimnazjum z Górnych Wil-
kowic. O godzinie 11:25 pan doktor Przemysław Stanko da wykład 
o ogólnej sytuacji w naszym rejonie w czasie potopu szwedzkiego 
w aspekcie 8 marca 1656 roku. Omówi również przebieg tej bitwy. 
Doktor Przemysław Stanko wraz ze swoim zespołem jest autorem 
„Monografii Gminy Wilkowice” wydanej w 2014 roku, gdzie znajdują 
się szczegółowe i bogate informacje z całej historii naszych Wilkowic. 
O godzinie 12:00 nastąpi oficjalne otwarcie, przemówi wójt gminy 
oraz niektórzy z zaproszonych gości. Po oficjalnym otwarciu nastąpi 
inscenizacja bitwy z wojskami szwedzkimi, a obrońcami prowadzona 
przez pułkownika Waldemara jagiełłę. Bitwa na szańcach ze Szwe-
dami była wielokrotnie opisywana przez nas i można o niej przeczy-
tać wchodząc na stronę internetową wrotabeskidow.pl. Po insceni-
zacji wystąpi słynna kapela „Romanka” znana nie tylko na Podbeski-
dziu, ale również na Słowacji i bardzo lubiana na Węgrzech. Występ 
kapeli ubarwi świetnie prowadzona w języku góralskim konferansjer-
ka, będą góralskie przypowieści, gagi i wesołe gawędy. Po wystę-
pie kapeli „Romanka” nastąpi majówka taneczna. Będą melodie bie-
siadne, melodie taneczne. Będzie można również wspólnie z zespo-
łem zaśpiewać nasze beskidzkie przeboje. Bufet będzie prowadzo-
ny przez zespół pana Kamila Skowrona z Bystrej. Będą rewelacyjne 
grillowane kaszanki, kiełbaski i oscypki. Będą również napoje. Dzie-

ci i młodzież zabawiać będą klauni beskidzcy. Odbędzie się pokaz 
dużych baniek mydlanych. Ciuchcia Beskidzka dowozić będzie dzie-
ci, młodzież i dorosłych według planu, który podajemy na dole. Od-
będzie się sprawdzenie sprawności fizycznej przyszłych komando-
sów. Będzie można kupić pamiątki rękodzieła artystycznego człon-
ków „Wrót Beskidów” oraz obrazy dwóch pań o tym samym imieniu 
i nazwisku Barbara Adamiec. Pierwszy raz zademonstrowany zosta-
nie żołnierz bojowy Wojska Polskiego w pełnym rynsztunku i uzbroje-
niu. Będzie można go oglądać z bliska i zapytać o poszczególne ele-
menty wyposażenia. Stoisko z replikami broni dawnej, broni palnej, 
szabli i halabard z czasów potopu szwedzkiego oraz wykład na temat 
średniowiecznej broni przedstawi rekonstruktor broni z Bystrej, Pan 
Wiesław Frączek. Planujemy również pokaz sprzętu spadochro-
nowego – współczesnego żołnierza wojsk powietrzno-desantowych 
oraz żołnierza z II wojny światowej – z Pierwszej Samodzielnej Bry-
gady Spadochroniarzy.

Impreza zapowiada się ciekawie i historycznie. Zapraszamy 
wszystkich mieszkańców, turystów i wszystkich gości. Historia walki 
ze Szwedami w Wilkowicach w dorzeczu rzeki Skleniec i Białej, jest 
to historyczny fakt, który chcemy uczcić i z tego mieszkańcy Wilko-
wic i Mikuszowic powinni być dumni. Połączymy to z majówką, tańca-
mi i wesołym spędzaniem czasu oraz imprezą z okazji dnia dziecka.

Zamawiamy dobrą pogodę i o nią prosimy. Niech nam wszystkim 
świeci słońce.

Szwedów się nie przestraszymy – pomóżcie, to zwyciężymy.
Władysław Wala

– w poniedziałek 20 czerwca o godz. 18.00 – sztuka pt. „Mały 
Książę” przygotowana przez Uczniów z Gimnazjum w Bystrej. Za-
praszamy Wszystkich Mieszkańców.

– we wtorki w ramach DKF: 14 czerwca ogodz. 19.00 wyświetlimy 
film „Truposz”, jest to kontynuacja przeglądu twórczości Jima Jar-
muscha, jednego z najwybitniejszych twórców amerykańskiego kina 
niezależnego. Oniryczna opowieść o podróży na Dziki Zachód, w roli 
głównej wystąpi johnny Depp. Natomiast 28 czerwca o godz. 19.00 
przypada pierwsza rocznica istnienia DKF-u „Promyk”. Seanse, i za-
razem wakacje, zainaugurowaliśmy wtedy obrazem Wesa Anderso-
na pt. „Pociąg do Darjeeling”. Aby uczcić rok istnienia obejrzymy inny 
film tego twórcy, „Podwodne życie ze Stevem Zissou”. Zanurzymy 
się w bajkowy świat podwodnych stworzeń i zabawnych perypetii jed-

nej z ekspedycji słynnego oceanografa Steve’a Zissou.
– we wtorek 21 czerwca o godz. 19.00 – Klub Melomana, szcze-

góły podamy wkrótce.
– w piątek 24 czerwca o godz. 18.00 – kolejny koncert na żywo, 

tym razem wystąpi zespół bluesowy „The Jan Gałach Band”, który 
został wybrany przez czytelników kwartalnika „Twój Blues” zespołem 
roku 2013 i 2014. Również w 2014 r. zespół zdobył I nagrodę i nagro-
dę publiczności na konkursie Blues Aperitiv w Czechach. jest to je-
dyny zespół w Polsce grający na stałe z dwiema perkusjami. Wstęp 
na koncert jest bezpłatny, bilety do odbioru w biurze administracji od 
1 czerwca, pierwszeństwo mają Mieszkańcy naszej gminy.

Zapraszam serdecznie. Agnieszka Sech
Dyrektor GOK „Promyk”
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Nasze przedszkole poprzez zróżnicowane formy działania oraz 
udział w programach edukacyjnych promuje zdrowy styl życia i ży-
wienia, profilaktykę zdrowia i bezpieczeństwo, uwzględniając przede 
wszystkim potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. Od 
kilku lat realizujemy zajęcia edukacyjne wspierane materiałami dy-
daktycznymi w ramach ogólnopolskiego programu Akademia Zdro-
wego Przedszkolaka. jako „Kubusiowi Przyjaciele Natury” dzieci 
uczą się szacunku i ekologicznych zachowań, dowiadują się dlacze-
go należy segregować śmieci i dokładnie zakręć kran, jak zdrowo się 
odżywiać. Innowacją w tym roku był wewnątrzprzedszkolny projekt 
„Zdrowo i kolorowo”, którego celem było nie tylko zachęcanie dzieci 
do codziennego zjadania surowych warzyw i owoców, ale także po-
znanie egzotycznych produktów, różnych smaków, zapachów oraz 
utrwalanie kolorów. W ostatni piątek miesiąca (zazwyczaj) wszyst-
kie dzieci i Panie „występowały” w kolorze symbolizującym wybrane 
owoce lub warzywa, wówczas przedszkolaki integrowały się w trak-
cie wspólnych zabaw, odgadywały zagadki słowne, obrazkowe, sma-
kowe, dotykowe, uczestniczyły w zabawach sprawnościowych, de-
gustowały poszczególne produkty.

W powyższych działaniach zawsze wspiera nas niezastąpiona 
Pani Bożenka, która jako intendent jest osobą odpowiedzialną za 
menu oraz skład jakościowy i ilościowy przygotowywanych potraw, 
dba także o to, aby przygotowywane w przedszkolu posiłki zawiera-
ły właściwą ilość białka, węglowodanów, tłuszczy, soli mineralnych 
– zgodnie z normami kalorycznymi i energetycznymi. Wraz z Panią 
Kucharką starają się urozmaicać posiłki stosując zdrowe produkty, 
m.in. ciemne pieczywo, pełnoziarniste makarony, brązowy ryż, nabiał 

nieprzetworzony, zróżnicowane mięso, 
ryby, uwzględniając również w menu 
bieżącą porę roku, poprzez wykorzy-
stanie owoców i warzyw sezonowych, 
bo to one zawierają najwięcej witamin 
oraz składników mineralnych. Dokłada-
ją wszelkich starań, aby potrawy były 
kolorowe i zachęcające do spożycia na-
wet największego „niejadka” – stosu-
jąc zasadę „zdrowo, nie znaczy nud-
no”, więc dla wszystkich chętnych są 
zawsze dokładki posiłków, czyli repe-
ta. Potrawy są przygotowane codzien-
nie w kuchni przedszkolnej, z produk-
tów dostarczanych na bieżąco.

W przedszkolnych posiłkach przewa-
żają pokarmy zmuszające do żucia, gdyż jeśli zbyt często podaje się 
np. trzylatkowi papki, dziecko nie uczy się prawidłowo żuć (ma to ne-
gatywny wpływ na zgryz), a poza tym rozleniwia się i po jakimś czasie 
po prostu nie chce mu się pogryźć nawet skórki z chleba.

Stosując zasady zdrowego żywienia staramy się m.in.: zjadać co-
dziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie 
żywienia, być aktywni fizycznie – ruch korzystnie wpływa na spraw-
ność i prawidłową sylwetkę, ograniczać spożycie cukru, słodyczy, 
słodkich napojów oraz produktów słonych, pić codziennie odpowied-
nią ilość wody.              Olimpia Podwacietnik

Przedszkole Publiczne w Bystrej

Trudno wyrazić słowami podziękowania, wdzięczność za serce i wsparcie, z jakimi spotkaliśmy się ze strony naszej Braci 
Strażackiej oraz wszystkich ludzi dobrego serca, w tych trudnych dla nas chwilach. Najtrudniejsze na świecie staje się to, gdy 
nagle choruje dziecko, a świat „staje do góry nogami”.

Dzięki Wam, nasi Przyjaciele i Ofiarodawcy, mogliśmy odnaleźć się w tej nowej i trudnej dla nas rzeczywistości i mieć siły do 
walki, aby być oparciem dla Mateusza w tych ciężkich chwilach. Wierzymy, że pokonamy całą chorobę, wrócimy wzmocnieni 
bagażem doświadczeń życiowych, na oddziale onkologicznym, do domu i będziemy nieść pomoc innym, gdy tego będą 
potrzebować.

Adriana i Wojciech Kurowscy 

zASADY zDROWEgO żYWIENIA W PRzEDSzkOlU W BYSTREJ

BUS RODzINA 500+
W dniu 5 maja 2016 r. o godzinie 11.30 przyjechał do Wilkowic BUS 

Rodzina 500+. Mieszkańcy Gminy Wilkowice mieli możliwość zapo-
znania się z rządowym programem „Rodzina 500+”.

Pan Łukasz Kasperkiewicz p.o. z-cy Kierownika Oddziału w Wy-
dziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Ka-
towicach udzielał informacji w zakresie realizacji programu 500+. 
Przedstawiciel ŚUW spotkał się z Wójtem Gminy Wilkowice Panem 
Mieczysławem Rączką oraz pracownikami Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Wilkowicach, którzy są realizatorami progra-
mu „Rodzina 500+”. Wójt zrelacjonował przebieg realizacji tego pro-
gramu w naszej gminie. Poinformował, że procedura przyznawania 
świadczeń wychowawczych przebiega poprawnie.

      GOPS w Wilkowicach
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nego, w której na 259 stronie tak, przed laty, zakończyła 
swój wpis: „Za wszystko Bogu dziękuję – za dobrych 
ludzi, których spotkałam na ścieżkach mojego życia 
– dziękuję także za cierpienia, których nikt nigdzie 
nie uniknie, a które są też potrzebne do oczyszczenia 
duchowego i wzbogacenia człowieka…

Niech Bóg w Trójcy Jedyny błogosławi wszyst-
kim i udziela potrzebnych łask w wypełnianiu swo-
ich obowiązków wg ich stanu i powołania, niech po-
mnaża siły, aby mogli służyć bliźniemu, Kościołowi 
i Ojczyźnie – niech też pomaga w dążeniu do osobi-
stej świętości…”

Wspomnienie zebrała
Janina J Piechota

Śp. Siostra Maria Celina Paczkowska urodzona 1 stycznia 1924 roku w Boch-
ni na chrzcie otrzymała imię Zdzisława. Tuż przed zakończeniem II wojny świato-
wej, 2 lutego 1945 r., w wieku 21 lat, wstąpiła do Zgromadzenia Córek Bożej Miło-
ści w Krakowie, mając ukończoną szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum ogól-
nokształcące.

19 sierpnia 1953 r. w Krakowie, po przejściu wszystkich szczebli zakonnych, 
złożyła profesję wieczystą. Służbę przeplatała poszerzaniem wiedzy. Ukończyła 
Państwowe Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli, Państwowy Instytut Pe-
dagogiki Specjalnej zakończony egzaminem państwowym z Pedagogiki dla Dzieci 
Przewlekle Chorych, kurs katechetyczny, kurs przygotowawczy do pracy z dzieć-
mi głuchoniemymi oraz wyższe studia zawodowe zakończone dyplomem dla wy-
chowawców i kierowników przedszkoli.

Od Pabianic przez Pleszów, Bielsko-Białą – dwukrotnie, Wolę justowską, 
Wojska, lublin – pełniła funkcje: katechetki, kierowniczki i wychowawczyni 
przedszkoli, przełożonej, rezydując w domach zakonnych, domu pomocy 
społecznej i zakładzie leczniczo-wychowawczym. Zawsze z uśmiechem, pogodą 
ducha i dobrym słowem gotowa dawać pomoc potrzebującym, szczególnie tym 
dotkniętym przez los sieroctwem, chorobą, czy niezrozumieniem.

Tak w 1981 r. trafiła do Wilkowic, gdzie poza pracami w Domu Zakonnym zosta-
ła opiekunką parafialną w Zespole Charytatywnym, gdzie posługiwała przez dwa-
dzieścia lat, skupiając wokół siebie mocną grupę kobiet świeckich. Zapoczątko-
wała odwiedziny kapłana u chorych, jak również Msze Święte, w niektórych przy-
padkach w ich domach. Dla wszystkich miała czas, zrozumienie, uśmiech, do-
brą radę, ale także z wielką miłością potrafiła skar-
cić: przypominając o potrzebie pokory, skromno-
ści, unikania zarozumiałości i pychy. Podczas od-
wiedzin chorych zawsze pamiętała o małych dzie-
ciach – zaglądała do nich z dobrym słowem i słod-
kościami, które jakoś przypadkiem znajdywała 
w kieszeniach habitu.

Sama szła między ludzi, wsłuchując się w ich 
troski i potrzeby. Bywało, że jak rano wyszła 
z klasztoru, to wracała wieczorem. Nigdy nie uty-
skiwała na ludzi, na to, że jej ciężko, że sytuacja 
jest bez wyjścia.

Zostanie w pamięci także jako organizator-
ka pielgrzymek (nawet kilku rocznie), do różnych 
miejsc kultu religijnego na terenie całej Polski. 
W dobie, gdy nie było prywatnych samochodów, dla wielu było to okno na kraj, 
ale nade wszystko nieocenione ubogacenie duchowe i okazja do budowania wię-
zi wspólnotowych.

Zostawiła po sobie nie tylko wiele ciepłych wspomnień, serc przepełnionych 
wdzięcznością, ale także pomogła godnie przekroczyć próg nadziei wielu naszym 
parafianom, którzy z pewnością wypraszali jej miejsce w niebie. Ponadto, jak pod-
czas pogrzebu wspominał Ksiądz Proboszcz, ta jej bezinteresowna służba zosta-
ła po części zawarta w trzech księgach parafialnych, które skrupulatnie zapełniała 
swoim jakże starannym pismem. jedną z nich była kronika Zespołu Charytatyw-

23 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej im. W. jagiełły w Wilko-
wicach odbył się Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny „Omnibus”, 
w którym wzięło udział kilkudziesięciu uczniów z kl. IV-VI. Konkurs był 
testem z pytaniami zamkniętymi, na które trzeba było odpowiedzieć 
po wnikliwym i dogłębnym przeczytaniu tekstu przewodniego. W tym 
konkursie umiejętność czytania ze zrozumieniem to podstawa, gdyż 
pytania odnoszą się nie do wiedzy, jaką posiada uczeń, ale właśnie 
do umiejętności rozumienia tego, co się przeczytało.

Tytuł dzisiejszego artykułu nie jest przypadkowy, gdyż odnosi się 
do autentycznego wysiłku i trudu, którymi to cechami uczestnicy kon-
kursu musieli się wykazać, aby poprawnie odpowiedzieć na przed-
stawione im pytania. I tak uczniowie klas IV musieli przebrnąć przez 
recenzję komediowo – przygodowego filmu „Piraci”, a piątoklasiści 
zmagali się z tekstem popularnonaukowym „Ameryka na nowo od-
kryta” Sławomira leśniewskiego. Artykuł był dla uczniów nowatorski, 
gdyż informował o wikingach jako o pierwszych europejczykach, któ-

rzy dotarli do Ameryki wiele lat przed Krzysztofem Kolumbem. Szó-
stoklasiści natomiast czytali o bankierze – podróżniku jakim był zna-
ny odkrywca – Amerigo Vespucci.

Dzięki cierpliwości, dociekliwości i determinacji aż 17 uczniów 
w naszej szkole zostało, w tym roku, laureatami konkursu z wyni-
kiem dobrym i bardzo dobrym. Mamy przyjemność poinformować, że 
tymi uczniami są: czwartoklasiści – jakub Pach i Filip Zuziak, którzy 
pracowali pod kierunkiem pani Wiesławy Stolarczyk-Kos. laureata-
mi z klas piątych zostali: Mateusz Rychlik, emilia Dobija, jan Szcze-
pan, Szymon Nikiel, julia Kawałek, Natalia Nowak, Igor Kubica, Ka-
mil Marszałek, emilia Kąkol. laureatami z klas szóstych są: Mateusz 
Mendrok, Wiktoria Kąkol, Natalia Dorabiała, Weronika Zątek, Oliwia 
Świerczek, Sebastian Pruś. Uczniowie klas piątych i szóstych praco-
wali pod kierunkiem pani Katarzyny Męcner.

laureatom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów.         Zespół Promujący Szkołę

„DO SUkCESU NIE mA żADNEJ WINDY. TRzEBA Iść PO SCHODACH”
CzYlI SŁÓW kIlkA O lAUREATACH kONkURSU „OmNIBUS” W SzkOlE PODSTAWOWEJ Im. W. JAgIEŁŁY W WIlkOWICACH.

SIOSTRO CElINO DzIĘkUJEmY!
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We wtorek 10 maja przedszkolaki z Mesznej mia-
ły zaszczyt gościć Pana jacentego Ignatowicza. 
Pan jacenty to wspaniały gawędziarz oraz multiin-
strumentalista, zachęcał nasze dzieci do nauki gry 
na instrumentach. Przedszkolaki miały w czym wy-
bierać, ponieważ Pan jacenty zaprezentował grę na 
16 instrumentach, a były to m.in. pasterski flet po-
przeczny, gęśliki, dudy żywieckie, trombita, okary-
na i wiele innych. jednak największym zaintereso-

waniem wśród dzieci okazała się gra na liściu i na 
pile. Program edukacyjny Pana jacentego wywarł 
ogromne wrażenie na naszych przedszkolakach. 
Dzięki Panu jacentemu wiele dzieci w przyszło-
ści pójdzie drogą muzyki. Pragniemy podziękować 
Panu jacentemu i z niecierpliwością czekamy na 
następne spotkanie.

Katarzyna Mrówka
Zespół Promujący Przedszkole

14 maja 2016 roku Towarzystwo Przyjaciół Bystrej oraz Wójt Gmi-
ny Wilkowice zaprosili mieszkańców Gminy, Gości i Turystów na 
ognisko sobótkowe, które odbyło się na biwaku w Bystrej. Program 
spotkania Zielonych Świątek 
był niezwykle bogaty. Prezes 
TPB, Małgorzata Wieczorek, 
przywitała wszystkich bar-
dzo serdecznie, między inny-
mi: Wójta Gminy Wilkowice, 
p. Mieczysława Rączkę, Pa-
nią Sekretarz Gminy, radne-
go powiatowego, p. Grzego-
rza Gabora oraz radnych gmi-
ny. W swojej wypowiedzi przedstawiła krótką treść dotyczącą Sobót-
ki. Chrześcijanie nazywają ten obrzęd Nocą Świętojańską. Słownik 
mitów i tradycji kultury Wła-
dysława Kopalińskiego wy-
jaśnia: „Sobótka to prasta-
re przedchrześcijańskie tra-
dycje ludowe, wywodzące 
się prawdopodobnie z Kul-
tu Słońca (ognia) i wody. Śla-
dem pierwszego były ogniska 
świętojańskie na widocznych 
z dala wzgórzach, wokół któ-
rych tańczono, śpiewano, skakano przez nie i rzucano w nie leczni-
cze zioła. Ślady drugiego zachowały się w postaci rzucania wianków 
na wodę, aby usposobić ją przychylnie”. Społeczność przywiązała się 
do obchodów tego święta, gdyż wierzono w jego magiczne właściwo-
ści. Tradycje te łączą miłość, magię i tańce przy ognisku.

W trakcie uroczystości sobótkowej został przeprowadzony konkurs 
na wykonanie wianków z polnych kwiatów i gałązek brzozy. jury po-
wołane do oceny wianków wyróżniło niezwykłą pomysłowość autor-
ską oraz duży wkład pracy. W programie wystąpili między innymi: 
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” oraz Kapela Góralska ze 
Szczyrku. Ważną cechą pieśni góralskiej jest gwara, co powoduje, 
że utwory te stają się charakterystycznym elementem dla Beskidów, 

posiadają swoje piękno i ory-
ginalność. Niezwykłą uwagę 
gości przykuł występ Stowa-
rzyszenia Zbójników „Beskid-
nicy”, którzy zaprezentowa-
li Noc Kupały. Przeprowadzo-
ne w jej trakcie zwyczaje i ob-
rzędy miały zapewnić świę-
tującym zdrowie i urodzaj. 
W czasie tej nocy rozpalano 

ogniska i palono zioła. Podczas zabaw odbywały się wróżby i tań-
ce. Czas sobotniego spotkania dobiegł końca. Wszyscy uczestnicy 

byli pod ogromnym wraże-
niem. Zabawy, śpiewy i tańce 
stworzyły niezwykłą atmosfe-
rę, która pozostanie na dłu-
go w pamięci. Tradycję Nocy 
Świętojańskiej należy kulty-
wować, toteż za rok zapewne 
mieszkańcy Gminy Wilkowice 
spotkają się ponownie na bi-
waku w Bystrej.

TPB

SPOTkANIE SOBÓTkOWE

mAJ W BYSTRzAŃSkIEJ SzkOlE PODSTAWOWEJ

W PRzEDSzkOlU W mESzNEJ zAgRAŁ STRADIVARIUS…

Niedawno w naszej szkole gościliśmy muzyków z Agencji Arty-
stycznej „Metrum – Forte”. W ich wykonaniu wysłuchaliśmy audycji 
muzycznej pt.: „Z biegiem Wisły – tańce polskie”.

Muzycy zagrali słynne piosenki w rytmie polskich tańców „Płynie 
Wisła”, „Zasiali górale”, „Szła dzieweczka do laseczka”. Mogliśmy 
obejrzeć tradycyjny strój krakowski i wysłuchać krakowiaka. Pozna-
liśmy historię powstania Hejnału Mariackiego, który zagrał dla nas 
na trąbce Pan Tadeusz janiak. Wspólnie z muzykami zaśpiewaliśmy 
piosenki w krakowskim klimacie: „Czerwone jagody”, „jestem sobie 
krakowianka”. Następnie poznaliśmy krótką charakterystykę polone-
za, którego wspólnie z chętnymi uczniami mogliśmy zatańczyć w dłu-
gim korowodzie. Kolejnym tańcem był kujawiak i jego słynna melodia 
piosenki „Czerwone jabłuszko”.

Nasze spotkanie zakończyliśmy wiązanką pieśni góralskich 
i wspólnym tańcem w rytm góralskiej muzyki.

Magdalena Chodkowska‑Chmiel

Z okazji Dnia Strażaka uczniowie naszej szkoły mieli okazję zo-
baczyć „od kuchni” pracę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej. 
Podczas wizyty poznaliśmy tajniki pracy strażaków, ubrania, kaski 
i sprzęt służący do gaszenia pożarów oraz ratownictwa drogowego. 
Przez chwilę dzieci mogły poczuć się jak strażacy lejąc wodę z ga-
śniczego węża, przymierzając hełm czy wsiadając do wozu strażac-
kiego. Panowie Strażacy przypomnieli nam także numery ratunkowe 
i pouczyli, jak należy wzywać pomoc.

Serdecznie dziejemy za umożliwienie nam poznanie zawodu stra-
żaka z bliska. Teraz wiemy, jak trudna i odpowiedzialna to praca.

Zespół promujący SP w Bystrej
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EURONET 50/50 MAX – kOlEjNE dziAłANiA w zSP w MESzNEj
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej kilka miesięcy temu roz-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

przypominać uczniom nie tylko o gaszeniu 
zbędnego oświetlenia.

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

Janusz Prochownik

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

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

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

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

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

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

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

Długosz Małgorzata – dyr. ZSP Meszna

wYNiki zBiÓRki PUBliCzNEj w zESPOlE SzkOlNO-PRzEdSzkOlNYM w MESzNEj

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

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

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

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

• wziął udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Region Beskidy;

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

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

• wziął udział w walnym zebraniu Spółki Ekoład.

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

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

K

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

Trzopek Andrzej P.P.H.U. 
„ADC”

Tel. 605 515 613

Wywiozę, bądź zakupię stare zbędne
rzeczy z piwnicy, strychu, stodoły.
Rozbiorę stare domy lub stodołę.

Wykonam meble ogrodowe (ławki, altanki, 
huśtawki), ogrodzenia siatkowe, panelowe 

oraz drewniane

608 132 715
517 458 942Tel.
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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 

G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e10 G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e10 G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e10

     

P
 –

         
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –

         

 

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 

Lek.med. Maciej Majcherczyk 
specjalista chorób wewntrznych 

ENDOKRYNOLOG 
USG  tarczycy 

Gabinet lekarski: 
Buczkowice, ul. Lipowska 50 
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576 

www.endokrynologmajcherczyk.pl 

GABINET REHABILITACJI LECZNICZEJ
Rehabilitacja ruchowa w schorzeniach:

-bóle i choroby kręgosłupa,
-zmiany zwyrodnieniowe stawów

-dyskopatie (rwa kulszowa, rwa ramienna) -po udarze mózgu,
CH. Parkinsona -terapia obrzęków -rehabilitacja przed i pooperacyjna 

-profilaktyka, korekcje wad postawy, inne

Gabinet Tlenoterapii Hiperbarycznej
43-360 Bystra

ul. Szczyrkowska 71
www.medycynatlenowa.pl

tel. 605‑337‑651

Zapraszamy
 na zabiegi 
w Komorze 
Tlenowej

>Kompleksowe mycie i sprzątanie pojazdów, ozonowanie
>Pranie tapicerki samochodowej, mebli, dywanów, wykładzin
>Czyszczenie okien, łazienek, kuchni

WSZYSTKIE USŁUGI Z DOJAZDEM DO KLIENTA 
Tel. 660-335-113

Eco S-team
Mobilna Myjnia Parowa
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KE
LL

YS

 BICYCLES

TE S T CENTE
R

PROGRAM IMPREZY:
9:00 BIURO ZAWODÓW
10:00 START MAGURKA UPHILL
11:00 POCZĄTEK KELLYS DEMO DAY
13:00 START SPRINTÓW MTB
14:00 WRĘCZENIE NAGRÓD

11 CZERWCA 2016, MAGURKA WILKOWICKA

SZCZEGÓŁY I REGULAMIN NA
WWW.WILKOWICE.PL

KELLYSDEMODAY
PRZETESTUJ NAJNOWSZE MODELE ROWERÓW KELLYSPRZETESTUJ NAJNOWSZE MODELE ROWERÓW KELLYS
W TRAKCIE TRWANIA IMPREZY

W piątek, 13 maja 2016 r. w godzinach 18:00 – 24:00 w STUDIU-R, przy 
ul. Kowalskiej 40 w Bystrej odbyło się, objęte honorowym patronatem Wójta 
Gminy Wilkowice pana Mieczysława Rączki, zwiedzanie z okazji Nocy Mu-
zeów.

STUDIO-R, autorstwa jana leszka Rysia, stanowi pierwsze, prywatno-
obywatelskie MINIAUDyTORIUM eDUKACyjNe ReGIONU. Chociaż po-
wierzchnia obiektu jest mała, jest bogato wyposażona w zbiory, zarówno kul-
tury materialnej jak i duchowej, nawarstwione przez pokolenia rodziny autora.

MBR
zdjęcie autorstwa pana

Mariana Cholerka

15 kwietnia 2016 r. mieliśmy okazję wystąpić w Bielsku-Białej pod-
czas Gali Finałowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich, 
a kilka dni później na Dniach Otwartych w Zespole Szkół ekonomicz-
nych. Natomiast 5 maja na konkursie powiatowym Amatorskich Grup 

Artystycznych SAGA 2016 zajęliśmy III miejsce, a już 14 maja mieli-
śmy okazję zaprezentować się na pikniku zorganizowanym z okazji 
„Zielonych Świątek” przez Towarzystwo Przyjaciół Bystrej. Zaprasza-
my na nasz godzinny występ podczas „Dni Wilkowic”.

Zespół pieśni i Tańca „Ziemia BeskidZka”

N O C  M U Z E U M  W   P RY WAT N Y M  M U Z E U M  J A N A  L E S Z K A  RY S I A

Agnieszka Rusin


