
Skończyło się lato… W naszej gminie nieliczni rolnicy zebra-
li z pól uprawiane zboże, a z przydomowych ogrodów zbierane 
są warzywa i owoce. 4 września, już po raz jedenasty, zorganizo-
wane zostało Gminne Święto Plonów. Obchody Święta rozpoczę-
to w meszniańskiej parafii pw. Niepokalanego Serca NMP mszą 
dziękczynną. W homilii proboszcz ks. kanonik Andrzej Piotrowski 
przypomniał o ciężkiej pracy rolników i znaczeniu chleba w życiu 
rodziny. Wspaniała oprawa muzyczna nabożeństwa była, w du-
żej mierze, dziełem członków Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Be-
skidzka”. Zespół poprowadził również barwny korowód dożynkowy 
z kościoła na boisko przy ulicy Szkolnej, gdzie odbywała się dal-
sza część imprezy. Gośćmi tegorocznego Gminnego Święta Plo-
nów byli: prezesi Zarządu Rejonowego Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych – Danuta Kożusznik i Jadwiga Gębala, 
Radna Powiatowa Janina Janica Piechota, Członek Zarządu Po-
wiatu Bielskiego Katarzyna Adamiec i Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Grzegorz Gabor oraz gospodarze Gminy: Wójt Mieczy-
sław Rączka, Przewodniczący Rady Gminy Bartosz Olma, Sekre-
tarz Alicja Raszka, Radni Gminy Wil-
kowice, sołtysi, członkinie Kół Gospo-
dyń Wiejskich, kierownicy placówek 
oświatowych i przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych oraz mieszkań-
cy Gminy.

Najważniejszym momentem, w tej 
części uroczystości, było wręczenie 
chleba gospodarzowi Gminy Panu 
Wójtowi Mieczysławowi Rączce. Bo-
chen chleba, upieczony z tegorocz-
nych zbiorów, wręczyły członkinie 
Kół Gospodyń Wiejskich z życzeniami, by nigdy go nie zabrakło 
w Gminie i by dzielono go sprawiedliwie między wszystkich miesz-
kańców. Goście dziękowali za trud i ciężką pracę, nielicznych już 
w naszej gminie, rolników i życzyli wszystkim mieszkańcom obfi-
tości dóbr. A potem to już było radosne świętowanie przy muzyce 
i śpiewie występujących na scenie zespołów.

Podobnie jak w latach ubiegłych dożynki były również okazją do 
wręczenia nagród w konkursie „Najładniejsze obejście w Gminie 
Wilkowice”. W tegorocznej edycji konkursu zwycięzcami zostali: 
z Bystrej Pan Mieczysław Goryl, z Mesznej Pani Jolanta Kowalcze 
i z Wilkowic Pani Ewa Wadoń. Serdecznie gratulujemy.

Konferansjerami byli: Agnieszka Rusin i Jacek Kowalcze.
Występowały ze-

społy śpiewacze: 
„Grojczanie” z Grojca, 
„Siekiernica” ze Spyt-
kowic, zespół z Czech 
oraz ZPIT „Ziemia Be-
skidzka” z Mesznej. 
Zabawa trwała do 
późnych godzin wie-

czornych. Goście bawili się przy dźwiękach muzyki w wykonaniu 
DJ Janusza Mazura. Wszyscy uczestnicy dożynek mieli okazję de-
gustować potrawy przygotowane przez panie z KGW z Mesznej.

Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Mesznej gorąco dzięku-
je członkom OSP w Mesznej, Radzie Sołeckiej i panu Sołtysowi 
za pomoc w przygotowaniu imprezy, Urzędowi Gminy za finanse, 
Piekarni „Boguszowice”, Państwu Halinie i Leszkowi Biegunom za 
dary rzeczowe. Podziękowania składamy również pani Stanisławie 
Jaśkowiec za piękną dekorację kościoła.

Dziękujemy wszystkim pracownikom Referatu Służb Technicz-
nych Urzędu Gminy i akustykom z GOK za perfekcyjne przygoto-
wanie boiska i sprzętu.

Osobne podziękowania składamy na ręce Pani Agnieszki Ru-
sin oraz dla członków zespołu „Ziemia Beskidzka”, którzy w sobotę 
poprzedzającą Święto Plonów przejechali na traktorze udostępnio-
nym przez pana Jacka Pezdę drogami naszej Gminy ze „śpiewem 
i muzyką” zapraszając mieszkańców na imprezę.

KGW Meszna

XI GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW

W RAMACH PIKNIKU:
•	ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
•	WYSTĘPY UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY
•	CIEKAWE KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE I ZABAWY  

ANIMOWANE
•	WYSTĘPY GOŚCI
•	KIERMASZ SŁODKICH WYPIEKÓW
•	GRILLOWANE KIEŁBASKI, KASZANKA, FRYTKI, NAPOJE
•	LOTERIA FANTOWA
•	DOSKONAŁA ZABAWA
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Podczas XI Gminnego Święta Plonów w Mesznej 
(4 września 2016 r.) Klub Gaja prowadził gry i zaba-
wy ekologiczne o roli i znaczeniu zadrzewień i zakrze-
wień śródpolnych w ochronie różnorodności biologicznej 
na terenach rolniczych. Działania prowadzone były we 
współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Gminą 
Wilkowice w ramach projektu „Święto Drzewa – wśród 
pól” Klubu Gaja.

W dniu 13 września br. (wtorek) o godz. 13.00 Klub Gaja, wspól-
nie z Nadleśnictwem Bielsko i Gminą Wilkowice, otworzył ścieżkę 
przyrodniczo-dydaktyczną w Lasku Wilkowickim. W pierwszym 
spacerze po ścieżce uczestniczyli uczniowie ze szkoły Podsta-

wowej w Bystrej. Miesz-
kańcy i turyści będą mo-
gli spędzać tutaj czas po-
znając różne typy siedli-
skowe lasów, odkrywając 
bardzo rzadko spotyka-
ne w Polsce liczydło gór-
skie, czy obserwując na 
wiosnę kumaki górskie.

Lasek Wilkowicki, 
w szczególności las łę-

gowy, jest cennym sie-
dliskiem przyrodniczym 
o znaczeniu europej-
skim. Wzdłuż przyrodni-
czej ścieżki dydaktycznej 
wyznaczono 10 przystan-
ków. Trasa ścieżki, długo-
ści około 1 kilometra, roz-
poczyna się od skrzyżo-
wania ulic Do Lasku i Re-
laksowej, a kończy na 
południowo-wschodnim 
skraju lasu przy ulicy 
Do Boru. Przewodnik po ścieżce można otrzymać w Klubie Gaja 
i w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

Pierwszy sPacer Po ścieżce Przyrodniczej  
w Lasku wiLkowickim

„święto drzewa-wśród Pól” na święcie Plonów w Mesznej

Uroczyste otwarcie boiska szkolnego i PlacU zabaw  
Przy szkole Podstawowej iM. synów PUłkU w bystrej

W piątek 09.09.2016 r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawo-
wej im. Synów Pułku w Bystrej oddano do użytku boisko szkolne 
o sztucznej nawierzchni, skocznię w dal oraz plac zabaw. W uro-
czystości otwarcia udział wzięli: Wójt Gminy Wilkowice, radni, dy-
rektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz mło-
dzież ze wszystkich szkół podstawowych naszej Gminy. Wstę-
gę uroczyście przeciął Wójt Gminy Mieczysław Rączka, wspól-
nie z Przewodniczącym Komisji ds. Kultury i Oświaty Antonim Ku-
flem oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bystrej Łucją Sa-
lachną. Po zakończeniu części oficjalnej, rozegrano dwa turnieje 
na nowym boisku - dziewczęta rywalizowały w meczach siatków-
ki, natomiast chłopcy - w piłce ręcznej. Jednocześnie na skocz-
ni odbywały się zawody w skoku w dal 
dla chłopców i dziewczynek. W turnie-
ju siatkówki dziewcząt pierwsze miejsce 
zdobyła Szkoła Podstawowa z Wilkowic, 
przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym 
w Mesznej i Szkołą Podstawową w By-
strej. Natomiast w turnieju piłki ręcznej 
chłopców, pierwsze miejsce zdobyli go-
spodarze obiektu - SP Bystra przed SP 
Wilkowice i ZSP Meszna. Wiele dzia-
ło się również na skoczni, gdzie po za-

ciętej rywalizacji wśród chłopców zwy-
ciężył zawodnik SP Wilkowice - Norbert 
Wroniewski, drugie miejsce zdobył Mi-
chał Radoń z SP Bystra a trzecie miej-
sce przypadło Aleksandrowi Cadero-
wi z SP Bystra. Zawody w skoku w dal 
dziewcząt wygrała Maria Jakubiec z SP 
Wilkowice, drugie miejsce zdobyła Klara 
Tyszkiewicz z SP Bystra, trzecie zdoby-
ła Nikola Kania z SP Bystra. Gratuluje-
my zwycięzcom.

Uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Bystrej skła-
dają serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Mieczysławowi 
Rączce oraz Radzie Gminy za zrealizowanie naszego marzenia 
o nowym boisku.

Boisko zostało wyremontowane w ramach realizacji zadania 
pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skocz-
ni do skoku w dal i placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawo-
wej w Bystrej, przy ul. Klimczoka 68 dofinansowanego ze środków 
pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Łączny koszt in-
westycji, wraz z projektem i nadzorem inwestycyjnym, wyniósł ok. 
240 000,00 zł, w tym dofinansowanie z MSiT wyniosło 75 000,00 zł.

mgr Leszek Kubica, SP Bystra

cd. na str. 4

cd. na str. 4
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XXVI/210/2016 upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach 
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilkowice,

XXVI/211/2016
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłącze-
niem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowe-
go lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania,

XXVI/212/2016 wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2016,

XXVI/213/2016 wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2016-2035,

XXVI/214/2016 zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,

XXVI/215/2016 przyjęcia dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”,

XXVI/216/2016 wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

UcHwały Podjęte na sesji w dniU 31 sierPnia 2016 r. w sPrawie:

„straszydło” w PrzedszkolU w Mesznej

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław 
Rączka między innymi:

• wziął udział w inauguracji roku szkolnego 2016/2017 w Gim-
nazjum im. Juliana Fałata, Szkole Podstawowej i Przedszko-
lu Publicznym w Bystrej. Dokonał wręczenia aktów powie-
rzenia kierowania placówką na kolejną kadencję Panu Mi-
chałowi Kunce oraz Pani Dorocie Imielskiej oraz przekazał  
do użytkowania Szkole Podstawowej w Bystrej nowe boisko 
sportowe i plac zabaw;

• przeprowadził dyskusję publiczną nad założeniami miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wil-
kowice we wschodniej części gminy obejmującego obszar 
od ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz 
od ul. Wyzwolenia w kierunku północnym do granic admini-
stracyjnych Gminy;

• spotkał się z planistami z firmy P.A. NOVA, która rozpoczę-
ła prace nad miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy, 
obejmującym część Parku Krajobrazowego Beskidu Ślą-
skiego w miejscowości Bystra i Meszna (obręby ewidencyj-
ne Bystra Krakowska, Meszna);

• wziął udział w wlanym zebraniu Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Ziemia Bielska”;
• wziął udział w cyklu zebrań wiejskich we wszystkich sołec-

twach Gminy Wilkowice;
• przeprowadził spotkanie z przedstawicielami firmy Instytut 

OZE Sp. z o.o. z Kielc, która opracowuje koncepcję progra-
mowo-przestrzenną dla zadania „Budowa zbiornika wodne-
go małej retencji na rzece Biała – w miejscowości Bystra 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą zakończoną uzyskaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz oceną od-
działywania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000”.

Podpisał umowy na realizację następujących zadań:
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla za-

dania pn. Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i in-
frastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkol-
nej 8A;

• przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastruktu-
rą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8A;

• przebudowa budynku chlorowni na stację uzdatniania wody 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach;

• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zada-
nia pn. Przebudowa budynku chlorowni na stację uzdatniania 
wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach.

wójt inForMUje

26 września br. w naszym przedszkolu zawitał, po raz kolejny, 
wspaniały gość - Pani Krystyna Popławska z teatru „Ptak” ze „Stra-
szydłem”. Jak się okazało tytułowym bohaterem był niepozorny za-
jączek, który swym brzydkim postępowaniem odstraszał wszystkich. 
Dlatego nie miał przyjaciół. Gdy znalazł się w rękach złego wilka nie 
mógł liczyć na nikogo. Dopiero mali widzowie przyszli mu z pomo-
cą. Obmyślili plan uwolnienia zajączka i z pełnym zaangażowaniem 
wchodząc w powierzone im role zrealizowały go. Radość uwolnione-
go zwierzątka była wielka, główny bohater obiecał dzieciom poprawę. 
Całemu przedstawieniu towarzyszyła, pełna różnorodnych emocji, 
atmosfera. Wszystkie przedszkolaki z entuzjazmem i radością obej-
rzały przedstawienie. Dziękujemy serdecznie Pani Krystynie i z nie-
cierpliwością oczekujemy kolejnej wizyty.

KATARZYNA MRÓWKA
ZESPÓŁ PROMUJĄCY PRZEDSZKOLE W MESZNEJ



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

Pierwszy sPacer Po ścieżce Przyrodniczej  
w Lasku wiLkowickim

Klub Gaja działa w całym kraju i za granicą. Dlatego też bardzo 
cieszę się, że w gminie, gdzie mamy główną siedzibę realizuje-
my tak wiele projektów. Ścieżka przyrodnicza w Lasku Wilkowic-
kim jest tego doskonałym przykładem. 

W taki właśnie sposób można chronić i udostępniać obywatelom 
naszą ojczystą przyrodę – powiedział Jacek Bożek z Klubu Gaja 
otwierając oficjalnie ścieżkę.

Lasek Wilkowicki, w przeważającej części, wchodzi w skład La-
sów Państwowych zarządzanych przez Nadleśnictwo Bielsko. 
W jego obrębie zlokalizowane są niewielkie polany. Przecinają 
go liczne cieki wodne, spośród których najważniejszym jest potok 
Mesznianka.

Jest to już piąta ścieżka dydaktyczna w Nadleśnictwie Bielsko. 
Chciałbym, aby w szczególności służyła Wam – dzieciom i mło-
dzieży. Wędrując tą ścieżką można zapoznać się z ekosystemem 
leśnym, dowiedzieć się co się w nim znajduje, jakie są różnego 
rodzaju powiązania między wszystkimi jego składnikami – powie-
dział Hubert Kobarski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko, witając 
uczniów i przybyłych gości.

Zwiedzając ścieżkę można spotkać rośliny chronione jak ciemię-
życę zieloną, goryczkę trojeściową i pióropusznika strusiego. Na 
wyróżnienie zasługuje bardzo rzadko spotykane liczydło górskie. 
Chronione gatunki roślin znajdziemy na stanowisku 6, w lesie łę-
gowym. Lasek jest także miejscem rozrodu chronionych gatunków 
płazów. Aby umożliwić mieszkańcom i turystom wejście na teren 
mokradeł Klub Gaja zbudował specjalną drewnianą kładkę do ob-
serwacji płazów. Na wiosnę, na stanowisku 9 można obserwować 
tysiące żab trawnych, ropuch szarych, a także kumaków górskich.

Ta ścieżka przyrodnicza różni się od wcześniej utworzonych 
ścieżek dydaktycznych tym, że usytuowana jest blisko domów oraz 
dróg. Jest to miejsce łatwo dostępne dla człowieka, ale także dla 
różnych niebezpiecznych roślin, które zagrażają różnorodności ga-
tunkowej. Przykładem takiej rośliny jest rdestowiec ostrokończysty. 
W bardzo szybkim czasie zajmuje on nowe miejsca i przyczynia się 
do wyginięcia rodzimych gatunków roślin – tłumaczył biolog prof. 
Zbigniew Wilczek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autor 
opracowania ścieżki.

Na ścieżce, na stanowisku 2, można zapoznać 
się z zagrożeniami wynikającymi z antropopresji 
i inwazji obcych gatunków roślin. To zaskakują-
ce, ale w Lasku Wilkowickim zadomowiły się or-
ganizmy, które pochodzą z bardzo dalekich stron, jak okratek au-
stralijski, który przywędrował na nasz kontynent wraz z roślinami 
sprowadzanymi do ogrodów botanicznych. Największym zagroże-
niem dla tych terenów jest rdestowiec ostrokończysty, który w bar-
dzo szybkim czasie zajmuje nowe miejsca i przyczynia się do wy-
ginięcia rodzimych gatunków roślin.

Ścieżka w Lasku Wilkowickim leży w centrum gminy. Jako gmina 
dokładamy wielu starań, by takie enklawy zieleni ochronić i o nie 
dbać. Ścieżka jest kolejnym przykładem na to, że takie zapomnia-
ne i niedoceniane miejsca mogą zostać odkryte. Tak było z par-
kiem przy Urzędzie Gminy. Dzięki inicjatywie Klubu Gaja i zaan-
gażowaniu Gminy udało się go przywrócić mieszkańcom i zacho-
wać jego wartości przyrodnicze. Park stał się miejscem rekreacyj-
nym. Lasek Wilkowicki może stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym 
miejscem – komentował Jacek Lipowiecki, zastępca Wójta Gmi-
ny Wilkowice.

Inicjatywa obywatelska „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna 
w Lasku Wilkowickim” to jedna z 23. lokalnych inicjatyw na tere-
nie całej Polski realizowanych w ramach projektu Klubu Gaja „Za-
adoptuj rzekę” finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest realizowany wspól-
nie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi na terenie 
34 gmin w 14 województwach.

Więcej informacji:
Paweł Grzybowski – koordynator programu 
„Zaadoptuj rzekę” Klubu Gaja – 695 925 636

www.zaadoptujrzeke.pl, www.klubgaja.pl
Media o akcji:
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,124132,20732557,niezwy-
kla-sciezka-czeka-juz-na-milosnikow-przyrody.html
http://www.radiobielsko.pl/news/30614-Do-lasu-po-wiedze.html
http://www.region.info.pl/2012/artykul,0,8641,w-lasku-wilkowickim-
powstala-sciezka-dydaktyczna.html

cd. ze str. 2

Sfinansowano:

Podczas Święta Plonów uczestnicy poznawali rośliny i zwierzę-
ta, które można spotkać w zaroślach śródpolnych. Wystarczyło za-
grać w plenerowe „domino śródpolne” lub grę planszową „Skocz 
w zarośla”. Najmłodsi uczestnicy dożynek budowali z klocków 
Lego makietę terenów rolniczych z kępami drzew i krzewów oraz 
gospodarstwami i domostwami. Atrakcją były ekologiczne torby na 
zakupy. Każdy samodzielnie mógł na nich wykonać nadruk dzikiej 
jabłoni i zabrać ją ze sobą na pamiątkę. Dla dobra przyrody.

Na stoisku Klubu Gaja każdy mógł się dowiedzieć czegoś inte-
resującego o zadrzewieniach śródpolnych, ich znaczeniu dla za-
chowania wielu gatunków roślin i zwierząt, a także o roli jaką speł-
niają w rolnictwie oraz w łagodzeniu skutków zmian klimatu. Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich chętnie wymieniały się pomysłami na 
wykorzystanie w kuchni owoców dziko rosnących drzew i krzewów, 
a dzieci podczas zabawy klockami Lego poznawały m.in. takie po-
jęcia jak korytarz ekologiczny, remiza śródpolna czy bioróżnorod-
ność – komentuje Jolanta Migdał, koordynatorka projektu „Święto 
Drzewa – wśród pól”.

Pod „Drzewem Słów” można było wysłuchać wierszy Czesława 
Miłosza, dedykowanych specjalnie każdemu uczestnikowi. Nato-
miast wierszem poety „Do leszczyny” w interpretacji Bartłomieja 
Topy zachęcaliśmy do zwiedzania wystawy interaktywnej „Świę-
to Drzewa – wśród pól”. Największym powodzeniem cieszyła się 
część wystawy z przepisami kulinarnymi z dziko rosnących drzew 
i krzewów. Z ich owoców można przygotować soki, nalewki, dżemy, 
kompoty, konfitury. Każdy mógł zaopatrzyć się w karteczki z prze-
pisami z wykorzystaniem derenia, jarzębiny, lipy czy czarnego bzu.

Święto Plonów w Mesznej było wspaniałą okazją, aby poka-
zać mieszkańcom gminy jak wiele korzyści dają nam zadrzewie-
nia i zakrzewienia śródpolne, nie tylko tych przyrodniczych, ale tak-
że kulinarnych i zdrowotnych. Projekt „Święto Drzewa – wśród pól” 
został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Więcej informacji:
Jolanta Migdał – koordynatorka programu 

„Święto Drzewa – wśród pól” Klubu Gaja – 609 495 871
www.wsrodpol.swietodrzewa.pl, 

www.swietodrzewa.pl, 
www.klubgaja.pl

„święto drzewa-wśród Pól” na święcie Plonów w Mesznej
cd. ze str. 2
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Pomimo, że mamy 
dopiero wrzesień, nasi 
uczniowie odnieśli już 
swoje pierwsze sukcesy 
na arenie sportowej.

9. września odbyło 
się otwarcie boiska przy 
Szkole Podstawowej 
w Bystrej, gdzie zwycię-

stwo w piłce siatkowej odniosła drużyna naszych dziewczyn poko-
nując Szkołę z Bystrej i Mesznej. Drużyna dziewczyn grała w skła-
dzie: Maria Jakubiec, Nikola Krajewska, Kalina Dziubek, Karoli-
na Żmij, Klaudia Wróbel, Magdalena Męcner, Alicja Jasik. Pano-
wie natomiast rywalizowali w piłkę ręczną, niestety ulegli drużynie 
z Bystrej i Mesznej i zajęli 3. miejsce. Po turnieju w piłkę siatko-
wą odbył się indywidualny skok w dal, gdzie zwycięstwo odniosła 
dwójka naszych uczniów – Maria Jakubiec i Norbert Wroniewski.

Po zawodach w Bystrej uczennice naszej szkoły – Maria Jaku-
biec i Kalina Dziubek – wyruszyły prosto do Jeleniej Góry, gdzie 
odbywały się Mistrzostwa Polski na nartorolkach. W sobotę dotarła 
do nas wspaniała wiadomość – Maria Jakubiec, na co dzień trenu-
jąca w klubie LKS „Klimczok-Bystra”, zdobyła brązowy medal Mi-
strzostw Polski w stylu dowolnym na dystansie 4 km, a Kalina Dziu-
bek była 20. Warto dodać, że absolwentka naszej szkoły, Zofia Du-
sińska, zajęła również bardzo dobre 6. miejsce. W drugim dniu Mi-
strzostw Polski, czego dowiedzieliśmy się od trenerki, zawodnicz-
ki nie dość, że musiały się zmagać z 4 km podbiegiem, to jesz-
cze z bardzo dużym upałem. Upał jednak nie przeszkodził naszej 
uczennicy Marysi i również w tym dniu zajęła bardzo wysoką 5 po-
zycję. Gdyby nie zderzenie z inną zawodniczką zaraz na starcie, 
prawdopodobnie cieszylibyśmy się z kolejnego medalu.

14. września to kolejny piękny dzień dla naszej szkoły – drużyna 
chłopców w składzie: Norbert Wroniewski, Krystian Basiura, Leon 
Raszka, Dawid Copija, Norbert Zioło, Sebastian Mędrzak, Daniel 
Siwirski, Jakub Męcner zwyciężyli w Pierwszym Juhasowym Mun-
dialu w piłkę nożną.

Zawodnicy grali na stadionie Centralnego Ośrodka Sportu – 
Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, gdzie w finale po 

zaciętym pojedynku pokonali drużynę z Bielska – Białej. Gratulacje 
i puchar przyjęli z rąk dwukrotnego brązowego medalisty Igrzysk 
Olimpijskich oraz licznego medalisty mistrzostw świata w kajakar-
stwie – Grzegorza Kotowicza. Należy dodać, że większość na-
szych piłkarzy trenuje w GLKS Wilkowice.

17. września najlepsze szkoły podstawowe, które brały udział od 
maja w eliminacjach Sport Generacja w całej Polsce, wystartowa-
ły w wielkim finale PKO Bieg Charytatywny Młodych. Wśród tych 
szkół znalazła się nasza szkoła. Akcja rozegrała się jednocześnie 
na 12 stadionach w całej Polsce. Uczniowie naszej szkoły wystar-
towali w sztafecie 12x200 m, dzięki temu przyczynili się do pomocy 
najbardziej potrzebującym dzieciom w całym kraju. Każdy uczest-
nik biegu otrzymał piękny medal oraz pamiątkową koszulkę, co na 
pewno zrewanżowało niesprzyjającą aurę pogodową. Wszystkim 
uczniom jeszcze raz dziękujemy, że zrezygnowali z wolnej soboty 
i wzięli udział w tak pięk-
nej akcji.

20. września to ko-
lejny dzień, który upły-
nął naszym uczniom na 
sportowo. W rozgrywa-
nym w Zabrzegu Me-
etingu Lekkoatletycznym 
uczniowie naszej szko-
ły plasowali się na czo-
łowych miejscach. W biegu na 60 m Norbert Wroniewski zajął 2. 
miejsce, a w kategorii dziewczyn, na tym samym dystansie, tuż za 
podium uplasowała się uczennica klasy 3., Zofia Węgrzyn. W bie-
gu na 400 m znów niepokonana okazała się Maria Jakubiec. Bar-
dzo dobry bieg zakończony 5. miejscem na dystansie 200 m nale-
żał, tym razem, do Karoliny Zakrzewskiej. Warto dodać, że w za-
wodach licznie reprezentowały naszą szkołę klasy 3 i 4, które po-
mimo że musiały zmagać się ze starszymi zawodnikami, walczyły 
jak równy z równym, o czym świadczą bardzo dobre wyniki.

Artykuł opracowała pani Beata Szymańczak, nauczycielka wy-
chowania fizycznego i koordynatorka wielu sportowych imprez 
w naszej szkole.

Zespół Promujący Szkołę

dobry start sPortowy na Początek rokU w wilkowicacH
w szkole Podstawowej iM. władysława jagiełły

Zaskoczeniem dla dzieci i rodziców przybyłych w pierwsze, 
wrześniowe dni do przedszkola była wyremontowana klatka scho-
dowa z nową  poręczą ze stali nierdzewnej (sfinansowaną z bu-
dżetu Rady Rodziców), dzięki której w placówce zrobiło się prze-
strzennie i nowocześnie. Niespodzianką, zwłaszcza dla dzieci, były 
także nowe, kolorowe urządzenia ogrodowe: huśtawka oraz ciuch-
cia, zakupione również z funduszy RR pozyskiwanych na organi-
zowanym Balu Walentynkowym i Pikniku.

Natomiast edukację przedszkolną rozpoczęliśmy zgodnie z zało-
żeniami Rocznego Planu Pracy Przedszkola na rok szkolny 2016/17 
od poznania jesiennych zwyczajów ludowych. Tradycyjnie przed-
szkolaki ubrane w bystrzańskie stroje ludowe, a także jako jabłko, 
gruszka, marchewka i ogóreczek brały udział w odbywającym się co 

roku Święcie Plonów. Uroczystość dożynkowa, jako podziękowanie 
za dary „Matki Natury”, odbyła się 18 września w Kościele w Bystrej 
Krakowskiej. Następnego dnia Panie z Koła Gospodyń w Bystrej 
z misternie uplecionym wieńcem ze zbóż i polnych kwiatów oraz ko-
szem płodów rolnych, pysznymi kołaczami oraz śpiewem na ustach 
przybyły do naszego Przedszkola. Pani Maryla, Pani Małgosia i Pani 
Marysia wzbudziły zainteresowanie nie tylko przyniesionymi darami, 
strojami ludowymi, wprowadziły dzieci w świat pracy rolnika, mły-
narza, piekarza oraz podkreśliły wartość chleba w życiu człowieka, 
wzbogacając wiedzę przedszkolaków o różne gatunki zbóż. Wspól-
ne śpiewanie przyniosło wiele radości, a wizyta naszych gości była 
niezwykłą lekcją o  bystrzańskich tradycjach dożynkowych - za co 
bardzo dziękujemy! 20 września obchodziliśmy również V Ogólno-
polski Dzień Przedszkolaka. W tym dniu, integrując się na jednej sa-
li, wszystkie przedszkolaki uczyły się „Hymnu Przedszkolaka”, z za-
angażowaniem brały udział w zorganizowanych przez nauczycielki 
konkurencjach sportowych, chętnie zajadały przygotowane owoce, 
a do domu wesoło wracały z zielonymi balonikami. I tak rozpoczęli-
śmy nowy rok szkolny!

Olimpia Podwacietnik, Aleksandra Jaślanek
Przedszkole Publiczne w Bystrej

co nowego i tradycyjnego w PrzedszkolU w bystrej
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„wszystko, co najważniejsze w życiU człowieka zdarza się  
w PierwszycH sześciU latacH jego życia” g. Vice -  

wrzesień w PrzedszkolU PUblicznyM w wilkowicacH
Pierwsze dni wrześniowe nasi podopieczni adaptowali się do no-

wych warunków przedszkolnych, poznawali nowych kolegów i Pa-
nie. Najmłodsze przedszkolaki w pierwszych tygodniach ciężko 
rozstawały się z rodzicami, ale najtrudniejsze chwile mamy już za 
sobą. Miesiąc wrzesień jest w przedszkolu czasem, w którym dzie-
ci zapoznają się z umowami i zasadami panującymi w poszcze-
gólnych grupach oraz poznają i utrwalają zasady bezpieczeń-

stwa i ruchu drogowe-
go. Aby wzmocnić sa-
moświadomość w tema-
cie bezpieczeństwa do 
przedszkola został za-
proszony Pan Policjant, 
który przeprowadził 
z dziećmi pogadan-
kę i zwrócił szczególną 
uwagę na właściwe po-

stawy podczas przebywania na terenie przedszkola i poza nim.
Zgodnie z założeniami nowej Podstawy Programowej praca 

przedszkola będzie opierała się w tym roku, w warstwie meryto-

rycznej, na dbałości o wszechstronny 
i harmonijny rozwój dzieci. W odniesie-
niu do każdej grupy wiekowej praca sku-
pi się na najważniejszych dla niej umie-
jętnościach:

– 3 latki czynności samoobsługowe, 
samodzielność;

– 4 latki kontakty społeczne, rozwój 
poznawczy;

– 5 latki rozwój poznawczy, emocjonal-
ny;

– 6 latki trening umiejętności potrzeb-
nych do osiągnięcia gotowości szkolnej.

W miesiącu wrześniu dzieci uczyły się piosenek, wierszyków, 
zgodnego współdziałania w grupie, znalazły przyjaciół. Codziennie 
rano z uśmiechem i pełni energii przekraczają próg przedszkola.

Zespół Promujący
Przedszkole Publiczne w Wilkowicach

Pożegnanie lata dla dzieci w bystrej
ORGANIZATORZY: KGW Bystra, Gmina Wilkowice, Rada Sołecka w Bystrej, GOK „PRO-

MYK”, GBP Wilkowice Filia w Bystrej, OSP Bystra.

Pożegnanie Lata od-
było się 24 sierpnia 2016 
roku. W piękne słonecz-
ne popołudnie dzieci 
bawiły się na placu za 

Domem Strażaka w Bystrej. Pani Ewelina i Pan Sławek przeprowa-
dzili wiele ciekawych i pełnych humoru zabaw: przeciąganie liny, 
walka na miecze otulinowe, w których brały udział dzieci i dorośli.

Panie z KGW przygotowały ciasto i bułeczki drożdżowe, napoje, 
kiełbaski z grilla. Każde dziecko otrzymało pojemnik zawierający 

soczek i słodycze. Długa kolejka dziewczynek oczekiwała na kolo-
rowe warkoczyki wplatane do włosów przez Martynę.

Wszystkim dzieciom i ich 
opiekunom dziękujemy za we-
soło spędzony czas i do zoba-
czenia za rok.

Joanna Będkowska
GBP Wilkowice Filia w Bystrej

„Pożegnanie lata w HUciskacH” - iii edycja
W pięknej scenerii Starej Galicyjskiej Szkoły w Huciskach, przy 

akompaniamencie różnych gatunków muzyki i wymarzonej pogo-
dzie żegnaliśmy lato 2016. W tym roku animację dla dzieci pro-
wadziła firma Krzysztofa Cegielskiego Cooltur - /www.cooltur.pl/ 
a dokładnie Panie Ksenia, Ala i Pan Patryk. Programowe Rodeo 

z przeszkodami, koloro-
wy zawrót głowy, gąsie-
nica, czy studio tatuażu 
dokładnie pochłonęły 
dzieci, do tego stopnia, 
że w ogóle nie było ich 
widać na głównej scenie. 
Naszym obowiązkiem 
jako organizatorów było 
jedynie dostarczanie pły-

nów do picia, bo temperatura przypominała tę z południa Europy. 
Podczas, gdy dzieci bawiły się na polance, na główną scenę pro-
wadzący imprezę zaprasza znany już z występów z poprzednich 
lat Zespól Małej Kapeli Fundacji Braci Golców, tym razem w trochę 

zmienionym składzie, bo oprócz Oliwii Świerczek, Piotrka Szczot-
ki i Bartka Golca wystąpiła po raz pierwszy, najmłodsza z nich To-
sia Golec zdobywając sobie od razu sympatię widzów. Trzeba od-
notować, że swoją muzyką, a zwłaszcza śpiewem, dzieci te robiły 
wrażenie, czego efektem były niekończące się bisy. Wyraźnie się 
czuło progres jaki te wspaniałe dzieci zrobiły od zeszłego roku, co 
jest zasługą Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej, na pewno rodzi-
ców, ale przede wszystkim ich samych. Gratulujemy i już teraz za-
praszamy na następny rok.

No! A teraz wbiega na 
scenę kolorowy i roze-
śmiany, słynny już Ze-
spół Pieśni i Tańca „Zie-
mia Beskidzka” – kie-
rowany przez cierpliwą 
i pracowitą Agnieszkę 
Rusin. Roztańczyło się 
i rozśpiewało całe „towa-
rzystwo” Pani Agnieszki 
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przy akompaniamencie zespołu pod kierownictwem Łukasza Ka-
chela, ciesząc oczy i uszy licznie zebranej widowni, która gromkimi 
brawami nagradzała każdy numer. Dziękujemy Zespołowi za za-
roszenie do tańca, co było dla nas widzów ogromnym i miłym za-
skoczeniem, a też za ciepło i swobodę, która i nam się udzieliła. 
Dziękujemy i gratulujemy ciągle rosnącego poziomu artystycznego 
Pani grupy, o czym też świadczy prestiżowe zaproszenie i występ 
podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Jeszcze nie przebrzmiały ostatnie dźwięki 
zespołu, a już w kąciku naszego „hutnickiego 
parkietu” uwija się stary wyga wilkowickich 
wydarzeń plenerowych, uczestnik programu 
droga do gwiazd – Janusz Mazur. Lekkość, 
z jaką śpiewa, radość, która z niego emanu-
je natychmiast zaraża widownię, która czu-
jąc bliskość emocjonalną niemal natychmiast 
podrywa się z ławek i zaczyna tańczyć.

Dziękujemy Panie Januszu, bo dzięki Pana 
pracy, my organizatorzy mogliśmy trochę od-
sapnąć, by spokojnie podziękować naszym sponsorom, szczegól-
nie Radzie Sołeckiej w Wilkowicach, która przyznała nam dofinan-
sowanie, dzięki czemu mogliśmy sobie pozwolić i w tym roku na 
wolny wstęp. Osobno dziękowaliśmy firmom z terenu Bystrej, Wil-
kowic, Bielska-Białej i Hucisk za okazane nam wsparcie, a także 
osobom prywatnym za zrozumienie służebnej roli, jaką pełnimy. 
Dziękujemy Panu Mieczysławowi Rączce Wójtowi Gminy Wilkowi-

ce za przyjęcie naszego zaproszenia i uświetnienie swoją obecno-
ścią naszej imprezy, a także za okazaną pomoc techniczną i orga-
nizacyjną. Nie byłbym fair, gdybym w tym miejscu nie podziękował 
mojemu Zarządowi za ogromną pracę i serce włożone w organiza-
cję tego wydarzenia, w tym szczególnie Panom Krzysztofowi Go-
rzela i Markowi Maślanka,  Pani Bogusi Kruczek, a także Paniom 
ze Stowarzyszenia, które przygotowały wypieki i fanty i Panu Je-
rzemu Hańderkowi za bezpłatne udostępnienie działki pod parking. 

Podziękowaniom nie byłoby końca, gdyby nie 
Pan Janusz, który znowu poderwał ludzi do 
tańca, tym razem piosenkami rodem z Italii.

Wtem coś rozbłysło nad Huciskami, coś 
huknęło! Wszyscy stanęli jak wryci i gapili 
się w niebo, gdzie raz po raz wybuchały ko-
lorowe fajerwerki rozpoczętego właśnie poka-
zu sztucznych ogni. Kiedy pokaz się zakoń-
czył, na parę sekund zapadła totalna cisza, 
by chwilę później wybuchnąć ogromną burzą 
oklasków. Ludzie oszaleli ze szczęścia, gratu-

lacjom nie było końca, łzy wzruszenia cisnęły się do oczu. Dla ta-
kich chwil drogi czytelniku warto społecznie pracować, proszę mi 
wierzyć. Do zobaczenia za rok.

Józef Kruczek, 
Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Huciska

teksty konkUrsU „ortograFiczne Potyczki 2015”
1. Szkoła Podstawowa
Uczeń marzyciel
Im bliżej upragnionego lata, tym trudniej jest wytrzymać na co 

dzień w chłodnych szkolnych murach. Zajęcia edukacyjne z po-
szczególnych przedmiotów nauczania – chociażby z chemii czy 
biologii – dłużą się niemiłosiernie. Powietrze pachnie świeżością. 
Jasnopopielate chmury o różnorodnych kształtach wolniutko suną 
po biało-błękitno-różowym niebie. Kwiaty roztaczają wokół upaja-
jącą i urzekającą woń.

Tymczasem moi koledzy i koleżanki duszą się w niedużej kla-
sie oraz na zakurzonych korytarzach szkoły. Tak, wszystkim nie-
raz brakuje tych bujnych lasów, górskich widoków, nawet brzę-
czenie pszczół wydaje się nieprawdopodobnie urocze. Niezadłu-
go, za niecałe dwa miesiące, zapomnimy na pewno o higrosko-
pijności, warstwach skóry, samorządach wojewódzkich i pogrąży-
my się w słodkim nieróbstwie. Może na przykład przeżyjemy nieza-
pomnianą ekstrapodróż. Obejrzymy uważnie zachodniopomorskie, 
legendarne zamki lub zanurzymy się w jeziorze Wigry na Mazu-
rach zamiast nieprzerwanie żeglować po bezkresnych obszarach 
sieci Internetu. Hejże! Jakby to było miło być wolnym jak malutkie 
ptaszyny, latać beztrosko wśród pól pszenicy w towarzystwie wró-
bli, kruków i kukułek.

Och, bądź co bądź przyjemnie jest pomarzyć! Ale dosyć tej ułu-
dy! Trzeba się naprawdę otrząsnąć i powrócić przede wszystkim 
do rzeczywistego życia.

(Oprac. Katarzyna Szmurło)
2. Gimnazjum
Ortograficzne hobby
Kolega Grzegorza, Ambroży, dokonał przeglądu przedmiotów 

nauczania obowiązujących w gimnazjum. Zostawszy gimnazjali-
stą, przyrzekł sobie, że teraz już na pewno musi być najlepszy. Ale 
w czym? Skromnie i samokrytycznie zauważył, że nie może być 
najlepszy we wszystkim; należałoby coś wybrać. Niedługo się wa-
hał. Jest wprawdzie niezły z biologii, ale nie znosi fizyki ani chemii, 

zaś sama sympatia do pani od polskiego nie pomoże w uniknięciu 
pułapek ortografii. Ba, chłopak jest święcie przekonany, że Polacy 
zostali obdarzeni ortografią najtrudniejszą z możliwych i wcale nie 
łatwiejszą interpunkcją. W jakim bowiem innym niż polskim słow-
niku znajdą się obok siebie jednakowo brzmiące, a zupełnie ina-
czej pisane słowa „mag” i „mak” czy „odra” i „Odra”, a „krzyk” ozna-
czający głośne wołanie tuż – tuż przy „kszyku” – gatunku bekasa.

Ale, ale! Czyżby właśnie miał znaleźć coś dla siebie? Trzeba by 
tylko połączyć nie najniższe przecież umiejętności ortograficzne 
z hobby Ambrożego: hodowlą ptaków i osiągnięciami w ekspery-
mentalnym ogródku przyszkolnym. Tam przecież grządki pożytecz-
nych jarzyn ciągną się wzdłuż szpaleru jeżyn, oberżyna przy rzeżu-
sze, biało – czerwona rzodkiew przy jasnozielonym ogórku, a ba-
kłażan przy marchewce. A jakie możliwości stwarza kolekcja pta-
ków – ortograficznych cudaków! Na razie Ambroży ma tylko pa-
pużki nierozłączki, ale w jego przyszłej ptaszarni na pewno znajdą 
się jaskółki i kukułki, pustułki i gżegżółki, jerzyk i pokrzewka, kszyk, 
piegża oraz biało – czarno – popielata białorzytka, która z żytem 
nie ma nic wspólnego. No, no, taką kolekcją dziwolągów ortogra-
ficznych można by zadziwić i panią od polskiego.

(Oprac. mgr Małgorzata Andrejuk)

3. Licealiści i dorośli
To się zdarzyło naprawdę (!)
Hola, (!) panno Honorato! Jakże chyżo zamierzałaś czmychnąć 

w pobliskie chaszcze, chowając swe nieziemskie spojrzenie poza 
hiacyntowy wachlarz, rozłożony w twej jasnohebanowej dłoni. Nie 
do wiary, że zatrwożenie twe wyniknęło z tak błahego powodu, ja-
kim jest krótkoszyi żółtobrzeżek, stworzonko – (,) można by rzec 
– (,) nieprzerażające, chociaż skądinąd rzeczony egzemplarz był 
nadzwyczajny, bo ten wciąż nienażarty chrząszczyk w okamgnie-
niu pożarł tuż-tuż leżący na murawie fragmencik trzydziestoipół-
centymetrowej wstążeczki od tużurka ekshrabiego Chryzostoma, 
który po prostu nie dostrzegł tego nad podziw żarłocznego dra-
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pieżcy, gdyż – (,) zmęczony wkuwaniem codziennie po paręna-
ście słówek i półsłówek z języka angielskiego – (,) mitrężył teraz 
czas, wpatrując się w drzemiącą nieopodal chabetę (,) i od czasu 
do czasu rzucał okiem na swego miniericssona, sprawdzając, czy 
nie otrzymał jakiegoś SMS-a (esemesa). A przecież – (,) panno Ho-
norato – (,) żaden żółtobrzeżek ani inny, nawet rachityczny zwie-
rzak, dyrektor czy wiceprezes nie może pojawić się ni stąd, ni zo-
wąd i ot, tak, znienacka zakłócić atmosferę twojej sjesty, której – (,) 
jak co dzień – (,) zażywałaś po południu. W nadziei na co niemia-
ra superprzyjemności nie przypuszczałaś nawet przez moment, że 
takie niepożądane towarzystwo nie na żarty zahamuje rozwój snu-
tego w marzeniach wątku, zburzy tę odrobinę melancholii, którą 

na próżno próbowałaś wytworzyć. Niezadługo potem żółtobrzeżek 
niepostrzeżenie zniknął wśród wszechobecnych ziół, zapomina-
jąc o savoir-vivrze. Ale taki nietakt, takie nicniepowiedzenie, pan-
no Honorato, to rzadkość w jego zachowaniu. Wkrótce jeszcze na 
jeden krótki moment spojrzał sponad szałwii, by z kolei zanurzyć 
się w jej odmęcie.

Uwaga!
Jeśliby ktoś się żachnął, że przedstawiona wyżej historia to nic 

nieznaczące zdarzenie, mógłby się pomylić, gdyż zmącony spokój 
panny Honoraty stał się przyczyną rzewnych łez naszej bohaterki 
oraz jej rodziny i wywołał awanturę wszech czasów.

(III Dyktando dla Dorosłych Powiatu Gorlickiego 2009 r.)

„ortograFiczne Potyczki” jUż Po raz Viii
stowarzyszenie „razeM dla wilkowic” 

serdecznie zaPrasza Mieszkańców naszej gMiny do UdziałU w konkUrsie ortograFicznym
Termin: piątek 21 października 2016 r.
Miejsce: Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach, 
ul. Szkolna 8
Rozpoczęcie: godz. 17.00
Czas trwania: 45 min
Rejestracja: w dniu konkursu od godz.16.30 lub wypełnienie for-
mularza w Gminnej Bibliotece Publicznej.
Regulamin
PATRONAT: Biblioteka Publiczna w Wilkowicach.
Gmina Wilkowice.
PATRONAT MEDIALNY: „Głos Gminy Wilkowice”.
ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie „RAZEM dla WILKOWIC”.
CELE DYKTANDA:
- krzewienie i publikowanie poprawnej polszczyzny;
- rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności or-
tograficznych;
- zdrowa rywalizacja w „ortograficznych potyczkach”.
ZASADY UCZESTNICTWA W DYKTANDZIE:
Konkurs jest adresowany do mieszkańców Gminy Wilkowice.
Udział w DYKTANDZIE jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza przy-
jęcie w pełni zasad niniejszego regulaminu.
Uczestnicy będą podzieleni na trzy grupy wiekowe:
- uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych,
- uczniowie klas I – III gimnazjów,
- pozostali mieszkańcy Gminy Wilkowice

Druk zgłoszenia do pobrania w Gminnej Bibliotece Publicznej. 
Wręczenie nagród odbędzie się na komisji ds. Oświaty i Kultury 
w grudniu 2016 roku. Osoby łamiące zasady określone w niniej-
szym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w konkursie. Na-
gradzane będą miejsca: pierwsze, drugie i trzeci (w każdej gru-
pie wiekowej). W przypadkach uzasadnionych Jury, w porozumie-
niu z organizatorami, może przyznać wyróżnienia. Tytuł MISTRZA 
„ORTOGRAFICZNYCH POTYCZEK” i nagrodę otrzyma osoba, 
która tekst dyktanda (w swojej grupie wiekowej) napisze bezbłęd-

nie. Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie później-
szym, podanym przez organizatorów po zakończeniu imprezy.

PRZEBIEG DYKTANDA I KRYTERIA OCENY
Tekst będzie czytany zdaniami, bez powtarzania. Podczas pisa-

nia dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, 
urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy) 
i słowników oraz porozumiewać się z innymi uczestnikami, opusz-
czać sali przed zebraniem prac. Oceniana będzie także interpunk-
cja.

Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi. Nie-
czytelny i niejednoznaczny zapis słowa i znaku interpunkcyjne-
go będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Ewentualne po-
prawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. W popraw-
kach nie można używać liter drukowanych.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Ogłoszenie wyników w ostatnim tegorocznym numerze Głosu 
Gminy Wilkowice i na stronie internetowej Gminy Wilkowice.
2. Tekst dyktanda zostanie opracowany zgodnie z zasadami pi-
sowni i interpunkcji zawartych w Słowniku ortograficznym PWN, 
Warszawa 2006, opracowanym przez Annę Kłosińską przy udziale 
Barbary i Marka Łazińskich.
3. Dla najlepszych organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody.
4. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulami-
nie, jeżeli nastąpi taka konieczność.
6. Regulamin dostępny na stronie internetowej Gminy Wilkowice 
oraz do pobrania w Gminnej Bibliotece Publicznej i w bibliotekach 
szkolnych na terenie Gminy.

Gorąco zachęcamy do udziału w Dyktandzie!

W imieniu organizatorów
Prezes Stowarzyszenia

ForMUlarz zgłoszeniowy Viii edycji dyktanda z języka Polskiego

Nazwisko .........................................................................
Imię ..................................................................................
Adres zamieszkania .........................................................
Telefon kontaktowy ……………………………………
Kategoria .........................................................................
Zasady zawarte w regulaminie są mi znane.
                                               ..........................................................
                                                                                            podpis
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Drodzy Mieszkańcy,
W ostatnim miesiącu pracowaliśmy przede wszystkim 

nad zorganizowaniem stałych zajęć na rok artystyczny 
2016/2017. Większość z nich rozpoczęła się 12 września. Cie-
szę się, że tak licznie chcecie w nich uczestniczyć, zostało je-
dynie kilka wolnych miejsc na zajęcia:

– w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami” – joga 
i taniec towarzyski dla dorosłych (13+) oraz rytmiczno-ru-
chowe dla dzieci 3-5 lat,

– w „Starej Szkole w Huciskach” taniec towarzyski dla do-
rosłych, taniec nowoczesny dla dzieci 6-12 lat,

– w GOK „Promyk” – dla dzieci 6-12 lat teatralno-recytatorskie, ani-
macja filmowa, dla dzieci 9-12 taniec nowoczesny, dla dorosłych (13+) 
szydełko, malarstwo, fotografia analogowa.

Pod koniec sierpnia ogłosiliśmy wyniki Konkursu Fotograficznego 
„Gmina Wilkowice – wyjątkowa bo...”. Zgodnie z regulaminem, zostały 
wyłonione prace zwycięskie i wyróżnione, a także przyznano nagrodę in-
ternautów. Serdecznie gratulujemy, a oto lista zwycięzców:
– W kategorii 4 – 15 lat:
I miejsce – Stara chata – Wojciech Griessgraber,
II miejsce – Fontanna- Miniwodospad – Matylda Miszczyk,
III miejsce – Wieczorową porą – Patryk Grabski,
Wyróżnienie – Ptasi sejmik – Anna Pietras,
Wyróżnienie – Ptaszek koło szkoły w Bystrej – Michał Fleszar,
Wyróżnienie – Misie w Bystrej – Patryk Grabski,
Nagroda internautów – Love Bystra – Wojciech Griessgraber.
– W kategorii wiekowej 15+:
I miejsce – Granica lasu – Katarzyna Hanusiak,
II miejsce – Brzezina – Wiesław Bieniek,
III miejsce – Bystrzański widok – Tomasz Griessgraber,
III miejsce – Na przełęczy pod Kozią – Wiesław Bieniek,
Wyróżnienie – Wilkowicki rarytasik złapany – Monika Przybylska- Zie-
mann,
Wyróżnienie – Babie lato – Ewa Szczerska,
Wyróżnienie – Majowy świt – Ewa Szczerska,
Wyróżnienie – Tajemniczy ogród – Ewa Szczerska,
Nagroda internautów – Kapliczka – Tomasz Griessgraber.

Laureaci otrzymali pięknie wydane albumy fotograficzne, a Osobom, 
które zajęły miejsce I, II i III ufundowaliśmy kupony do sklepu fotogra-
ficznego o wartości zróżnicowanej w zależności od zajętego miejsca. 
Dla wszystkich Uczestników konkursu zorganizowaliśmy wyjazd na ple-
ner fotograficzny oraz zwiedzanie Muzeum Fotografii w Krakowie. Rozda-
nie nagród oraz wernisaż wystawy nagrodzonych zdjęć odbył się podczas 
„Przywitania jesieni”. Wystawę można oglądać do 30 września. „Przywi-
tanie Jesieni” było bardzo sympatycznym wydarzeniem, podczas które-
go zorganizowaliśmy także mnóstwo atrakcji dla Dzieci, które na począt-
ku z zaciekawieniem oglądały teatrzyk, a następnie wzięły udział w ani-
macjach. Wszystkich częstowaliśmy jesiennymi owocami: jabłkami i śliw-
kami. Można też było oglądać prace Dzieci, które powstały podczas zajęć 
plastycznych w czasie „Akcji Lato”.

Przy okazji wakacji chciałabym jeszcze wspomnieć o „Imprezie koń-
czącej lato”, która została zorganizowana z inicjatywy Karoliny i Martyny, 
młodziutkich Miesz-
kanek Bystrej, we 
współpracy z GOK 
„Promyk”. Dziew-
czynki przygotowały 
różnego rodzaju za-
bawy – konkursy. Po 
zakończeniu zosta-
ły wręczone dyplomy, 
przygotowane me-
dale oraz drobne na-
grody. Gratulujemy 
Dziewczynkom orga-
nizacji i zaangażo-
wania, gdyż my jako 
GOK jedynie wsparli-
śmy wspaniałą inicja-
tywę.

W ramach Klubu 
Podróżnika odbyły się 
dwa spotkania: jedno 
prowadził Pan Piotr 
Pielesz snując fascy-
nujące morskie opo-
wieści o rejsach po 
morzach i oceanach, 
zwieńczone śpiewem 

szant przy gitarowym akompaniamencie (w listopadzie planuje-
my ciąg dalszy dalekomorskich spotkań z Panem Piotrem); dru-
gie spotkanie poświęcone było podróży Pani Joanny Kacprzak 
do Indonezji, która wraz z Zespołem Pieśni i Tańca Bielsko wzię-
ła udział w organizowanym tam, festiwalu folklorystycznym. Pod-

czas spotkań można też było oglądać pamiątki z podróży. Bar-
dzo serdecznie dziękujemy za ciekawe opowieści i za chęć podzie-

lenia się z nami swoimi przygodami. Klub Podróżnika zorganizował rów-
nież wyjście w góry z Przewodnikiem „Na Klimczok źródłami Białki”. Cie-
szymy się, że ta inicjatywa cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Klub Melomana gościł niezwykle utalentowanego pianistę jazzowego 
Pana Piotra Matusika, oraz obdarzoną cudownym głosem śpiewaczkę 
operową Panią Aleksandrę Opałę. Cieszymy się, że publiczność dopisa-
ła, bo spotkanie było niezwykle interesujące.

A teraz, co przygotowaliśmy dla Państwa w najbliższym czasie:

– Po przerwie wakacyjnej wracamy do koncertów na żywo. Już 
30 września o godz. 19.00 odbędzie się koncert zespołu Breakfree 
z Jastrzębia Zdroju. Wprawdzie wszystkie bilety rozeszły się jak przysło-
wiowe świeże bułeczki, ale dla chętnych przygotujemy dostawki, prosimy 
o wcześniejszy kontakt z administracją. Zapraszamy – koncert, na pew-
no, będzie interesujący.

– Wernisaże z cyklu pt. „Kwadrans po”. W październiku przygotowali-
śmy aż dwie nowe wystawy: na otwarcie pierwszej zapraszamy we wto-
rek 4 października o godz. 16.15. Będzie to wernisaż wystawy po-
konkursowej prac Dzieci, które uczestniczyły w akcji „Równość i nie-
dyskryminacja” zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Wilkowicach w ramach projektu „Powiat bielski-Partnerstwo, In-
tegracja i Aktywizacja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wystawę będzie moż-
na oglądać do 16 października. Natomiast 18 października, również 
kwadrans po 16.00 zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Pani 
Aleksandry Dybczak, Mieszkanki Bystrej. Wystawa potrwa do 7 listo-
pada. W listopadzie chcielibyśmy zorganizować wystawę zdjęć analo-
gowych i bardzo prosimy wszystkich, którzy mają fotografie analogowe 
w swoich zbiorach i chcieliby pokazać innym, o przyniesienie ich do nas 
do 4 listopada.

– DKF czyli Dyskusyjny Klub Filmowy w co drugi wtorek o godz. 
19.00, najbliższe spotkanie odbędzie się 4 września – wyświetlimy prze-
gląd komedii krótkometrażowych (Comedy shorts – selekcja London 
Short Film Festival, 2016). Jeśli lubicie Państwo angielski humor, na pew-
no będziecie się dobrze bawić. Natomiast 18 października razem ze 
Związkiem Podhalan zapraszamy na film dokumentalny pt. „Jego ocza-
mi” w reż. Szymona Wróbla. Film przedstawia nietypowe spojrzenie na 
historię ks. Józefa Tischnera. Głównym bohaterem filmu jest Kazimierz 
Tischner, brat księdza Józefa, kultywujący dorobek swojego brata. Jest 
to film, który zaskakuje i wzrusza. Po filmie zapraszamy na spotkanie 
z reżyserem.

– Klub Podróżnika – wtorek 11 października o godz. 19.00 spotka-
nie pt. „Góry Stołowei okolice” poprowadzi mieszkanka Wilkowic Pani 
Agnieszka Grabska, opowie nam m.in. o Polanicy, Szczelińcu i Błęd-
nych Skałach, Skalnym Mieście i Wambierzycach. Są to naprawdę uro-
cze miejsca do których warto się wybrać.

– Również w ramach Klubu Podróżnika organizujemy wyjścia w góry 
pod hasłem „Przewodnik czeka”. W niedzielę 16 października Prze-
wodnik będzie czekał o godz. 9.00 na parkingu za restauracją „Pod 
Kuźnią” w Wilkowicach i zabierze na wycieczkę „Leśnymi drogami 
na Magurkę od strony Łysej Góry”. Wystarczy mieć wygodne, spor-
towe obuwie, kurtkę przeciwdeszczową, picie i jedzenie, można zabrać 
kije trekkingowe. Polska, złota jesień jest wymarzoną porą na górskie wy-
cieczki, więc zapraszamy do wspólnego podziwiania kolorowych stoków 
Beskidów, tym bardziej, że będzie to ostatnia wycieczka górska w tym 
roku. Zapraszamy całe rodziny.

jazzowa jesień

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach oraz 
Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” zapraszają na otwarcie wy-
stawy prac dzieci, które uczestniczyły w Akcji Środowiskowej 
„Równość i niedyskryminacja” organizowanej w ramach pro-
jektu „Powiat bielski-Partnerstwo, Integracja i Aktywizacja” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, które odbędzie się w dniu 
04.10.2016 r. o godzinie 16:15 w Gminnym Ośrodku Kultury 
„Promyk” w Bystrej, ul. Fałata 2k. Wystawę będzie można oglą-
dać w dniach od 04.10.2016 r. do 16.10.2016 r.

GOPS Wilkowice
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– Także 16 października o godz. 18.00 zapraszamy na koncert jazzo-
wy wykonaniu wspaniałej wokalistki Beaty Przybytek z zespołem, który 
tworzą muzycy z najwyższej półki. Jazz wyjątkowo smakuje jesienią, wie-
my o tym nie tylko my. Beata Przybytek uznana została za jeden z naj-
ciekawszych polskich głosów. Nagrodzona prestiżową nagrodą muzycz-
ną Programu III Polskiego Radia „Mateusz Trójki 2013”. Jest Absolwent-
ką i obecnie pedagogiem Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowi-
cach. Laureatka I miejsca w konkursie 29. Międzynarodowych Spotkań 
Wokalistów Jazzowych w Zamościu oraz gwiazda licznych polskich jak 
i zagranicznych festiwali jazzowych. Mimo młodego wieku ma na swoim 
koncie już 4 albumy, a ostatni został objęty patronatem m.in. TVP Kultu-
ra, TVP Polonia oraz Trójki. W głosie Beaty Przybytek naprawdę można 
się zakochać, przyjdźcie sprawdzić to sami, ją po prostu trzeba usłyszeć. 

Aha bilety! …trochę się rozmarzyłam słuchając Pani Beaty… zaprasza-
my po odbiór od 3 października, tak jak zwykle wstęp wolny, a pierw-
szeństwo mają Mieszkańcy gminy.

– Klub Melomana we wtorek 25 października o godz. 19.00, zapra-
szamy na spotkanie pt. „Perkusja to nie tylko bębny”, które poprowadzi 
Pani Regina Gowarzewska, a gościem będzie Pan Adam Osadzin. Ab-
solwent Katowickiej Akademii Muzycznej, perkusista i pedagog, współ-
pracownik Filharmonii Śląskiej.

– W środę 26 października o godz. 16.30 zapraszamy, zarówno Dzie-
ci, jak i Dorosłych na przedstawienie w konwencji „czarnego teatru” pt. 
„Hello Mr Andersen” – adaptacja 4 bajek Andersena w wykonaniu te-
atru animacji „eF”. Jest to „Młodzieżowy teatr lalki i przedmiotu” z Domu 
Kultury w Hałcnowie, który istnieje już 30 lat skupiając aktorów – ama-
torów. Dał 35 premier, grając nie tylko w Polsce, ale także w wielu kra-

jach Europy (a nawet w Ko-
rei). Jest laureatem najbar-
dziej prestiżowych festiwa-
li teatrów dziecięcych i mło-
dzieżowych. Jego spektakle 
były kilkakrotnie prezentowa-
ne w telewizji. A co to jest te-
atr czarny? Otóż jest to nie-
zwykła forma sceniczna, po-
legająca na tym, że aktorzy 
i scena są w kolorze czar-
nym, a widać tylko rekwi-
zyty i dekoracje rozświetlo-
ne światłem UV. Dzięki temu 
wszystko, co widać, wydaje 
się magiczne. Korzenie „te-
atru czarnego” sięgają Dale-
kiego Wschodu, a teatr w ta-
kiej postaci, w jakiej będzie-
my oglądać teraz, został 
stworzony przez bułgarskie-
go artystę Ivana Sivinowa.

- W sobotę 22 paździer-
nika o godz. 16.00 w Para-
fii pw Wniebowzięcia NMP 
w Bystrej Śląskiej odbędzie 
się Koncert pokonkurso-
wy w ramach Międzynaro-
dowego Festiwalu Chórów 
Gaude Cantem im. K. Fo-
bera. Jesteśmy współorga-
nizatorami razem z Polskim 
Związkiem Chórów i Orkiestr 
oddział Bielsko-Biała i Para-
fią w Bystrej Śląskiej. 

- W każdą środę o godz. 
18.00 zapraszamy na projek-
cję filmu w ramach kółka fil-
mowego. 

Chciałabym przy okazji za-
chęcić Państwa również do 
zwiedzania Muzeum Fałata 
w Bystrej. Zapewne są oso-
by, które mimo bliskości „Fa-
łatówki” nigdy jeszcze w niej 
nie były. Tym bardziej, że 
dzięki spotkaniu z Panią Dy-
rektor Muzeum Historyczne-
go w Bielsku-Białej Miesz-
kańcy Bystrej do końca roku 
otrzymali 50% zniżki, więc 
teraz wstęp kosztuje tylko 5 
zł dorośli, 3 zł dzieci (do 7 lat 
wstęp jest bezpłatny), 2,5 zł 
seniorzy (powyżej 60 lat), 13 
zł bilet rodzinny (2 osoby do-
rosłe i 2 dzieci). Wystarczy 
tylko potwierdzenie zameldo-
wania w Bystrej. Natomiast 
wtorek jest dniem bezpłat-
nego wstępu do „Fałatówki”. 
Liczymy na dalszą owocną 
współpracę z Muzeum Histo-
rycznym w Bielsku-Białej.  

Agnieszka Sech
Dyrektor GOK „Promyk”

cd. ze str. 9
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bystrzański sezon narciarski w lecie

bardzo Udany start MłodycH skoczków narciarskicH i koMbinatorów 
norweskicH lks „kliMczok-bystra” w nieMieckiM degenFeld

Na zaproszenie strony niemieckiej młodzi narciarze z LKS „KLIM-
CZOK- BYSTRA” w dniach 26-28 sierpnia 2016 roku, po raz kolejny, 
uczestniczyli w cyklu zawodów VR-TALENTIADE w dalekim Degen-

feldzie. Oprócz zawodników z Niemiec i Polski startowali skoczkowie 
narciarscy i kombinatorzy norwescy / skoki i biegi – cross / z Czech 
i Rosji. Nasi zawodnicy osiągnęli bardzo dobre wyniki w swoich rocz-
nikach:
Karol Niemczyk – 1 miejsce w skokach i 1 miejsce w kombinacji,
Jakub Harat – 6 miejsce w skokach i 2 miejsce w kombinacji,
Michał Socha – 4 miejsce w skokach i 2 miejsce w kombinacji,
Jan Habdas – 1 miejsce w skokach i 1 miejsce w kombinacji,
Kacper Bysko – 2 miejsce w skokach i 3 miejsce w kombinacji,
Wiktor Fender – 1 miejsce w skokach i 1 miejsce w kombinacji,

Jarosław Konior

26 czerwca i 14 sierpnia br. na skoczniach HS19 i HS31, pokry-
tych igelitem, w Bystrej przy ulicy Ochota 40 odbyły się dwa konkursy 
skoków narciarskich, każdorazowo – dla dziewcząt i dwóch katego-
rii chłopców – E i E1. W pierwszym terminie został przeprowadzony 
„Memoriał im. Józefa Przybyły” upamiętniający legendarnego repre-
zentanta naszego klubu, urodzonego w Bystrej, reprezentanta Pol-
ski na Igrzyskach Olimpijskich w Insbruck’u (Austria 1964 r.) i Gre-
noble (Francja

1968 r.), wielokrotnego Mistrza Polski w skokach narciarskich, 
uczestnika wielu prestiżowych konkursów międzynarodowych i se-
ryjnego rekordzisty wielu dużych skoczni na świecie.

Nasze zawody odbyły się w obsadzie międzynarodowej – z nasze-
go zaproszenia skorzystali goście z sąsiednich Czech.

W drugim terminie zawodniczki i zawodnicy walczyli w konkursie 
skoków „O Puchar Wójta Gminy Wilkowice”, który odbył się przy sło-
necznej i bezwietrznej pogodzie, powtórnie w obecności czeskich 
przyjaciół. W zawodach wystąpili również skoczkinie i skoczkowie 
nawet z Warszawy i naszego okna na świat – Gdańska. Zawsze, 
z dużym szacunkiem i zadowoleniem, witamy ekipy sportowe z klu-
bów beskidzkich, zakopiańskich i gmin podtatrzańskich.

Cieszy, iż zawody odbywają się zawsze w magicznej atmosferze, 
przy znaczącej obecności – rodziców, dziadków, rodzeństwa, sąsia-
dów i kolegów.

Dobry „klimat” zawodów zapewniło dobre przygotowanie technicz-
ne obiektu. Mamy zawodników przygotowały pyszne ciasta – brawo! 
Służby medyczne zapewniły pełną gotowość (dziękujemy!).

Po zawodach odbyła się uroczysta ceremonia nagradzania za uzy-
skane wyniki – każdy z zawodników stawających na podium otrzymał 
dyplom, puchar i nagrodę, a zawodnicy miejsc od IV do VI dyplom 
i upominek. Dekoracji w pierwszych zawodach dokonywała małżon-
ka Św. p. Józefa Przybyły – p. Maria Przybyła i synowie z rodzinami, 

którzy ufundowali dodatkowe upominki.
W drugim konkursie przedstawiciele Samorządu Gminy Wilkowi-

ce – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wilkowice p. Józef Pawlu-
siak, Wicewójt Gminy p. Jacek Lipowiecki, Przewodniczący Komisji 
ds. Kultury Fizycznej Sportu i Promocji p. Piotr Pielesz i członek tej 
komisji p. J. Kąkol.

Informujemy, z dużą satysfakcją, że nasz klub przyjął, podczas 
pierwszego konkursu, bezcenny dla trofeów klubowych, dar od p. 
Krzysztofa Nikla w postaci pamiątkowego pucharu, który zdobyli za-
wodnicy naszego klubu trenowani wówczas przez ojca wyżej wymie-
nionego, wielce dla naszego klubu zasłużonego p. Stefana Nikla, 
spoczywającego na szczyrkowskim cmentarzu.

Równie cenną i nie do przecenienia inicjatywą stała się indywidu-
alna dekoracja okolicznościową ozdobną nartą z Wisły wykonaną 
przez p. Romana Pilcha, ufundowaną przez Centrum Rehabilitacji 
i Odnowy „Trawita”, zawodnika naszego klubu – Szymona Olka dra-
matycznie poturbowanego podczas skoku na skoczni K30 w Zakopa-
nem, w zimie 2014 r., który aktualnie jest rehabilitowany w Centrum 
Rehabilitacji i Opieki w Porąbce.

Wręczona Szymonowi przez Dyrektor ww. Centrum p. Dorotę Ła-
buda i Kierownika Rehabilitacji p. Janinę Zakolską narta ma go do-
pingować do jeszcze bardziej wzmożonych wysiłków nad poprawie-
niem swojego psycho-fizycznego stanu zdrowia. Stojącemu pod-
czas dekoracji, na trzecim stopniu podium – Szymonowi, dystans do 
miejsc wyższych ma mu przypominać, iż do oczekiwanego zwycię-
stwa nad swoim ciałem i umysłem trzeba ponieść jeszcze wiele trudu 
i wyrzeczeń jego samego i wszystkich go wspierających. Wszystkim, 
którzy w różnorodny sposób włączają się w organizowane akcje po-
mocowe dla Szymona bardzo dziękujemy.

Zarząd LKS „Klimczok-Bystra”

sUkcesy zawodników lks „kliMczok-bystra”
W dwa weekendy września zawodnicy 

Klubu LKS „Klimczok-Bystra” wzięli udział 
w dwóch edycjach Mistrzostw Polski. Za-
wody odbywały się w Jeleniej Górze i Mar-
klowicach. Nasi młodzi narciarze nie próż-
nowali i dzielnie walczyli, reprezentując na-
szą gminę i klub na zawodach krajowych 
zdobywając medale. Z Mistrzostw Polski 
w Jeleniej Górze medale koloru brązowe-
go przywieźli Maria Jakubiec i Krzysztof 
Puda, zaś Zofia Dusińska uplasowała się 
na 6 pozycji.

W ostatni weekend września nasi biega-
cze wzięli udział w Mistrzostwach Polski UKS na nartorolkach w Mar-
klowicach. Walczyli dwa dni w morderczych zmaganiach na niełatwej 
trasie rzeźbiąc swój sportowy charakter. Dwa medale Mistrzostw Pol-
ski przywiozła Wilkowianka Maria Jakubiec. Srebro i brąz to nagroda 
za ciężką i systematyczną prace Marysi. Warto podkreślić, iż Maria Ja-
kubiec staruje w konkurencji ze starszymi od siebie zawodniczkami.

Bardzo dobre wyniki podczas Mistrzostw Polski zanotowała rów-
nież Zofia Dusińska zajmując najgorsze dla sportowca 4 miejsce. 

Zosia pokazała swój sporto-
wy charakter i udowodniła, iż 
w nadchodzącym sezonie ry-
walki muszą się z nią liczyć.

W ścisłej czołówce Polski 
(w swojej kategorii) znalazł się 
również Dominik Kanik, który 
zanotował odpowiednio loka-
ty 5 i 6. Do swojej wielkiej for-
my zaczyna również powracać 
nasz zawodnik Artur Bożek, 
który, ze startu na start, polep-
sza swoje rezultaty. Na Mistrzostwach Polski zajął 5 miejsce.

Do sezonu zimowego pozostały jeszcze 4 miesiące. Zawo-
dy w Marklowicach były sprawdzianem zawodników z całej Polski 
uprawiających biegi narciarskie. Każdy mógł porównać swoje wyni-
ki sprzed roku i ocenić swój rozwój sportowy. Życzymy wszystkim na-
szym podopiecznym wiary w siebie i w swoje możliwości i wierzymy, 
że ciężką pracą wzbiją się na wyżyny swoich możliwości.

Zarząd LKS „Klimczok-Bystra”
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Ignacy Daszyński urodził się  
26 października 1866 r. w Zbara-
żu. Był jednym z organizatorów Par-
tii Robotniczej we Lwowie w 1890 r., 
a następnie powstałej w 1892 r. Ga-
licyjskiej Partii Socjaldemokratycz-
nej (GPSD), przekształconej w 1897 
r. w Polską Partię Socjalno – Demo-
kratyczną Galicji i Śląska Cieszyń-
skiego (PPSD).

Od 1893 r. redagował partyjny or-
gan prasowy „Naprzód”. W latach 
1897-1918 był posłem do parlamen-
tu austriackiego, gdzie zasłynął jako 
jeden z najlepszych mówców, pięt-
nujących nadużycie władz, korup-
cję, zacofanie i wyzysk. Nie zawsze 

słuchano tego Co mówi Daszyński, lecz Jak mówi.
Ignacy Daszyński współpracował z Polską Partią Socjalistycz-

ną (PPS) zaboru rosyjskiego od momentu jej powstania. W 1901 r. 
nawiązał ścisły kontakt z Józefem Piłsudskim. Podczas rewolu-
cji 1905-1907 opublikował „List otwarty do CKR PPS”, w którym 
przywódca PPS poddał krytyce zbyt ścisłą jego zdaniem współpra-
cę polskiego ruchu robotniczego z ruchem rosyjskim. Uważał, że 
„obowiązkiem rewolucji polskiej jest postawić własny cel: niepodle-
głą republikę polską”.

W latach 1912-1914 Daszyński był jednym z przywódców Tym-
czasowej Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościo-
wych. W 1914 r. rozpoczęła się I wojna światowa. Daszyński był 

zwolennikiem udziału Polaków w wojnie przeciwko Rosji po stro-
nie Austro-Węgier. Postulował zjednoczenia Galicji z Królestwem 
Polskim (zabór rosyjski) i przekształcenie ich w trzecią obok Au-
strii i Węgier część składową monarchii habsburskiej. (Austro-Wę-
gry-Polska). Był to tzw. program trialistyczny rozwiązania sprawy 
polskiej.

Ignacy Daszyński był inicjatorem utworzenia, a następnie za-
stępcą przewodniczącego Naczelnego Komitetu Narodowego.

Pod koniec I wojny światowej powstały na ziemiach polskich lo-
kalne ośrodki władzy.

19 października 1918 r. w Cieszynie została utworzona Rada Na-
rodowa Księstwa Cieszyńskiego, 28 października tegoż roku po-
wstała w Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna. W nocy z 6 na 
7 listopada 1918 r. utworzono w Lublinie Tymczasowy Rząd Lu-
dowy Republiki Polskiej, w którym Ignacy Daszyński pełnił funk-
cję premiera i ministra spraw zagranicznych. Był to pierwszy pol-
ski rząd na ziemiach wyzwolonych spod panowania zaborców. Ma-
nifest tego rządu był najbardziej radykalnym spośród nierewolucyj-
nych koncepcji dwudziestolecia międzywojennego. Zadecydował 
o republikańskim kształcie ustrojowym odrodzonej Polski, wprowa-
dził zasady demokracji parlamentarnej i przesądził o postępowym 
charakterze późniejszego ustawodawstwa, gwarantującego znacz-
ny zakres swobód obywatelskich.

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie istniał 
do 11 listopada 1918 r., kiedy na żądanie przybyłego z Magdebur-
ga Józefa Piłsudskiego, rozwiązał się.

11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości Polski, odrodzo-
nej po latach niewoli. Wówczas był to radosny dzień dla wszystkich 

150 rocznica Urodzin i 80 rocznica śMierci  
ignacego daszyńskiego

W październiku br. mija 150 rocznica urodzin i 80 rocznica śmierci wybitnego polityka Ignacego Daszyńskiego, który przez kil-
ka lat przebywał na leczeniu w bystrzańskim Sanatorium i tutaj zmarł 31 października 1936 r.

Historia gęsiego PiPka
Dom przy ul. Zielonej 1 w Wilkowicach wybudowali w latach 

1920-1930 Anna i Andrzej Rączka. Zamieszkali w nim już po woj-
nie. Był to zawsze dom wielopokoleniowy, tętniący życiem i za-
wsze pełen ludzi. Przez lata razem zamieszkiwały tam rodzi-
ny Rączków, Śpiewaków i Szczygłowskich. Nie żyją już dziadko-
wie Andrzej i Anna, a także rodzice Władysław i Anna, a rodzina 
Szczygłowskich przeniosła się w latach 80’ do nowo wybudowane-
go domu przy ul. Zielonej 5. Tak więc ten dom gwarny, pełen od-
wiedzających go sąsiadów i znajomych pustoszał. Po mojej prze-
prowadzce na ul. Strażacką dom pozostał pusty. 

W trakcie rodzinno-sąsiedzkich spotkań narodził się pomysł 
otwarcia w tym domu kawiarni. Argumentów było wiele. Przede 
wszystkim w Wilkowicach nie było takiego miejsca, czyli małej, 
przytulnej i przyjaznej gościom kawiarni. Chcieliśmy by przycho-
dziły tu wszystkie pokolenia Wilkowian. 

We wrześniu 2014 r. nastąpiło otwarcie kawiarni „Zielona”. Zna-
kiem firmowym lokalu okazały się najpierw ptysie, potem dołączy-
ły oryginalne bezy z bitą śmietaną i owocami. Były domowe ciasta, 
desery oraz lody. W kawiarni grupa pań naszej gminy, raz w tygo-
dniu  spotykała się i wyczarowywała z kolorowych bibułek kwia-
ty. Siedziały razem robiąc te cuda, rozmawiały i smakowały sło-
dycze z kawiarni. Swój stolik miały tam również panie z koła go-
spodyń wiejskich. Małą grupką raz w miesiącu, potem raz na 2 ty-
godnie, a wreszcie postanowiły spotykać się raz w tygodniu. Ka-
wiarnia stopniowo rozwijała się. Myślę, że nasi dziadkowie Andrzej 
i Anna i nasi rodzice Władysław i Anna cieszyli by się, że ten dom 
po raz kolejny rozbrzmiewa gwarem. Oni byli ludźmi lubiącymi za-
bawę, śmiech i radość. Kochali ludzi. Wierzymy, że ich duch czu-
wa nad tym domem.

W kawiarni odbywały się wieczorki tematyczne. Zorganizowano 
spotkanie z autorką przewodnika po Argentynie i Urugwaju, byłą 
mieszkanką naszej gminy. Był to cudowny wieczór pełen opowie-
ści o tych nieznanych nam odległych krajach. Natomiast 11 listopa-
da 2015 r. odbył się wieczór pieśni patriotycznej. Wszystkim przy-
chodzącym przypinano biało-czerwone kotyliony. Serwowano bia-
ło-czerwone drinki i mini kanapki z wpiętymi mini flagami. Był jesz-
cze wieczór pieśni cygańskiej, równie udany jak ten pierwszy. Nie-
stety z różnych względów w 2015 r. kawiarnia „Zielona” zakończy-
ła swoją działalność. Znowu przez kilka miesięcy dom przy ul. Zie-
lonej 1 był pusty i ciemny. W kwietniu 2016 r. znalazł się, ku naszej 
ogromnej radości, nowy najemca. W sierpniu 2016 r w dawnej ka-
wiarni „zielona” otworzyła swe podwoje cukiernia o wdzięcznej na-
zwie „Gęsi Pipek”. Intrygująca nazwa kawiarni wzięła się z czułego 
określenia osoby lubiącej słodycze. Zmieniono wystrój na biało-ró-
żowy a w największej sali zrobiono pracownię cukierniczą. To tu 
powstają niesamowite torty weselne, torty urodzinowe i jubileuszo-
we. Tu właśnie piecze się słodycze, które można kupić w cukier-
ni. „Gęsi Pipek” zaprasza również na lody, desery i pyszną kawę. 
Warto wstąpić na niepowtarzalnego shake’a, czy też oryginalnie 
podawaną lemoniadę cytrynową lub z czarnego bzu. Cukiernia za-
prasza wegan na pyszne wegańskie deserki i ciasta. Przy loka-
lu jest ukwiecony ogródek letni i plac zabaw dla dzieci. Wstąpcie 
do „Gęsiego Pipka” i spróbujcie bezów z musem truskawkowym. 
Zapewniam, że po nich zapragniecie wrócić tu ponownie. Cuda 
z „Gęsiego Pipka” wciągają bowiem jak narkotyk tylko musicie się 
sami o tym przekonać.                                                

AS
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Polaków. Ignacy Daszyński wspominał: „Spełniły się sny młodości; 
po latach męki wojennej, cierpień, walk, błędów i pracy zajadłej, 
zapamiętałej pracy, po tylu przejściach, po tylu upadkach nadziei 
wyłoniło się oto niepodległe państwo polskie z krwawego odmętu 
dziejów. Uczucia, które wspierały pierś moją w tym pierwszym dniu 
swobody, porównać mogę tylko z tymi, które odczuwałem w gorą-
cych dniach lata 1914 r., w początku wojny. Nie każde pokolenie 
może być dumne z przeżycia takich dni epokowych”.

Od zjednoczenia PPSD z PPS pozostałych dwóch zaborów 
w 1919 r. Ignacy Daszyński był jednym z czołowych przywód-
ców PPS, przy czym związany był z jej prawym skrzydłem. Za-
siadał we władzach partii jako członek Rady Naczelnej od 1919 r., 
jej przewodniczący w latach 1921-1928 oraz 1931-1934, członek 
Centralnego Komitetu Wykonawczego w latach 1919-1923 oraz 
1925-1928 i jego przewodniczący w latach 1922-1923.

Był założycielem i długoletnim (do 1936 r.) prezesem Towarzy-
stwa Uniwersytetu Robotniczego (TUR).

W latach 1920-1921 został wicepremierem w tzw. Rządzie Obro-
ny Narodowej Wincentego Witosa. W latach 1919-1930 pełnił 
funkcję posła na Sejm, w latach 1922-1927 był wicemarszałkiem, 
a w latach 1928-1930 marszałkiem Sejmu. Do przewrotu majowe-
go w 1926 r. popierał politykę Józefa Piłsudskiego. Po przewrocie 
przeszedł stopniowo do opozycji. Usiłował przeciwdziałać łamaniu 
praworządności i gwałceniu swobód konstytucyjnych przez Piłsud-
skiego. Kiedy w październiku 1929 r. do gmachu Sejmu wtargnę-
li uzbrojeni oficerowie, marszałek Daszyński odmówił otwarcia se-
sji Sejmu. W 1930 r. wystosował list otwarty do Prezydenta Rze-
czypospolitej Ignacego Mościckiego w trosce o wolność nadcho-
dzących wyborów.

Z powodu choroby od 1930 r. nie brał czynnego udziału w życiu 
politycznym.

Żoną Ignacego Daszyńskiego była aktorka krakowska Maria 
z Paszkowskich, która zmarła w styczniu 1934 r. Państwo Daszyń-
scy mieli pięcioro dzieci: Hannę, Helenę, Stefana, Feliksa i Jana.

W latach 1931-1936 Ignacy Daszyński przebywał na leczeniu 
w Domu Zdrowia w Bystrej Śląskiej. Podczas pobytu w bystrzań-
skim sanatorium ożenił się z Celiną Cecylią Kempner. Ślub odbył 
się 11 kwietnia 1935 r. w kościele parafialnym w Wilkowicach. Mał-
żeństwo pobłogosławił ksiądz Franciszek Nowak, a jego świadka-
mi byli lekarze bystrzańskiego Domu Zdrowia: Ignacy Spitzer i Ro-
muald Pajerski.

Ignacy Daszyński zmarł w Bystrej Śląskiej 31 października 
1936 r. Trumnę z ciałem wystawiono w Domu Robotniczym w Biel-
sku, skąd po kilku dniach przewieziono do Krakowa i pochowano 
na Cmentarzu Rakowickim.

Ignacego Daszyńskiego wspominali dawni mieszkańcy By-
strej i pracownicy Sanatorium. Pan Alojzy Poniewski pisał: „Bar-
dzo lubił młodzież szkolną, którą częstował cukierkami, biedniej-
szym kupował zeszyty i książki. Jego ulubionym miejscem, gdzie 
spędzał wolne chwile była kawiarenka Towarzystwa Przyjaciół By-
strej znajdująca się na przystanku autobusowym „Sanatorium”. 
Pani Anna Gąsior Pieprzykowa wspominała: „Ignacego Daszyń-
siego wszyscy nazywali „Marszałkiem”. Najczęściej odwiedzali go 
w Bystrej: Mieczysław Niedziałkowski – naczelny redaktor „Na-

przodu”, Dorota Kłuszyńska - żona działacza socjalistycznego 
z Bielska oraz syn Stefan.”

W 50-lecie śmierci i 120 rocznicę urodzin Ignacego Daszyńskie-
go, dnia 25 października 1986 r., na terenie Specjalistycznego Ze-
społu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej Śląskiej odsłonięto tabli-
cę pamiątkową ku czci tego wybitnego polityka. Były obecne wła-
dze wojewódzkie na czele z wojewodą bielskim Stanisławem Łucz-
kiewiczem, władze gminy Wilkowice, harcerze, nauczyciele, mło-
dzież szkolna oraz pracownicy sanatorium. Wygłoszono okolicz-
nościowe przemówienie o życiu i działalności Ignacego Daszyń-
skiego, a pod obeliskiem złożono wieńce i kwiaty. Przez kilka dni 
była czynna mała wystawa o działalności tego wybitnego działacza 
socjalistycznego, zorganizowana przez lekarza stomatologa An-
drzeja Szkodę oraz innych pracowników sanatorium. Dla Ignacego 
Daszyńskiego ustrój socjalistyczny był jedynie odległym ideałem, 
a nie celem bezpośredniej walki rewolucyjnej. Środkiem do wal-
ki o społeczne reformy i przygotowanie mas do szerokiego udzia-
łu w decydowaniu o własnym losie, była demokracja parlamentar-
na. Daszyński uważał, że w społeczeństwie polskim partia socjali-
styczna może odegrać istotną rolę, skupiając wokół siebie nie tyl-
ko robotników, ale cały lud pracujący miast i wsi, w tym także inte-
ligencję. Zawsze łączył swój program wyborczy z walką o niepod-
ległość Polski. W międzynarodowej opinii socjalistycznej utrwalał 
przekonanie o nieprzedawnionych prawach Polaków do posiada-
nia niepodległego państwa. W świadomości licznych rzesz robot-
ników polskich pozostał symbolem walki o demokrację, niepodle-
głość i socjalizm. Manifestował swą niechęć do wszystkich zjawisk 
radykalnych w ruchach rewolucyjnych, a także do rosyjskiego ru-
chu robotniczego i rewolucji rosyjskiej. Krytycznie ocenił doświad-
czenia radzieckie o budowie socjalizmu. Pisał: „To co w roku 1906 
było czarodziejskim programem wspaniałej, olbrzymiej, zjednoczo-
nej republiki rosyjskiej, stało się wkrótce przerażeniem świata cy-
wilizowanego”.

Daszyński próbował udowodnić, że dyktatura proletariatu w wa-
runkach polskich nie jest możliwa, a jedynym programem społecz-
nym jest program partii PPS uzasadniony słowami: „Ustrój socja-
listyczny nie może być urzeczywistniony wbrew woli większości 
społeczeństwa, musi zatem oprzeć się na zasadach demokratycz-
nych”.

Opracowała Joanna Szkoda Stwora

PODZIĘKOWANIE

Składamy serdecznie podziękowania wszystkim uczestnikom  
uroczystości pogrzebowej

ŚP. Jana Wyrobka.
Dziękujemy za wszelkie wsparcie i licznie zamówione Msze Święte  

w Jego intencji. 
Z wyrazami wdzięczności

Żona, Córka z Rodziną, Wnuki i Prawnuczka

cd. ze str. 13
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Rodzinie, bliskim oraz przyjaciołom 

z powodu śmierci

śp. Józefa Strauba
wyrazy głębokiego współczucia

składają

Prezes GLKS Wilkowice Ryszard Rączka oraz Dyrektor GOSiR Marek Kubica

jesienią sięgnij Po dotacje

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Materiał opracowany przez LGD Ziemia Bielska współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ 

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. In-
stytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację? Mieszkasz 
na terenie gminy objętej Strategią Rozwoju Lokalnego Kiero-
wanego przez Społeczność (Bestwina, Buczkowice, sołectwa 
Czechowic-Dziedzic – Bronów, Ligota, Zabrzeg oraz gminy Jasie-
nica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice)? Chciał-
byś otworzyć nową firmę, rozwinąć już istniejącą lub interesuje 
Cię zachowanie dziedzictwa lokalnego lub budowa niekomercyj-
nej infrastruktury turystycznej? LGD Ziemia Bielska ma do przy-
znania ponad 7 mln zł.

Środki dla mieszkańców naszego obszaru – ale czy tylko?
Z jesiennych naborów wniosków mogą skorzystać mieszkańcy 

naszego regionu, jednostki samorządu terytorialnego, organiza-
cje pozarządowe oraz przedsiębiorcy, którzy już prowadzą dzia-
łalność, ale chcą ją rozwijać na naszym terenie.

Na co mogę dostać dofinansowanie?
Podczas jesiennych naborów będziemy przyjmować wnioski 

na podejmowanie, rozwój działalności gospodarczej, zachowa-
nie dziedzictwa lokalnego (materialnego i niematerialnego), budo-
wę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruk-
tury turystycznej lub rekreacyjnej. Przedsięwzięcia przez nas pre-
ferowane znajdują się na stronie internetowej LGD w zakładce 
„Zakres wsparcia”. Co ważne, każdy projekt musi wpisywać się 
w cele określone w Strategii.

O jakie środki mogę się starać?
Jeśli planujesz założenie firmy, to otrzymasz dokładnie 50 tys. 

zł i wypłacimy to w dwóch ratach. Jeśli twój projekt jest związa-
ny z rozwojem firmy lub którymkolwiek z pozostałych wymienio-
nych działań, możesz otrzymać do 300 tys. zł, przy czym nie jest 
to premia a zwrot poniesionych kosztów (w zależności do którego 
sektora należysz, to zwrot wyniesie od 63,63% do 95% kosztów – 
szczegóły znajdziesz na naszej stronie internetowej).

Jak złożyć projekt?
W pierwszej kolejności zapoznaj się ze Strategią RLKS i Rozpo-

rządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Wsparcie na wdra-

żanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”. Możesz też skorzystać z naszego bezpłatne-
go doradztwa i szkoleń. Wniosek można złożyć w drodze naboru 
wyłącznie w wyznaczonym terminie. Od momentu ogłoszenia na-
boru wszelkie obowiązujące wymagania i dokumenty, w tym for-
mularze wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcje, będą do-
stępne na stronie internetowej wwww.ziemiabielska.pl. Wniosek 
złożony w LGD podlega trzystopniowej ocenie: wstępnej, zgod-
ności z PROW 2014-2020/zgodności z LSR oraz ocenie wg kry-
teriów wyboru. Po jej zakończeniu tworzona jest lista rankingowa 
projektów i Wnioskodawca otrzymuje informację o wybraniu bądź 
niewybraniu projektu. Od każdej z trzech ocen możesz wnieść 
protest w terminie do 7 dni od otrzymania wyników.

Kolejno wnioski przekazywane są do Urzędu Marszałkowskie-
go, gdzie również podlegają weryfikacji oraz procedurze uzupeł-
nień. Zarząd Województwa ma 3 miesiące od otrzymania doku-
mentów na wyznaczenie terminu podpisania umowy lub poinfor-
mowanie o odmowie przyznania pomocy. Po pozytywnej ocenie 
wniosku Zarząd Województwa w ciągu 14 dni zaprasza Cię do 
swojej siedziby w celu podpisania Umowy na realizację projektu.

Kiedy mogę złożyć mój wniosek?
Nabory wniosków przewidziane są w pierwszej połowie paź-

dziernika 2016 r.

Gdzie znajdę więcej informacji?
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, 

informacje na temat spotkań oraz dokumenty związane z nabora-
mi znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia. Zapra-
szamy do kontaktu!

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska,
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała

Tel/fax. 033 8136964, e-mail: projekty@ziemiabielska.pl, 
www.ziemiabielska.pl.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach przypo-
mina mieszkańcom Gminy Wilkowice uprawnionym do zasiłku ro-
dzinnego, że z dniem 31 października 2016 r. kończy się okres za-
siłkowy 2015/2016.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy 
okres zasiłkowy 2016/2017 są przyjmowane od dnia 1 września 
2016 r.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom uprawnionym, jeże-
li dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 
674,00 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legi-
tymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności, 
zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 
2016/2017, następuje na podstawie informacji o wysokości docho-
dów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym 
2015;

– uwzględnia się udokumentowane pogorszenie sytuacji finan-
sowej rodziny (utratę zatrudnienia),

– uwzględnia się uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy – dochód rodziny ustala się 
z uwzględnieniem dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego 
dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód 
został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustala-
nia prawa do świadczeń rodzinnych.

Przypominamy osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, że z dniem 30 września 2016 r. kończy się okres 
zasiłkowy 2015/2016.

Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez 
nie 18 lat. Na dziecko po ukończeniu 18 roku życia świadczenia 
przysługują do ukończenia przez osobę 25 lat pod warunkiem, że 
uczy się ono w szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadają-
ce orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego 
rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują 

bez względu na wiek dziecka.
Prawo do świadczenia z FA przysługuje, w przypadku bezsku-

teczności egzekucji, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na 
osobę w rodzinie w roku kalendarzowym 2015 r. nie przekracza 
725,00 zł.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017 są przyjmowane od 
dnia 1 sierpnia.

Jednocześnie informuje się, że wysokość świadczenia wycho-
wawczego (500+) nie ma wpływu na dochód rodziny uprawniający 
do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W celu złożenia wniosku lub uzyskania szczegółowych informa-
cji dotyczących warunków ubiegania się o świadczenia rodzinne 
oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy zgłosić się do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach, ul. Wy-
zwolenia 25.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wilkowicach

Gabriela Hamerlak-Ciurla

ogłoszenie wójta gMiny wilkowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 r., poz. 778 
z dnia 4 czerwca 2016 r.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 r., poz. 353 z dnia 
16 marca 2016 r.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wil-
kowice uchwały nr IV/31/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w spra-
wie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gmi-
ny, obejmującego część Parku Krajobrazowego Beskidu śląskiego 
w miejscowości Bystra i Meszna (obręby ewidencyjne Bystra Kra-
kowska, Meszna).

Zainteresowani, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 r., poz. 778 
z dnia 4 czerwca 2016 r.) mogą składać wnioski do miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, sporządzanego wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy 
w Wilkowicach w biurze podawczym lub pocztą na adres: Urząd Gmi-
ny w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, w terminie 
do dnia 10 października 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któ-
rej dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 
46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 
r., poz. 353 z dnia 16 marca 2016 r.), podaję do publicznej wiadomo-
ści, że opracowanie planu miejscowego toczyć się będzie z udzia-
łem społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Wil-
kowice uchwały nr IV/31/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w spra-
wie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gmi-
ny, obejmującego część Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego 
w miejscowości Bystra i Meszna (obręby ewidencyjne Bystra Kra-
kowska, Meszna).

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko można składać do 10 października 2016 r. od dnia uka-
zania się niniejszego ogłoszenia zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 
3 października 2008 r.: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opa-
trzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa 
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Zgodnie z art. 41 ustawy uwagi i wnioski złożone po tym terminie 
zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem rozpatrującym wnioski jest Wójt Gminy Wilkowice.
Wójt Gminy Wilkowice

Mieczysław Rączka

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej czę-
ści gminy, obejmującego część Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra i Meszna

(obręby ewidencyjne Bystra Krakowska, Meszna)

inForMacja dla osób, któryM PrzysłUgUje Prawo do świadczeń 
rodzinnycH lUb świadczeń z FUndUszU aliMentacyjnego

-
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
 WILKOWICE 
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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
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
 WILKOWICE 

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 Kontakt tel. (33) 821-12-55, 797-481-181 
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
 WILKOWICE 

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
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Lek.med. Maciej Majcherczyk 
specjalista chorób wewntrznych 

ENDOKRYNOLOG 
USG  tarczycy 

 
Gabinet lekarski: 
Szczyrk ul.Zdrowia 1 
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576 
 
www.endokrynologmajcherczyk.pl 
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MESZNEJ
DYSPONUJE ŚWIEŻO WYREMONTOWANĄ, KLIMATYZOWANĄ

SALĄ NA OKOŁO 100 OSÓB 
WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM (NOWE PIECE),  

MAGAZYNEM, CHŁODNIĄ ORAZ SCENĄ, SZATNIĄ I TOALETAMI.

SALĘ MOŻNA WYNAJĄĆ NA WSZELKIEGO RODZAJU  
UROCZYSTOŚCI OKOLICZNOŚCIOWE TAKIE JAK: 

WESELA, STYPY, BALE CZY ZEBRANIA.
KONTAKT Z GOSPODARZEM SALI 

POD NUMEREM TELEFONU: 

33/8171 271 LUB 609 069 903
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i rajd nordic walking 
o PUcHar białego jelenia z HerbU Mesznej

Dnia 03.09.2016 r. odbył się I Rajd Nordic Walking o Puchar 
Białego Jelenia z Herbu Mesznej. W rajdzie wzięło udział 76 
uczestników. Organizatorami tego rajdu, przy wsparciu finanso-
wym Gminy Wilkowice, byli: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Wilkowicach, Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, Rada Sołec-
ka Mesznej oraz Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”. Głównym 
partnerem było Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking z Aktyw-
ną Strefą Nordic Walking, której projekt jest współfinasowany 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Głównym sponsorem raj-
du była firma Larix Sp. Jawna - marka VIKING, która ufundowa-
ła upominki dla wszystkich uczestników rajdu.

Aktywna Strefa Nordic 
Walking na czele z Pre-
zesem Polskiego Stowa-
rzyszenia Nordic Wal-
king Panią Pauliną Ruta, 
zabezpieczyła rajd tech-
nicznie i sprzętowo oraz 
podarowała zasponso-
rowany od firmy Regat-
ta Polska voucher zaku-
powy o wartości 200 zł, 

w ramach ogólnopolskiego projektu pn. „Rusz się”. ASNW obsłu-
giwali instruktorzy i trenerzy: Piotr Kaczmarski, Iwona Grzybow-
ska, Katarzyna Daniek.

Pomysłodawcami rajdu były licencjonowane instruktorki PSNW 
Katarzyna Gnioździorz i Barbara Balcerzak, które od 2 lat prowa-
dzą na terenie gminy zajęcia nordic walking dla wszystkich chęt-
nych mieszkańców w ramach projektów KGW i SRM z Mesznej. 
Ponieważ zajęcia cieszyły się ogromną popularnością Rada So-
łecka, Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej i instruktorki grupy Ak-
tywni Nordic Walking postanowili zorganizować rajd nordic wal-
king w celu spopularyzowania tej dyscypliny sportu oraz ukaza-
nia walorów krajobrazowych i turystycznych Mesznej.

Otwarcia rajdu dokona-
ła Sekretarz Gminy Wil-
kowice Alicja Raszka. 
Wśród zaproszonych go-
ści byli również: Dyrek-
tor GOSiR w Wilkowi-
cach Marek Kubica, Prze-
wodnicząca KGW Mesz-
na Agata Prochownik, 
Dyrektor GOK „Promyk” 
Agnieszka Sech, Sołtys 
wsi Meszna Antoni Kufel.

Przed startem rajdu, w ramach Aktywnej Strefy Nordic Wal-
king, można było wypożyczyć bezpłatnie kije do nordic walking 
marki KV+. Paulina Ruta poprowadziła warsztaty na temat pra-
widłowej techniki nordic walking, a następnie rozpoczęła wspól-
ną rozgrzewkę.

O godz. 13.00 rozpoczął się start uczestników rajdu z boiska 
szkolnego. Trasa prowadziła po szlakach turystycznych i gór-
skich m in. ulicą Szkolną, Sportową, Orczykową i kończyła się 
metą ponownie na boisku szkolnym. Każdy uczestnik rajdu otrzy-
mał na mecie pamiątkowy medal, upominki marki Viking, wodę 
mineralną oraz mógł skorzystać z bezpłatnego posiłku przygo-
towanego przez restaurację Oberża Podkowa z Bystrej. Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Mesznej poczęstowały wszystkich 
uczestników własnoręcznie upieczonym ciastem.

Pamiątkowe puchary zostały wręczone najstarszemu i naj-
młodszemu uczestnikowi rajdu: Tadeuszowi Słowik i Alicji Kaź-
mierczak. Nagrodę w postaci vouchera zakupowego o wartości 
200 zł. od firmy Regatta Polska, za najlepszą technikę nordic 
walking, wręczono pani Paulinie Zielińskiej. Dodatkowo Paulina 
Ruta nagrodziła 5 uczestników pakietami ufundowanymi przez 

PSNW, za najlepszą tech-
nikę podczas marszu. Jed-
ną z nagrodzonych osób był 
Sołtys Antoni Kufel. Na za-
kończenie rozlosowano na-
grody ufundowane przez fir-
my: Fizjo&Sport, Pulsvita, 
Akademia Zdrowego Ko-
minka, Dietaraj.

Dodatkowymi atrakcja-
mi rajdu był występ Kapeli 
Góralskiej „Straconka”, stoiska z rękodziełami, a także wystawa 
dawnych przedmiotów użytkowych gospodarstw Gminy Wilkowi-
ce. Na pamiątkę udziału w rajdzie można było zrobić sobie zdję-
cie przy fotościance udostępnionej przez GOK „Promyk” z By-
strej. Dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym „Mój Nordic 
Walking, a 5 wybranych prac zostało nagrodzonych zaprosze-
niami na lody lub pizzę do restauracji Oberża „Podkowa”.

Ogromne podziękowania kierujemy do strażaków Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Mesznej i do Zespołu Ratownictwa Medyczne-
go Ochotniczej Straży Pożarnej z Bystrej, za profesjonalne za-
dbanie o bezpieczeństwo uczestników na trasie, do pana Jacka 
Szczerskiego, który całość imprezy upamiętnił na zdjęciach oraz 
do Instruktorów i Trenerów Polskiego Stowarzyszenia Nordic 
Walking: Paulina Ruta, Piotr Kaczmarski, Iwona Grzybowska, 
Katarzyna Daniek za obsługę w ASNW i techniczną pomoc na 
trasie rajdu.

I Rajdowi Nordic Walking o Puchar Białego Jelenia z Herbu 
Mesznej towarzyszyła piękna pogoda i wspaniała atmosfera. My-
ślimy, że będzie to początek corocznych, cyklicznych rajdów nor-
dic walking w naszej malowniczej Gminie.

Dziękujemy sponsorom I Rajdu Nordic Walking o Puchar Białego 
Jelenia z Herbu Mesznej:
LARIX Sp. Jawna marka VIKING,
Regatta Polska,
LULU DESIGN,
PSNW Paulina Ruta,
EKO WTÓR Małgorzata i Kazimierz Jakubiec,
Place Zabaw Artur Świecak i Marian Kępys,
Nauka Jazdy Halina i Bogdan Janek,
Antoni Kufel,
AKADEMIA ZDROWEGO KOMINKA,
DIETARAJ,
PULSVITA,
FIZJO&SPORT,
OBERŻA PODKOWA,
CHATA NA GRONIU,
AGROTURYSTYKA SPA ŁACIAKÓWKA,
ECOBLIK,
Koło Gospodyń Wiejskich w Mesznej.

B. Balcerzak, M. Góralczyk

ogłoszenie
Ludowy Klub Sportowy „Klimczok-Bystra” ogłasza nabór 

chłopców i dziewcząt z rocznika 2005 i młodsi do sekcji sko-
ki narciarskie i kombinacja norweska.

Osoby zainteresowane zapraszamy we wtorki i czwartki  
w godzinach 16:30 do 18:00 na skocznie narciarskie w By-
strej przy ul. Ochota 40.

Zarząd LKS „Klimczok-Bystra”


