
XVIII DNI WILKOWIC - PROGRAM IMPREZY
SOBOTA  10.06.2017 r.

10.00 Wyścig Rowerowy - 
 MAGURKA UPHILL 2017 
(szczegóły na www.gosir.wilkowice.pl)

Plac Obok OSP Wilkowice:
15.00  Oficjalne otwarcie 
 XVIII Dni Wilkowic
15.10  Występy przedszkolaków  

 
 z Przedszkola Publicznego  
 w Wilkowicach  oraz młodzieży  
 ze Szkoły Podstawowej 
 i Gimnazjum w Wilkowicach
16.30  Koncert Gminnej Młodzieżowej  
 Orkiestry Dętej
18.00  Występ Zespołu Pieśni i Tańca  
 „Ziemia Beskidzka”

GMINA WILKOWICE – SAMORZĄD PRZYJAZNY  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W piątek 19 maja br. w warszawskim hotelu Sangate Airport  zorganizowana została Wielka Gala 
„POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2017”. Celem uroczystości było wyłonienie Laureatów Programów: 
„Firma Roku 2017”, „Orły Polskiego Budownictwa”, „Perły Medycyny”, „Orły Dizajnu” oraz „Orły Polskie-
go Samorządu 2017”.

cd. na str. 2
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LACHERSI

20.00  Gwiazda wieczoru - Występ 
 Zespołu „Lachersi”

21:30  Dyskoteka

NIEDZIELA  11.06.2017 r.
Plac Obok OSP Wilkowice:
15.00  Występ Zespołu „Rocker Soul”
16.15  Występ grup wokalnych „Crazy
 Tones”, „Przednutki” oraz grupy
 tanecznej „CZAJ-SQUAD”
 z GOK „Promyk”
17.00  Występ Zespołu „Le Fleur”
18.00  Występ grupy tanecznej „FENIKS”
19.00  Gwiazda wieczoru - Występ   
 Katarzyny Moś uczestniczki   
 Konkursu Piosenki    
 EUROWIZJA 2017   
20.30  Występ Zespołu     
„Pociąg Rock’n’Roll”

miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897–3566

www.facebook.com/gminawilkowice/Zapraszamy na nasz profil na

Rok XI nr 05 (124) Maj 2017 r.
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cd. ze str. 1
Uroczystość poprowadzili  Iwona Radziszewska  i Piotr Gąsowski, 

zaś  zgromadzonych  gości  przywitał  gospodarz,  prezes Ogólnopol-
skiej  Federacji  Przedsiębiorców  i  Pracodawców  Przedsiębiorcy.pl, 
Pan Robert Składowski.
Podczas inauguracji uroczystości głos zabrali rów-

nież Pan Janusz Piechociński – Wicepremier, Mini-
ster Gospodarki w latach 2012 – 2015, obecnie Pre-
zes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja oraz 
Pan  Ryszard  Czarnecki  Wiceprzewodniczący  Par-
lamentu  Europejskiego,  którzy  w  swoich wypowie-
dziach złożyli wyrazy uznania i gratulacje wszystkim 
Laureatom konkursu.
Wręczanie  prestiżowych  nagród  rozpoczęto  od 

uhonorowania nagrodzonych zaszczytnymi tytułami 
„Firma Roku 2017”  oraz  „Perły Medycyny”. W dal-
szej  części wieczoru wręczane  były  nagrody w  in-
nych kategoriach.
Oficjalną  część  uroczystości  zamknęło  wręcze-

nie najważniejszych wyróżnień w ramach konkursu 
- prestiżowych statuetek dla uhonorowanych w Pro-
gramie „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości”.
W  tej kategorii została uhonorowana Gmina Wil-

kowice  otrzymując Nagrodę Specjalną w Plebiscy-

cie „Orły Polskiego Samorządu” w kategorii gmina wiejska. Ten pre-
stiżowy  tytuł nasza gmina otrzymała za stworzenie strefy aktywno-
ści gospodarczej dającej ogromną szansę na stały i zrównoważony 

rozwój, stworzenie nowych miejsc pracy i w konse-
kwencji na systematyczne wpływy podatkowe, co 
zapewne otworzy możliwości budżetowe do podej-
mowania kolejnych odważnych przedsięwzięć do-
tyczących rozwoju gminy w innych strategicznych 
kierunkach związanych z  rozkwitem przedsiębior-
czości.
Nagrodę  w  postaci  dyplomu  okolicznościowe-

go  oraz  statuetki  symbolizującej  dwie  splecione 
w uścisku dłonie otrzymał, z rąk Pana Janusza Pie-
chocińskiego  -  Prezesa  Izby  Przemysłowo-Han-
dlowej Polska-Azja Wójt Gminy Wilkowice Mieczy-
sław Rączka.
Wieczór uświetnił wspaniałym występem Zespół 

„WAWELE” z Krakowa.
W  delegacji,  wraz  z  Wójtem  Mieczysławem 

Rączką,  udział  wzięli  przedstawiciele  Rady  Gmi-
ny Wilkowice – Pan Antoni Kufel oraz Pan Edward 
Wacht.               Maciej Mrówka

Warszawa dn. 19.05.2017 r.

Patroni i współpraca organizatorzy

Robert Składowski

Prezes Ogólnopolskiej Federacji 
Przedsiębiorców i Pracodawców 

- Przedsiębiorcy.pl 

Jacek Bobrowski

Wiceprezes Mazowieckiego 
Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług

Przyznana decyzją Rady Programowej i Organizatorów

Patroni i współpraca organizatorzy

Olga Werbeniec

Przewodnicząca 
Rady Programowej

g

SAMORZĄDOWA  MARKA ROKU
O G Ó L N O P O L S K I    P R O G R A M    P R O M O C J I    R E G I O N Ó W

Nagroda Specjalna
w Plebiscycie

ORŁY POLSKIEGO SAMORZĄDU
w kategorii gmina wiejska

Gmina 
Wilkowice

 „KuLINARNE DZIEDZICtWO” W MESZNEJ – EtAP GMINNY
17 maja  2017  r.  o  godz.  13.00 w  sali   Domu Strażaka w Mesz-

nej odbył się etap gminny konkursu „Kulinarne Dziedzictwo”. Współ-
organizatorami  konkursu  była  Gmina  Wilkowice,  Gospodynie  
z Kół Gospodyń Wiejskich z Bystrej, Mesznej i Wilkowic oraz Gminny 
Ośrodek Kultury „Promyk”. Konkurs miał na celu wyłonienie najlep-
szych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z te-
renu Gminy Wilkowice oraz wytypowanie potraw, które będą repre-
zentować    gminę  na  szczeblu  powiato-
wym.
W  konkursie  wzięły  udział  3  koła: 

KGW  Bystra  wraz  z  Przewodniczą-
cą  Panią  Marią  Fijak,  KGW  Mesz-
na  z  Przewodniczącą  Panią Agatą  Pro-
chownik  oraz  KGW  Wilkowice  z  Prze-
wodniczącą  Panią  Zofią  Żur.  Zgod-
nie  z  regulaminem,  potrawy  oceniano  
w  5  kategoriach:  Zupy,  Dania  Gorące, 
Produkty, Ciasta, Nalewki.
Konkurs  rozpoczęto od powołania  ko-

misji,  której  przewodniczył,  jak  co  roku, 
Gospodarz  Gminy  Wilkowice  Pan  Mie-
czysław Rączka.
Skład  komisji  konkursowej  powołano 

następująco:
Przewodniczący  Komisji:  Mieczysław 

Rączka,
Jurorzy w kat. zupy: A. Sech, G. Gabor,
Jurorzy w  kat.  danie  gorące:  J. Gębala, 
M. Kubica,
Jurorzy w  kat.  produkt: A. Kaźmierczak, 
A. Kufel,

Jurorzy w kat. ciasta: A. Świszcz, M. Długosz,
Jurorzy w kat. nalewki: R. Rączka, J. Ślusarczyk.
Po wnikliwej  degustacji wspaniale  przygotowanych potraw,  przy-

znano następujące miejsca:
Kategoria „Zupy”:
1 miejsce: KGW Wilkowice – Zupa z lubczyku,
2 miejsce: KGW Meszna – Buraczany barszcz na zimno,

3 miejsce: KGW Bystra – Zupa z młodej 
kalarepy.

Kategoria „Danie Gorące”: 
1 miejsce: KGW Meszna  – Sztuka mięsa 
w ciemnym sosie,
2 miejsce: KGW Bystra – Udka zapiekane 
z serowym nadzieniem oraz KGW Wilkowi-
ce – Kurczak nadziewany.
Kategoria „Produkt”:
1 miejsce: KGW Bystra –  Kurczak po pol-
sku,
2  miejsce:  KGW  Wilkowice  –  Galantyna 
drobiowa z omletem  i  kiełbasą oraz KGW 
Meszna – Pajdy chleba żytniego z białym 
serem.

Kategoria „Ciasto”:
1 miejsce: KGW Meszna – Placek drożdżo-
wy z borówkami i posypką,
2 miejsce: KGW Bystra – Fantazja truskaw-
kowa,
3 miejsce: KGW Wilkowice – Sernik  z  ra-
barbarem.
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W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rącz-
ka między innymi: 
•  Zorganizował  i  przeprowadził  gminne  obchody  Dnia  Strażaka  
w Mesznej.

•  Przeprowadził konsultacje z nauczycielami w sprawie rekrutacji 
do klas IV w nowopowstałych szkołach.

•  Wziął udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Ar-
chitektonicznej  opiniującej  projekt  planu  zagospodarowania 
przestrzennego we wschodniej części gminy obejmujący obszar 
od ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od 
ul. Wyzwolenia w kierunku północnym do granic administracyj-
nych gminy.

•  Przeprowadził konsultacje z projektantami oraz firmą przebudo-
wującą Magnus w sprawie projektu budowy mostu na rzece Bia-
łej.

W  ostatnim miesiącu  został  ogłoszony  przetarg  nieograniczony  na 
odbiór  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  nieza-
mieszkałych z terenu gminy Wilkowice oraz została zawarta umowa 
z Wykonawcą zadania “Budowa bocznej sieci kanalizacji sanitarnej 
łączącej sieć główną z budynkami położonymi na terenie Gminy Wil-
kowice w roku 2017 – etap I”.

XXXIV/286/2017 upoważnienia dyrektora ZOSiP w Wilkowicach do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej,

XXXIV/287/2017 wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2017 r.,

XXXIV/288/2017 wprowadzenia zmian do WPF na lata 2017 – 2035,

XXXIV/289/2017 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na inwestycje wzdłuż dróg powiatowych.

uCHWAŁY PODJĘtE NA SESJI W DNIu 26 KWIEtNIA 2017 R. W SPRAWIE:

WÓJt INFORMuJE

OGŁOSZENIE
Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2017 r. (tj. piątek) Urząd Gminy w Wilkowicach będzie czynny w godz. 7:00-15:00.

W pozostałe dni miesiąca czerwca Urząd Gminy w Wilkowicach będzie czynny zgodnie  z obowiązującym harmonogramem.
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy  Wilkowice z dnia 17 maja 2017 r. w związku z art. 130 Kodeksu Pracy  

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)

Z KOZIOŁKIEM MAtOŁKIEM PRZEZ ŚWIAt
11 i 12 maja br. przedszkolaki z Bystrej udały się do Teatru Lalek 

„Banialuka” w Bielsku-Białej na przedstawienie o Koziołku Matołku, 
który szuka swojego miejsca na ziemi. Wraz z bohaterem odwiedzi-
liśmy egzotyczne kraje, uczyliśmy się chińskiego, zaklinaliśmy węże 

na targu w Bombaju, 
spotkaliśmy  Indian, 
by  w  końcu  wrócić 
do  rodzinnego  Pa-
canowa,  odnajdując 
- całkiem blisko - to, 
co dla niego najważ-
niejsze.  Była  to  za-
bawna,  pełna  eks-
presji,  trochę strasz-
na,  trochę  mokra 
opowieść,  w  której 
dzieci aktywnie brały 

udział. Ponadto wizyta w teatrze była okazją do utrwalenia zasad sa-
voir-vivru, a świadomość poprawnych zachowań naszych przedszko-
laków nie zamyka się tylko w kręgu najbliższego otoczenia, ale zdo-
bywają oni wiedzę na temat poprawnego funkcjonowania w bardziej 
odległej  prze-
strzeni społecz-
nej. 

Olimpia  
Podwacietnik, 

Aleksandra 
Jaślanek

Przedszko-
le Publiczne 

w Bystrej

Kategoria „Nalewki”:
1 miejsce: KGW Wilkowice – Likier z dyni,
2 miejsce: KGW Bystra – Malinówka,
3 miejsce: KGW Meszna – Owocówka. 
Przyznano  3  równorzędne  nagrody  dla  Kół Gospodyń Wiejskich 

z Gminy Wilkowice za udział w konkursie, zgodnie z regulaminem. 
Potrawy  wybrane  podczas  konkursu  gminnego  będą  brały  udział 
w konkursie powiatowym.

Należy  zauważyć,  że  oprawę  artystyczną  imprezy  przygotowały 
Dzieci z Niepublicznego Przedszkola Językowego  „Mali Odkrywcy” 
z Mesznej wraz z Paniami Wychowawczyniami. Dziękujemy wszyst-
kim zaproszonym Gościom, którzy postanowili uświetnić swoją obec-
nością doroczny konkurs kulinarny.

ASC
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„MAJOWE SŁONKO NAM ZAŚWIECIŁO, żEBY SIĘ DZIECIOM  
Już NIE NuDZIŁO”

„SZACH, MAt  W ZSP MESZNA”

Tegoroczna pogoda wiosenna nas nie  rozpieszczała, ale w koń-
cu  możemy  w  pełni  korzystać  z  uroków  najpiękniejszego  miesią-
ca roku, jakim jest maj. Ciesząc się bogato wyposażonym ogrodem 
dzieci chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu bawiąc się we-
soło i rozwijając sprawność fizyczną - szybkość, gibkość, skoczność, 
zręczność, a także zwiedzają okolice naszego przedszkola, poprzez 
codzienne spacery obserwują przyrodę  i dostrzegają  fenologię naj-
bliższych  ekosystemów. Oczywiście  nie  zapominamy  o wpajanych 
na bieżąco zasadach bezpieczeństwa. 
Dzieci  uwielbiają  spędzać  czas na świeżym powietrzu,  jednakże 

czekały na nie również atrakcje w przedszkolu. Uczestniczyły w mu-
zycznym cyklu „Beskidy w muzyce”, gdzie zapoznały się z regional-
nymi strojami, tańcami, piosenkami Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. 
Brały udział w spektaklach teatrzyków objazdowych:
- 12.05.2017 r. pt. „Zaczarowany Gucio” - teatr lalek, którego prze-

słaniem  było  właści-
we  i  kulturalne  za-
chowanie  dziecka, 
które  zawsze  jest 
nagradzane  i  przy-
nosi pozytywne, acz-
kolwiek  czasami  za-
skakujące efekty;
-  17.05.2017  r.  pt. 

„Kozucha  kłamczu-
cha” - teatr przedsta-
wiany przez aktorów 

- morałem bajki było, iż kłamstwo 
nie  popłaca,  zawsze  warto  mó-
wić prawdę. 
Nasze przedszkolaki systema-

tycznie  odwiedzają  Gminną  Bi-
bliotekę - słuchają bajek, rozwią-
zują  zagadki,  krzyżówki,  łami-
główki,  wykonują  ciekawe  pra-
ce plastyczne,  odwdzięczają  się 
piosenkami  i  wierszykami  oraz 
szczerym  uśmiechem.  Zawsze 
dostają słodki poczęstunek. 
Słoneczna  i  gorąca  pogoda 

przenosi  nas  myślami  do  upal-
nego  lata  i  wspaniałych  waka-
cji  oraz  pożegnania  naszych 
starszych  przedszkolaków  idą-
cych do szkoły. Z tej okazji dzie-
ci te miały robione pamiątkowe zdjęcia, które będą im przypominały 
mile spędzone chwile w przedszkolu, do których należą niewątpliwie 
atrakcje przygotowane z okazji Dnia Dziecka i corocznie odbywają-
cego się Pikniku Rodzinnego. 
Póki co, ciesząc się słoneczną pogodą korzystajmy z uroków wio-

sny i niech każdy z nas będzie radosny.
Nauczycielki Przedszkola Publicznego w Wilkowicach

Marzena Habdas, Dagmara Wolniak

Uczniowie  klasy  III  b  Zespołu  Szkolno-Przedszkolne-
go  w  Mesznej,  jako  uczestnicy  II  roku  programu  „Eduka-
cja  przez  szachy  w  szkole”,  gościli  9  maja  br.  na  zajęciach  sza-
chowych  nauczycieli  naszej  placówki  oraz  nauczycieli  innych 
szkół  m.in.  uczestników  szkolenia,  sieci  współpracy  i  samo-
kształcenia  „Uczymy  w  klasie  III”  oraz  „Kodowania  –  Bawimy  się  
w programowanie” Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
WOM z Bielska-Białej pod kierunkiem p. Jolanty Biernat. 
Głównym celem naszego szkolnego programu jest wsparcie edu-

kacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej. Królewska gra roz-
wija i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawną koordyna-
cję  ruchów, uczy określania odległości między przedmiotami,  stron 
świata,  kierunków  lewo  prawo  itd.  To  żywa  lekcja  geometrii,  która 
w sposób często przez ucznia niewidoczny, pomaga  w matematy-
ce, fizyce, nawet technice i geografii. Jeszcze ważniejszy jest wpływ 

szachów  na  psychi-
kę dzieci. Uczą sku-
tecznego  działania 
pod presją,  nie pod-
dawania  się  nawet 
w najtrudniejszej sy-
tuacji,  odpowiedzial-
ności,  ponoszenia 
konsekwencji  wła-
snych  decyzji.  Gra-
jąc w szachy dziecko 
uczy się radzić sobie 
ze  stresem  i  poraż-
ką.  Rozwija  opano-
wanie,  koncentrację, 
determinację,  cier-
pliwość,  wytrwałość 
czy odwagę. 
Zajęcia  pod  tytu-

łem  „Prawa Szacho-
wej  Krainy”    mia-
ły  na  celu  utrwalić 
uczniom  podstawo-
we  wiadomości  po-

znane  w  I  i  II  roku 
realizacji  projektu. 
Głównymi celami za-
jęć  było  doskona-
lenie  samodzielnej 
analizy zadań, umie-
jętności  planowania 
i  programowania, 
nabywania  kompe-
tencji  oraz  rozwija-
nia  zdolności  i  zain-
teresowań  uczniów, 
kształtowania sprawności umysłowej,  logicznego myślenia,  zdolno-
ści poznawczych  - ćwiczenia pamięci oraz obiektywizmu, samodo-
skonalenia, motywacji związanych z dyscypliną i kształtowaniem wła-
ściwych postaw koleżeńskich. Uczniowie na tym etapie znają funkcje 
figur w grze i potrafią zaplanować rundę wg przyjętych praw. W przy-
padku pionów - posiadają wiedzę o ich wyjątkowych właściwościach, 
harmonijnie  wyprowadzają  lekkie  figury  i  zabezpieczają  króla.  Za-
uważają,  kiedy  jego  bierki  są  atakowane  i  próbują  przeciwdziałać 
stratom. Przez odejście, obronę  lub wymianę, matują ciężkimi figu-
rami,  rozpoznają  sytuacje  zaszachowania  przeciwnika  i  dają mata 
w jednym posunięciu w każdej pozycji na szachownicy.
Lekcje odbyły się w trzech formach pracy:

- zbiorowej, gdzie uczniowie wspólnie prezentowali umiejętności na 
dywanie szachowym; 

- indywidualnej podczas rozwiązywania metodą poszukującą zadań 
o różnej tematyce szachowej z wykorzystaniem tablicy interaktyw-
nej i zadań szachowych Pawła Mrozińskiego;

- grupowej/ w parach; w zadaniu matowania ciężkimi figurami na sza-
chownicy.
Zaprezentowaliśmy  różne  metody  pozwalające  na  formułowanie 

pewnych sądów, wiązania informacji z działaniem praktycznym. Nasi 
mali  szachiści  wykazali  się  ogromną motywacją  do  pracy,  sponta-
niczną aktywnością, szybką reakcją w dążeniu do samodoskonale-
nia  poprzez  korygowanie  własnych  błędów.  Ich  wiedza  i  możliwo-
ści są na wysokim poziomie, ale to nie wszystko! Najważniejsze, że 
uczniowie/uczestnicy  projektu  pokochali  szachy  od  pierwszej  lekcji 
i nie chcą się z nimi rozstawać bo są grą, rozrywką, świetną zabawą 
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Bardzo ważnym elementem w rozwoju dziecka jest wykształcenie 
w nim kreatywności. Im szybciej zaczniemy pomagać w jej rozwija-
niu  i  kształtowaniu,  tym  lepiej nasze dziecko będzie przygotowane 
do życia w dzisiejszym świecie. Dlatego 10 kwietnia br. w przedszko-
lu gościliśmy  „Naukowców” z Fabryki Kreatywności,  którzy przygo-
towali dla naszych Milusińskich niezwykły, magiczny, emocjonujący 
pokaz eksperymentów i doświadczeń. Na wstępie dzieci próbowały 
nadmuchać balon nie używając do tego ust. Udało się to dzięki uży-

ciu  zwykłego  octu  i  sody 
oczyszczonej.  Następ-
nie  przedszkolaki  zoba-
czyły  niezwykłą  przemia-
nę wody w sok z    „gumi-
jagód”, a później w Colę, 
a także ogień, który zapo-
mniał,  jakim  kolorem  po-

winien się palić. Dzieci miały także możli-
wość poznania Czesia–piłeczki, który tań-
czy w powietrzu. Na sam koniec Pan Na-
ukowiec –  już na pożegnanie – przepro-
wadził eksperyment, którego efektem był 
„oddech Dżina”. Mamy  nadzieję,  że  nie-
długo  będziemy  mieli  okazję  znów  spo-
tkać  się  z  Naukowcami  z  Fabryki  Kre-
atywności  i  zobaczymy nowe zdumiewa-
jące „CZARY”. 

Zespół Promujący Przedszkole  
w Mesznej

Katarzyna Mrówka

FABRYKA KREAtYWNOŚCI W NASZYM PRZEDSZKOLu

i mogą stać się pasją na całe życie. 
Tigran Petrosjan - dziewiąty mistrz świata powiedział:
„Szachy – pod względem swej formy są grą, pod względem treści 

sztuką, z punktu widzenia trudności opanowania ich – nauką”.
Miła  atmosfera  podczas  zajęć  towarzyszyła  nam  do  same-

go  końca.  Serdecznie  dziękujemy  wszystkim  obecnym  gościom 

za okazane uznanie  dla  naszej wytrwałej  i  jakże przyjemnej  pracy  
z bierkami szachowymi. 

Beata Jakubiec
nauczyciel „Edukacji przez szachy w szkole”

ZSP Meszna

Drodzy Czytelnicy, Mieszkańcy naszej Gminy, 
z radością i dumą informujemy, iż z okazji 25-lecia Wielkiej Orkie-

stry  Świątecznej  Pomocy  nasz  Sztab  został  nagrodzony Medalem 
tej  Fundacji,  który  jest  podziękowaniem  za  długoletnią współpracę 
i wspieranie idei WOŚP. 
Mamy świadomość, że to wyróżnienie jest owocem zaangażowa-

nia  i  pomocy wielu osób  i  instytucji  naszej Gminy oraz daru  serca 
tych, którzy napełniali puszki naszym wolontariuszom.
Dlatego  dziękujemy Wszystkim  naszym Dobroczyńcom  i  Ofiaro-

dawcom.
Kochani Wolontariusze,  bez Was  nie  byłoby  sukcesów  naszego 

sztabu i sukcesów WOŚP.  Dzisiaj najstarsi z Was mają ponad trzy-
dzieści lat, najmłodsi jedenaście.
Sztafeta  dobroczynności  trwa  i mamy nadzieję,  że  nigdy  się  nie 

skończy.

Na  wstążce  Me-
dalu  widnieje  zawo-
łanie:

Jednoczymy Po-
laków już 25 lat.

W  Gminie  Wilko-
wice  Orkiestra  roz-
brzmiewa już 19 lat. 
Łącznie przekaza-

liśmy  Fundacji kwo-
tę 776.406  złotych, 

zebraną  przez  2133 
wolontariuszy.
W  tym  dniu,  my 

członkowie  Sztabu, 
czujemy  tę  jedność. 
Międzypokoleniową, 
pełną  zapału,  zaan-
gażowania,  dobro-
czynności  i  zrozu-
mienia. 
Podz iękowan ia 

zawarte  w  certyfika-
cie  Medalu  dedyku-
jemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób „zagrali” z nami w ko-
lejnych Finałach.

Fundacja Wielka Orkiestra  Świątecznej  Pomocy  dziękuje  SZTA-
BOWI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWICACH za niezwykłą 
przyjaźń i energię, którą od Was otrzymaliśmy w czasie Finałów.
Nasze styczniowe granie wspiera polską medycynę i ratuje zdro-

wie i życie najmniejszych pacjentów i seniorów.
Dziękujemy za wsparcie, dzięki któremu możemy, w zgodzie z naj-

wyższymi  standardami,  realizować  ogólnonarodowe  programy me-
dyczne i edukacyjne.
Dziękujemy Drodzy Przyjaciele!
Pamiętajcie, że gramy do końca świata i jeden dzień dłużej.

Szef Sztabu

SZtAB SZKOŁY PODStAWOWEJ W WILKOWICACH NAGRODZONY 
MEDALEM 25-LECIA WIELKIEJ ORKIEStRY ŚWIĄtECZNEJ POMOCY



G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e6

B



G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e 7

„CO ZA NAMI…”
10 maja br. w GOK „Promyk” odbyło się 

uroczyste otwarcie wystawy prac Seniorów 
z DPS z Bystrej. Prace plastyczne wykony-

wane różnymi technikami zachwyciły przyby-
łych Gości oraz Dzieci ze Szkoły Podstawowej 

z Bystrej. Zajęcia, na których powstały prace prowa-
dzi Pani Marietta Rolbiecka, której serdecznie gratulu-
jemy i dziękujemy za pomoc przy przygotowaniu wysta-
wy. Na wernisażu nie zabrakło wielu rozmów i wymiany 
doświadczeń pomiędzy pokoleniami, co nas niezmier-
nie cieszy. Całość uświetnił grą na saksofonie Pan Łu-
kasz Gwoździak. Wystawa trwa do 26 maja br. 

Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy tegoroczne wspólne wyj-
ścia w góry pod hasłem „Przewodnik czeka”, odbywające się w 
ramach Klubu Podróżnika. Sezon 2017 zainaugurowaliśmy wej-
ściem na Magurkę Wilkowicką. Tematem wycieczki była „Wio-
sna w zachodniej części pasma Magurki między Łysą a Roga-
czem”. Zachęcamy zarówno Przyjezdnych, jak i Mieszkańców 
naszej Gminy do poznawania otaczających nas gór w towarzy-
stwie przewodnika górskiego, Pani Janiny Dyrdy, podczas ko-
lejnych górskich wypadów. Najbliższy już wkrótce, 11 czerwca... 
szczegóły na plakacie.

22 maja br. rozpoczęły się warsztaty rzeźbiarskie ze Stanisła-
wem Kwaśnym (Twórcą Ludowym z Mesznej, laureatem presti-
żowej nagrody im. Oskara Kolberga), których tematem, w tym 
roku, jest „Chrystus Frasobliwy w sztuce”.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Re-
gionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, przy współpracy  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Promyk” oraz Gminą Wilko-
wice.  Warsztaty odbywają się na terenie przyległym do „Pro-
myka”.

Happening organizowany przez Klub Gaja, 23 maja br., przed 
seansem DKF „Promyk”, rozpoczął się w inhalatorium propo-
lisowym znajdującym się w drewnianej altanie w pasiece przy 
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.  Apiinhala-
cja polega na wdychaniu powietrza z ula, w którym rozpuszczo-
ne są wszystkie dobroczynne dla zdrowia składniki produkowa-
ne przez pszczoły (wosk, propolis, miód, pyłek pszczeli, mlecz-
ko pszczele). Z inhalacji mogą korzystać nieodpłatnie zarówno  
Kuracjusze, jak i Mieszkańcy naszej Gminy. Po zwiedzeniu apiin-
halatorium uczestnicy happeningu zostali zaproszeni przez Pa-
nią Urszulę Kuc, Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochi-
rurgii na poczęstunek pysznym miodem wytwarzanym w pasie-
ce przyszpitalnej.

Za nami kolejne spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu  
Filmowego. 23 maja br. obejrzeliśmy film pt. „Łowcy miodu”. 
Dokument pokazujący życie pszczół i przedstawiający niebez-
pieczeństwa, jakie grożą ludzkiej cywilizacji z powodu masowe-
go ginięcia rodzin pszczelich. Gościem Specjalnym w „Promy-
ku” tego wieczoru była aktorka Magdalena Popławska, która od 
wielu lat wspiera działania Klubu Gaja, jest medialną twarzą pro-
jektu obrony pszczół, a w filmie poznaje pracę bartników w róż-
nych miejscach na świecie. Projekcję filmu poprzedzał happe-
ning Jacka Bożka „Miód”.
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OPERACJA PT. „USIĄDŹ Z FAŁATEM NA ŁAWCE!”, REALIZOWANA W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE NA 

WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ 
SPOŁECZNOŚĆ” W RAMACH DZIAŁANIA „WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY 

LEADER” OBJĘTEGO PROGRAMEM W ZAKRESIE „ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO. 
NR UMOWY UM12-6935-UM1210212/16  

 
 
 
 
 
 

       OGŁASZA  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY z nagrodami, 

DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH  

NA TERENIE LGD „ZIEMIA BIELSKA”, 

 
 
 

JULIAN FAŁAT  
– ARTYSTA NAM ZNANY! 

 

KATEGORIE WIEKOWE: 5-6 LAT, 7-9 LAT, 10-15 LAT.      TERMIN SKŁADANIA PRAC: 5-26 CZERWCA 2017 r. 

MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”, ul. JULIANA FAŁATA 2k, 43-360 BYSTRA, 
(OSOBIŚCIE LUB POCZTĄ). 

KARTY ZGŁOSZENIOWE ORAZ REGULAMIN DOSTĘPNE: od 5 CZERWCA br.  

DO POBRANIA NA:  WWW.WILKOWICE.PL          WWW.GOK.WILKOWICE.PL       oraz na naszym profilu na Facebooku . 
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NAJBLIŻSZE WYDARZENIA KULTURALNE W GMINIE WILKOWICE !Data Godzina Nazwa imprezy Organizator Miejsce Odbiorcy

WYSTAWA W GOK „PROMYK” w CZERWCU: 

WYSTAWA PRAC UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W GOK „PROMYK” W DNIACH 04-30.06.

Sobota
27.05.

od 
10.00

Bitwa szwedzka na szańcach
wilkowickich

Organizatorzy Tereny przy
zbiorniku

retencyjnym 
w

Wilkowicach

Wszyscy

Niedziela
28.05.

14.00 Majówka na Lanckoronie 
w Bystrej

Organizatorzy Lanckorona 
w Bystrej

Wszyscy

Wtorek
30.05.

19.00 Klub Melomana: 
„Wiolonczela”

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Środa
31.05.

15.45
18.00

Klub Młodego Filmowca 
„Non fiction”
„Środowe Kółko Filmowe”

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież

Dorośli

Czwartek
01.06.

16.30 Warsztaty rodzinne: „Od 
deski do deski” – budujemy 
domki dla zapylaczy

Klub Gaja GOK
„Promyk”

Rodzice 
z Dziećmi,

Zapisy

Czwartek
01.06.

18.30 Pokaz filmów 
animowanych: 
„Pszczółka Maja”

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Rodzice 
z Dziećmi

Piątek
02.06.

9.00 Plener fotograficzny – 
Cieszyn

GOK
„Promyk”

Cieszyn Wszyscy
Zapisy

Piątek
02.06.

18.00-
22.00

Noc Bibliotek w MOK 
„Nad Borami”

GBP
Wilkowice

Filia 
w Mesznej

MOK „Nad
Borami”

Wszyscy

Sobota
03.06.

od  
10.00

Szachy na Biwaku - turniej Organizatorzy Biwak nad
rzeką Białką 

w Bystrej przy
ul. Fałata

Wszyscy

Sobota
03.06.

od  
14.00

Miniolimpiada z okazji 
Dnia Dziecka

Organizatorzy Boisko
szkolne 

w Mesznej
przy 

ul. Szkolnej

Wszyscy

Sobota
03.06.

od 
17.00

Druga Bystrzańska Sobótka Organizatorzy Biwak nad
rzeką Białką 

w Bystrej przy
ul. Fałata

Wszyscy

Niedziela
04.06.

15.00 Występ grupy teatralno-
recytatorskiej „Experior”, 
przy GOK „Promyk”, 
autorski projekt „A human” 
w reż. K. Hoffmann

GOK 
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Dorośli

Niedziela
04.06.

15.30 Występ grup gitarowych 
„Promyka”

GOK 
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Niedziela
04.06.

16.00-
19.00

Dzień Dziecka w Promyku 

pod hasłem: 
„Życie jest grą”

GOK 
„Promyk”

GOK 
„Promyk”

Rodzice 
z Dziećmi

Wtorek
06.06.

19.00 DKF „Promyk”:  
„Mr. Gaga”, reż.  T. 
Heymann

GOK
„Promyk”

GOK 
„Promyk”

Dorośli

Środa
07.06.
07.06.

15.45
18.00

 Klub Młodego Filmowca 
„Non fiction”
„Środowe Kółko Filmowe”

GOK
„Promyk”

GOK 
„Promyk”

Młodzież

Dorośli

Czwartek
08.06.

17.00 „Czwartkowe spotkania 
z Organizacjami z Gminy 
Wilkowice”

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Organizacje,
Działacze
Kultury

Piątek
09.06.

19.00 Koncert Justyny Janik GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy,
wstęp wolny
biletowany!

Sobota,
10.06.

Program
na 
plakacie

Dni Wilkowic –  I Dzień Organizatorzy Plac przy OSP
Wilkowice

Wszyscy

Sobota
10.06.

13.00 Memoriał Józefa Przybyły
w skokach narciarskich

LKS
„Klimczok-

Bystra”

Skocznia 
w Bystrej, 

ul. Ochota 40

Wszyscy

Niedziela
11.06.

Program
na 
plakacie

Dni Wilkowic –  II Dzień Organizatorzy Plac przy OSP
Wilkowice

Wszyscy

PRZYGOtOWANIE INFORMACJI: 
GOK, tJ. GMINNY OŚRODEK KuLtuRY „PROMYK”  

uL. JuLIANA FAŁAtA 2K  43-360 BYStRA 
INFO: 33 8 170 773 WWW.GOK.WILKOWICE.PL

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA KULTURALNE W GMINIE WILKOWICE !Niedziela
11.06.

09.00 „Przewodnik czeka” wyjścia 
w góry 
w ramach Klubu 
Podróżnika: 
„Źródłowe potoki Białki  na 
stokach Magury, Klimczoka 
i Szyndzielni”

GOK
„Promyk”

Zbiórka pod
byłym D.W.

Magnus 
w Bystrej,

ostatni
przystanek
linii MZK nr

57

Wszyscy

Wtorek
13.06.

10.00-
13.00

Targi Pracy – oferty z kraju 
i zagranicy

Organizatorzy GOK 
„Promyk”

Wszyscy

Wtorek
13.06.

19.00 Klub Podróżnika: 
„Szkocja - wakacje 
w kratkę”, prowadzi 
Pani Małgorzata Leśniowska

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Środa
14.06.

18.00 „Środowe Kółko Filmowe” GOK
„Promyk”

GOK 
„Promyk”

Dorośli

Niedziela
18.06.

od 
15.00

40-lecie Parafii w Bystrej 
Krakowskiej

Parafia Tereny przy
kościele 
w Bystrej

Krak.

Wszyscy

Wtorek
20.06.

DKF „Promyk” 
ODWOŁANY !!!

Środa
21.06.

18.00  „Środowe Kółko Filmowe” GOK
„Promyk”

GOK 
„Promyk”

Dorośli

Wtorek
27.06.

19.00 Klub Melomana: 
„Flet poprzeczny”

GOK
„Promyk”

GOK 
„Promyk”

Wszyscy

Środa
28.06.

18.00 „Środowe Kółko Filmowe” GOK
„Promyk”

GOK 
„Promyk”

Dorośli

Czwartek
29.06.

Dni Bystrej –  I Dzień Organizatorzy Plac przy OSP
Bystra

Wszyscy

Piątek
30.06.

Dni Bystrej –  II Dzień Organizatorzy Plac przy OSP
Bystra

Wszyscy

Czerwiec 2017 Aktualne wystawy w GBP 
Wilkowice, www.biblioteka-
wilkowice.pl

GBP 
Wilkowice

GBP
Wilkowice

Wszyscy

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA KULTURALNE W GMINIE WILKOWICE !Niedziela
11.06.

09.00 „Przewodnik czeka” wyjścia 
w góry 
w ramach Klubu 
Podróżnika: 
„Źródłowe potoki Białki  na 
stokach Magury, Klimczoka 
i Szyndzielni”

GOK
„Promyk”

Zbiórka pod
byłym D.W.

Magnus 
w Bystrej,

ostatni
przystanek
linii MZK nr

57

Wszyscy

Wtorek
13.06.

10.00-
13.00

Targi Pracy – oferty z kraju 
i zagranicy

Organizatorzy GOK 
„Promyk”

Wszyscy

Wtorek
13.06.

19.00 Klub Podróżnika: 
„Szkocja - wakacje 
w kratkę”, prowadzi 
Pani Małgorzata Leśniowska

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Środa
14.06.

18.00 „Środowe Kółko Filmowe” GOK
„Promyk”

GOK 
„Promyk”

Dorośli

Niedziela
18.06.

od 
15.00

40-lecie Parafii w Bystrej 
Krakowskiej

Parafia Tereny przy
kościele 
w Bystrej

Krak.

Wszyscy

Wtorek
20.06.

DKF „Promyk” 
ODWOŁANY !!!

Środa
21.06.

18.00  „Środowe Kółko Filmowe” GOK
„Promyk”

GOK 
„Promyk”

Dorośli

Wtorek
27.06.

19.00 Klub Melomana: 
„Flet poprzeczny”

GOK
„Promyk”

GOK 
„Promyk”

Wszyscy

Środa
28.06.

18.00 „Środowe Kółko Filmowe” GOK
„Promyk”

GOK 
„Promyk”

Dorośli

Czwartek
29.06.

Dni Bystrej –  I Dzień Organizatorzy Plac przy OSP
Bystra

Wszyscy

Piątek
30.06.

Dni Bystrej –  II Dzień Organizatorzy Plac przy OSP
Bystra

Wszyscy

Czerwiec 2017 Aktualne wystawy w GBP 
Wilkowice, www.biblioteka-
wilkowice.pl

GBP 
Wilkowice

GBP
Wilkowice

Wszyscy

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA KULTURALNE W GMINIE WILKOWICE !Data Godzina Nazwa imprezy Organizator Miejsce Odbiorcy

WYSTAWA W GOK „PROMYK” w CZERWCU: 

WYSTAWA PRAC UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W GOK „PROMYK” W DNIACH 04-30.06.

Sobota
27.05.

od 
10.00

Bitwa szwedzka na szańcach
wilkowickich

Organizatorzy Tereny przy
zbiorniku

retencyjnym 
w

Wilkowicach

Wszyscy

Niedziela
28.05.

14.00 Majówka na Lanckoronie 
w Bystrej

Organizatorzy Lanckorona 
w Bystrej

Wszyscy

Wtorek
30.05.

19.00 Klub Melomana: 
„Wiolonczela”

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Środa
31.05.

15.45
18.00

Klub Młodego Filmowca 
„Non fiction”
„Środowe Kółko Filmowe”

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież

Dorośli

Czwartek
01.06.

16.30 Warsztaty rodzinne: „Od 
deski do deski” – budujemy 
domki dla zapylaczy

Klub Gaja GOK
„Promyk”

Rodzice 
z Dziećmi,

Zapisy

Czwartek
01.06.

18.30 Pokaz filmów 
animowanych: 
„Pszczółka Maja”

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Rodzice 
z Dziećmi

Piątek
02.06.

9.00 Plener fotograficzny – 
Cieszyn

GOK
„Promyk”

Cieszyn Wszyscy
Zapisy

Piątek
02.06.

18.00-
22.00

Noc Bibliotek w MOK 
„Nad Borami”

GBP
Wilkowice

Filia 
w Mesznej

MOK „Nad
Borami”

Wszyscy

Sobota
03.06.

od  
10.00

Szachy na Biwaku - turniej Organizatorzy Biwak nad
rzeką Białką 

w Bystrej przy
ul. Fałata

Wszyscy

Sobota
03.06.

od  
14.00

Miniolimpiada z okazji 
Dnia Dziecka

Organizatorzy Boisko
szkolne 

w Mesznej
przy 

ul. Szkolnej

Wszyscy

Sobota
03.06.

od 
17.00

Druga Bystrzańska Sobótka Organizatorzy Biwak nad
rzeką Białką 

w Bystrej przy
ul. Fałata

Wszyscy

Niedziela
04.06.

15.00 Występ grupy teatralno-
recytatorskiej „Experior”, 
przy GOK „Promyk”, 
autorski projekt „A human” 
w reż. K. Hoffmann

GOK 
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Dorośli

Niedziela
04.06.

15.30 Występ grup gitarowych 
„Promyka”

GOK 
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Niedziela
04.06.

16.00-
19.00

Dzień Dziecka w Promyku 

pod hasłem: 
„Życie jest grą”

GOK 
„Promyk”

GOK 
„Promyk”

Rodzice 
z Dziećmi

Wtorek
06.06.

19.00 DKF „Promyk”:  
„Mr. Gaga”, reż.  T. 
Heymann

GOK
„Promyk”

GOK 
„Promyk”

Dorośli

Środa
07.06.
07.06.

15.45
18.00

 Klub Młodego Filmowca 
„Non fiction”
„Środowe Kółko Filmowe”

GOK
„Promyk”

GOK 
„Promyk”

Młodzież

Dorośli

Czwartek
08.06.

17.00 „Czwartkowe spotkania 
z Organizacjami z Gminy 
Wilkowice”

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Organizacje,
Działacze
Kultury

Piątek
09.06.

19.00 Koncert Justyny Janik GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy,
wstęp wolny
biletowany!

Sobota,
10.06.

Program
na 
plakacie

Dni Wilkowic –  I Dzień Organizatorzy Plac przy OSP
Wilkowice

Wszyscy

Sobota
10.06.

13.00 Memoriał Józefa Przybyły
w skokach narciarskich

LKS
„Klimczok-

Bystra”

Skocznia 
w Bystrej, 

ul. Ochota 40

Wszyscy

Niedziela
11.06.

Program
na 
plakacie

Dni Wilkowic –  II Dzień Organizatorzy Plac przy OSP
Wilkowice

Wszyscy

NAJBLIżSZE WYDARZENIA KuLtuRALNE  
W gminie WilkoWice
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OPERACJA PT. „USIĄDŹ Z FAŁATEM NA ŁAWCE!”, REALIZOWANA W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE NA 

WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ 
SPOŁECZNOŚĆ” W RAMACH DZIAŁANIA „WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY 

LEADER” OBJĘTEGO PROGRAMEM W ZAKRESIE „ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO. 
NR UMOWY UM12-6935-UM1210212/16  

 
 
 
 
 
 

       OGŁASZA NABÓR NA  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

AMATORSKI PLENER AKWARELOWY  

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW  

LGD „ZIEMIA BIELSKA” 

LIPIEC, BYSTRA k. Bielska-Białej 

 
JULIAN FAŁAT  

– ARTYSTA NAM ZNANY! 
 

 

 

 

 

KATEGORA WIEKOWA: 16+ LAT.      ZAPISY: 5-19 CZERWCA 2017 r. 

MIEJSCE ZAPISÓW: GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”, ul. JULIANA FAŁATA 2k, 43-360 BYSTRA, 

KARTY ZGŁOSZENIOWE ORAZ REGULAMIN PLENERU DOSTĘPNE: od 5 CZERWCA br. 

DO POBRANIA NA:  WWW.WILKOWICE.PL          WWW.GOK.WILKOWICE.PL       oraz na naszym profilu na Facebooku. 
. 
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ZERÓWKA NA LEKCJI MAtEMAtYKI W KLASIE I
W  związku  z  realizacją  rocznego  planu  naszego  przedszko-

la,  który  dotyczy  rozwijania  czynności  intelektualnych  i  zaintere-
sowań matematycznych,  najstarsza  grupa udała  się  na  lekcję ma-
tematyki  do  klasy  I.  Wychowawca  klasy,  przemiła  P.  Barbara  Ro-
jek przeprowadziła bardzo  interesujące zajęcia. Dzięki uprzejmości  
P. Basi przedszkolaki z zerówki mogły zobaczyć jak będą przebiega-
ły zajęcia w klasie I, do której będą uczęszczać od 1 września. Pod-
czas zajęć uczniowie z klasy I zaprezentowali we wspaniały sposób 
swoje umiejętności matematyczne, dodawanie  i odejmowanie,  roz-
wiązywanie zadań tekstowych, zgodną pracę w grupach, a także sa-
modzielne rozwiązywanie zadań. Jednakże największym zaskocze-
niem,  a  także  wywołującym  najwięcej  emocji  wśród  przedszkola-
ków było wykorzystanie przez P. Basię dotykowej tablicy interaktyw-

nej.  P. Basia  podczas  zajęć  zaprosi-
ła każde z dzieci do podejścia do ta-
blicy  i wykazania się swoimi umiejęt-
nościami. Przedszkolaki poradziły so-
bie  wspaniale.  Za  serdeczne  przyję-
cie,  ciekawe  zajęcia  i  słodki  poczę-
stunek wszystkie przedszkolaki z gru-
py  III pragną podziękować Pani Basi 
oraz starszym kolegom.

Zespół Promujący Przedszkole 
w Mesznej

Katarzyna Mrówka

RODZICu BĄDŹ CZuJNY
„Nowe narkotyki”  inaczej  „dopalacze” działa-

ją na ośrodkowy układ nerwowy i mogą dopro-
wadzić do nieodwracalnych, wielonarządowych 
uszkodzeń.  Zatem  zażycie  jakichkolwiek  „no-
wych narkotyków” wiąże się z dużym ryzykiem 
zdrowotnym. Ich skład jest zmienny, substancje 
w nich zawarte są toksyczne nawet w mikrosko-
pijnych dawkach, dlatego łatwo doprowadzić do 
ich przedawkowania, nawet ze skutkiem śmier-
telnym.
Używanie „nowych” narkotyków może dopro-

wadzić do uzależnienia. W uzależnieniu wystę-
puje zjawisko wzrostu tolerancji, co oznacza ko-
nieczność  przyjmowania  coraz  większych  da-
wek substancji dla uzyskania tego samego efek-
tu. Osoby uzależnione od „nowych” narkotyków 
mogą doświadczać głodu substancji, a zaprze-
stanie ich używania zwykle jest bardzo trudne.
Zażywanie  „nowych”  narkotyków  wpływa  na 

wszystkie  obszary  życia.  Zwykle  pojawiają  się 
konflikty w rodzinie oraz pogorszenie relacji ro-
dzinnych. Nierzadko występują także problemy 
w szkole, m.in. obniżenie wyników w nauce.

W przypadku, gdy obawiasz się, że Twoje 
dziecko lub ktoś z Twojego otoczenia zaży-
wa substancje psychoaktywne możesz uzy-
skać pomoc i informację w:
-  Punkcie  konsultacyjnym  ds.  uzależnień  NA-
DZIEJA  w  Bielsku-Białej,  ul.  Stojałowskiego 
19, tel. 725 030 122,

-  Poradni  Terapii  Uzależnienia  od  Alkoholu 
i Współuzależnienia, Bielsko-Biała, ul. Mosto-
wa 1, tel. 33/812 30 42,

- Miejskim Ośrodku Leczenia Uzależnień w Biel-
sku-Białej ul. Mostowa 1, tel. 33 822 79 83.
Można również skorzystać z porad telefonicz-

nych:
-  Katolicki  telefon  zaufania,  tel.  33  812  26  67 
czynny codziennie od 16:00 do 21:00,

- bezpłatna infolinia Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej  Nowe Narkotyki  – Dopalacze  tel.  800 
060 800.
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DZIĘKuJEMY
Serdecznie  dziękujemy  Prezesowi  Stowarzyszenia  „Wrota  Be-

skidów”  Panu  Władysławowi  Wala  oraz  wszystkim  jego  członkom 
za zorganizowanie,  już po raz trzeci, „Turnieju piłki halowej”, z któ-
rego  dochód  -  2350  zł  -  przeznaczony  jest  na  zastrzyki  botulino-
we dla  kontuzjowanego, młodego skoczka narciarskiego Szymona 
Olek. Choć publiczność nie dopisała, atmosfera  radości  ze zrobio-
nych przez Szymona postępów w ciągu minionego roku oraz solidar-
ności z nim, stworzona przez grających piłkarzy i organizatorów Tur-
nieju będzie mobilizowała go do dalszej ciężkiej pracy i walki o lep-
sze jutro.
Serdecznie dziękujemy również Prezesowi Fundacji Sadyba, Panu 

Jerzemu Gwoździak, który sfinansował miesięczną rehabilitację Szy-
mona już po raz trzeci.
Serdecznie dziękujemy także wszystkim znanym nam i nieznanym 

osobom, które przekazały po raz kolejny swój 1% podatku na  jego 
rehabilitację.

Szymon nadal jest 
intensywnie  rehabi-
litowany.  Potrzebuje 
jeszcze kilku lat, aby 
osiągnąć maksimum 
możliwości  i utrwalić 
to, co osiągnął.
Obecnie    kończy 

szóstą klasę  i naukę 
w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Wilkowicach. Chcemy podziękować także wszystkim pra-
cownikom Szkoły i dzieciom za serdeczne przyjęcie Szymona po wy-
padku oraz wszelki  trud włożony w  jego nauczanie  i stopniowy po-
wrót do normalnego życia.
Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Szymon Olek i Katarzyna Garncarczyk

MIESZKAńCu BĄDŹ ŚWIADOM I ŚWIEć PRZYKŁADEM
Zacznę od tego, że każdy z nas powinien być świadom, że nic na 

tym świecie nie jest za darmo. Podobnie jest z odbiorem odpadów. 
Co skłoniło mnie do napisania tego artykułu? Właśnie stwierdzenie 
jednego z mieszkańców: „zielone odpady na PSZOK-u przyjmują za 
darmo”. A kto  lub co upoważnia mnie do napisania artykułu? Cho-
ciażby dwunastoletnia praca w radzie gminy, a w tym udział w gmin-
nej nadzwyczajnej komisji ds. gospodarki odpadami, gdzie wypraco-
wywano obowiązujące do tej pory zasady oraz wzór deklaracji na od-
biór odpadów. Tak, więc cytując:
 „W związku z podjęciem przez  Radę Gminy Wilkowice uchwały nr 

XIV/113/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie szczegółowe-
go sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowa-
nia tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieru-
chomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie Gminy Wilkowice, wprowadzono limit, w ilościach odda-
wanych do PSZOK-u w Wilkowicach przy ul. Wilkowskiej 51, przez 
właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej następują-
cych odpadów: a.  zielonych   – do 150 kg rocznie …”
I jeszcze jeden cytat z naszej gazety gminnej:
Odpady  biodegradowalne  –  Przyjęty  w  ramach  systemu  spo-

sób  zagospodarowania  odpadów biodegradowalnych,  oparty  głów-
nie o przydomowe kompostowniki, budzący u niektórych mieszkań-
ców krytyczne uwagi, wydaje się najbardziej optymalnym rozwiąza-
niem. Wzrost  ilości przyjmowanych na PSZOK odpadów biodegra-
dowalnych,  ze względu  na wysokie  koszty  ich  zagospodarowania, 
zachwiałby zrównoważony obecnie bilans funkcjonowania systemu. 
Wyrazić chcemy podziękowania  tym, którzy założyli kompostowniki 
na swoich nieruchomościach, a pozostałych zachęcamy do zagospo-
darowania odpadów biodegradowalnych w ten sposób.”
Pragnę  przypomnieć,  że  dzięki  temu  systemowi  mieliśmy  jedne 

z najniższych cen za odbiór odpadów, a sposób ich naliczania (od zu-

życia wody), tak wówczas niezrozumiały, stał się najbardziej „szczel-
nym” – czytaj: najbardziej sprawiedliwym w stosunku do wszystkich 
mieszkańców. Wiele  jednostek  samorządowych,  które wprowadziły 
inny sposób naliczania, bardzo szybko przeszły na taki właśnie.
Od pewnego czasu pojawia się kolejny problem w międzysąsiedz-

kich stosunkach, a mianowicie: śmierdzące kompostowniki, szczeka-
jące psy, gdaczące kury itp. Często zapominamy, że jesteśmy gmi-
ną wiejską, więc  pies  pilnujący  domostwa,  kury  –  należące  już  do 
rzadkości, są nieodzownie związane z klimatem wiejskim i powinni to 
przyjąć do świadomości wszyscy, którzy chcą na wsi zamieszkać nie 
burząc jej klimatu. To dopowiedź między wierszami. Natomiast wró-
cę do kompostowników. Wielokrotnie na łamach naszej gazety wła-
dze gminne zamieszczały informacje o dobrych praktykach związa-
nych z prawidłowym gospodarowaniem odpadami biodegradowalny-
mi. Sama z tego skorzystałam i wiem, że tak prowadzone komposto-
wanie nie śmierdzi  i pozwala  racjonalnie przetwarzać zarówno  tra-
wę, jak i  liście z drzew dając fantastyczny jakościowo nawóz. Fakt, 
że kosztuje to nieco wysiłku, ale … jako pacjentka kardiologii powtó-
rzę pierwsze zalecenie lekarza przy wypisie: styl życia – umiarkowa-
ny wysiłek,  ruch, aktywność fizyczna. Czy  trzeba coś  lepszego niż 
praca w ogródku? 
Jeśli nie będziemy do  tego przekonani, a pójdziemy w kierunku: 

wywiozę  na PSZOK,  bo  tak  jak  sąsiad  będę mieć  spokój  albo  ar-
gumentem będą przepisy nakazujące gminie odbiór wszystkiego, co 
mieszkaniec  dostarczy,  to możemy  zapomnieć,  że  opłaty  pozosta-
ną na tym samym poziomie, bo nic na tym świecie nie jest za darmo!
Namawiam, by przy okazji spotkań sąsiedzkich pokazać, jak nam 

się  udaje  zagospodarowywać  odpady  biodegradowalne,  aby  świa-
domość  wzajemnej  odpowiedzialności  rozszerzać,  a  nie  zawężać 
zrzucając ciężar na tych „głupich, co im się chce”. Bądźmy świadomi 
współodpowiedzialności i świećmy przykładem dla dobra wspólnego.  

Janina Janica-Piechota

INFORMACJE DLA OSÓB POtRZEBuJĄCYCH WSPARCIA
Punkt konsultacyjny Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych:
W  punkcie  przyjmują  terapeuci  uzależ-
nień:  w  poniedziałki  od  16.00  do  18.00 
oraz w czwartki od 16.00 do 18.00 (budy-
nek Urzędu Gminy, I piętro, pok. 300).

Psycholog dla dzieci:
Godziny  przyjęć:    poniedziałek  od  15:00-
18:00 – Samodzielny Gminny Zakład Opie-

ki  Zdrowotnej w Wilkowicach,  ul. Wyzwo-
lenia 18. 

Grupy samopomocowe:
Bystra  Śląska:  spotkania  grupy Anonimo-
wych Alkoholików w każdą sobotę o godz. 
19.00  w  salce  w  przyziemiu  kościoła, 
w każdą ostatnią sobotę miesiąca odbywa-
ją się spotkania otwarte. 

Wilkowice:  spotkania  grupy AA  odbywają 
się w piątki o godz. 18.00 w Domu Parafial-
nym przy Kościele św. Michała Archanioła.  

Bezpłatna pomoc prawna:
Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” 
w Bystrej ul. Fałata 2k, 
Środa: 14.00-18.00
Piątek: 9.00-13.00.
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EURONET 50/50 MAX – kOlEjNE dziAłANiA w zSP w MESzNEj
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej kilka miesięcy temu roz-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

przypominać uczniom nie tylko o gaszeniu 
zbędnego oświetlenia.

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

Janusz Prochownik

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

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

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

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

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

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

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

Długosz Małgorzata – dyr. ZSP Meszna

wYNiki zBiÓRki PUBliCzNEj w zESPOlE SzkOlNO-PRzEdSzkOlNYM w MESzNEj

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

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

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

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

• wziął udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Region Beskidy;

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

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

• wziął udział w walnym zebraniu Spółki Ekoład.

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

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

K
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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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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

zoStaw SwÓj 1%  w wilkowicach
SZANOWNI PAŃSTWO! Jesteśmy z Wami od 2006 r., a od 2008 r. posiadamy status Or-

ganizacji Pożytku Publicznego. Misją naszej organizacji jest współudział w tworzeniu warun-
ków rozwoju i promocji Wilkowic - miejscowości malowniczo położonej pomiędzy Beskidem 
Śląskim a Beskidem Małym, którą realizujemy poprzez: 

Przekazane środki zwiększą nasz wkład własny przy staraniu się o środki na realizację zadań 
statutowych.  W  roku 2016 już po raz ósmy zrealizować dyktando z języka polskiego, czwar-
tą – akademię rzeczy ładnych, czyli kurs nowych technik rękodzieła i przeprowadziliśmy pierw-
szą edycję  Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia -  integracyjnej imprezy środowiskowej. Po-
nadto podsumowaliśmy 10 lat istnienia i działania naszego Stowarzyszenia. Mamy jeszcze wie-
le pomysłów mogących służyć naszemu środowisku, dlatego prosimy:

Podaruj nam  SWÓJ  1%  podatku !
POMOŻESZ W REALIZACJI POWYŻSZYCH ZAŁOŻEŃ!

Aby przekazać 1% swojego podatku nie musisz wpłacać żadnych pieniędzy!
Wystarczy, że wpiszesz w odpowiednim polu zeznania podatkowego: 

Stowarzyszenie „RAZEM DLA WILKOWIC” KRS  0000268430 oraz obliczoną kwotę 1% 
podatku.

Dziękujemy

1. Eksponowanie walorów miejscowości 
i tworzenie atrakcji przyciągających 
turystów. 

2. Kultywowanie tradycji i kultury regionu. 
3. Upowszechnianie inicjatyw prozdro-

wotnych, przeciwdziałanie patologiom 

społecznym, rozwój kultury fizycznej 
i sportu. 

4. Inicjowanie przedsięwzięć mających 
na celu wyrównanie szans wszech-
stronnego rozwoju dzieci, młodzieży 
i dorosłych. 
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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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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 
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ZAPRASZMY PAŃSTWA

DO NOWYCH DELIKATESÓW CENTRUM

W WILKOWICACH, 

UL. WYZWOLENIA 76

(DAWNY ROGACZ)

ORAZ DO SKLEPÓW:

DELIKATESY CENTRUM

MESZNA, UL.HANDLOWA 23

I

DELIKATESY CENTRUM

WILKOWICE, UL. WYZWOLENIA 138 
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