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Wójt Gminy Wilkowice,
Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice,
Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Wilkowicach,
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach,
Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach
oraz Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w Bystrej
zapraszają
na obchody z okazji

100. Rocznicy Święta Odzyskania Niepodległości
Plan uroczystości:

11 listopada 2018 r.
10:00 – Zbiórka wszystkich delegacji wraz ze sztandarami
pod budynkiem Urzędu Gminy w Wilkowicach.
10:20 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem w Wilkowicach.
10:40 – Przejazd do kościoła pw. św. Michała Archanioła
w Wilkowicach.
11:30 – Msza św. 		
w intencji Ojczyzny,
w kościele parafialnym
w Wilkowicach.

12:30 – Przemarsz, przy akompaniamencie Gminnej 		
Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wilkowicach, 		
do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 		
w Wilkowicach.
13:00 – Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 		
w Wilkowicach, przywitanie gości, 			
przemówienie Wójta Gminy Wilkowice, 		
program artystyczny w wykonaniu uczniów 		
ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły
w Wilkowicach oraz uroczysty koncert Gminnej		
Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wilkowicach.

Każdy uczestnik przemarszu otrzyma flagę.

Zapraszamy!
Zapraszamy na nasz profil na

www.facebook.com/gminawilkowice/

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
Po 16 latach sprawowania funkcji radnego Gminy Wilkowice, składam serdeczne podziękowania
moim wyborcom. Okres działalności w samorządzie
pozwolił mi poznać wielu ciekawych ludzi oraz spotkać się z wieloma interesującymi opiniami dotyczącymi funkcjonowania naszej Gminy. Przez cały ten
czas starałem się składać konstruktywne wnioski
i forsować wartościowe pomysły, choć czasem nie
było to łatwe zadanie.
Samorządność była i jest moją pasją, lecz w życiu
ważne są również inne aktywności, jak choćby czas
na własne zainteresowania – do których mam nadzieję szybko powrócić.
Wszystkim, którzy pomagali i sprzyjali mojej oso-

bie jestem szczerze zobowiązany. Bez Państwa odczuwalnego wsparcia, sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady Gminy – podczas 8 ostatnich
lat – byłoby niemożliwe. Dziękuję szczególnie Pani
Małgorzacie Lempart, z biura rady, za pomoc w prowadzeniu całokształtu zagadnień samorządowych,
która rzetelnie i z pełnym poświęceniem wspierała
mnie w wykonywaniu tejże funkcji. Składam również gratulacje nowo wybranej radzie oraz przyszłemu wójtowi ufając, że troska o przyszłość i los Gminy Wilkowice będzie nam wszystkim jednakowo leżeć na sercu.
Z uszanowaniem
dr Bartosz Olma

Szanowni Wyborcy!

szanowni Mieszkańcy mesznej!

Składam serdeczne podziękowania za obdarzenie mnie zaufaniem i powierzenie mandatu radnego w Radzie Powiatu Bielskiego. Gwarantuję, że ze swojej strony dołożę wszelkich
starań, by nie zawieść Państwa oczekiwań.
Z wyrazami szacunku
Adam Caputa

Składamy serdeczne podziękowania za obdarzenie nas zaufaniem, poparcie naszego komitetu oraz powierzenie nam mandatów Radnych Gminy Wilkowice.
Radni Komitetu Wyborczego Wyborców „Razem dla Mesznej”
Antoni Kufel i Mirosław Goliszewski

Drodzy Mieszkańcy Gminy Wilkowice!

Drodzy Mieszkańcy
Gminy Wilkowice!
Dziękuję serdecznie za obdarzenie mnie tak
dużym zaufaniem i powierzenie mi mandatu
Radnego Rady Powiatu Bielskiego na kolejną
kadencję. Dołożę wszelkich starań, by godnie
reprezentować interesy Państwa w Radzie Powiatu.		
Grzegorz Gabor
Radny Powiatu Bielskiego

Z całego serca dziękuję za niewiarygodną dozę zaufania, jaką Państwo obdarzyliście mnie w minionych wyborach oddając głos na moją osobę, dzięki czemu
zdobyłam mandat do reprezentowania naszej Gminy w Radzie Powiatu Bielskiego. Dołożę wszelkich starań, aby tego zaufania nie zawieść. Liczę na współpracę
i dalsze wsparcie.
Z wyrazami szacunku
Janina Janica-Piechota
Słowa podziękowań za udzielone poparcie załącza również Pan Adam Nikiel,
który za Państwa zaufanie chce podziękować rzetelną pracą w Radzie i oddaniem
w służbie naszej Gminie.

Kolejne metry kanalizacji gotowe

W gminie Wilkowice realizowany jest Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. To jedna z największych inwestycji z udziałem środków unijnych prowadzonych przez samorząd lokalny. Realizowane prace pozwolą na przyłączenie do nowej sieci kolejnych 5.293 mieszkańców Wilkowic, Bystrej i Mesznej. Całkowity koszt Projektu, to 114 mln zł., w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności 58,5 mln zł. Prace prowadzone są w trzech etapach.
ETAP I
Wykonawca od połowy września do połowy października prowadził prace przy
budowie kanałów sanitarnych w Mesznej w ulicach: Pod Skocznią, Olszyny, Jaśminowa, Strażacka, Rolnicza, Słoneczna,

Nadszkolna oraz Polna. W Wilkowicach ekipy budowlane pracowały od 17 września do
12 października w ulicach: Wypoczynkowa
i Do Boru. W sumie do 12 października w ramach Etapu I wykonano łącznie 15.074 metry bieżące kanałów sanitarnych. Stanowi to

Wilkowice ul. Leśna

Meszna ul. Polna
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Wilkowice ul. Cmentarna
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47,8 procent całego zakresu robót przewidzianego w tym etapie.
W połowie października ekipy budowlane
przystąpiły do robót w Mesznej w ulicach:

Pod Skocznią, Olszyny, Jaśminowa, Strażacka, Rolnicza, Słoneczna, Nadszkolna, Polna, Olchowa, Zielona, Lipowa oraz Łagodna
i w Wilkowicach – w ulicach Wypoczynkowa i Spacerowa.
Na przełomie października i listopada zaplanowano prace związane
z odtworzeniem, rozebranej z powodu budowy kanalizacji, nawierzchni ulicy Kościelnej w Bystrej oraz ulicy Handlowej w Mesznej.
ETAP II
1 października samorząd Gminy Wilkowice podpisał umowę z wykonawcą Etapu II – konsorcjum firm: Firma Budowlana „WULKAN”
Piotr Pająk z Jaroszowic oraz AG System Sp. z o.o. z Krakowa. Dwa
tygodnie później nastąpiło przekazanie terenu budowy.
W pierwszej kolejności w ramach Etapu II zaplanowano prace przy
budowie kanału głównego biegnącego od tłoczni PS-01, ulicą Wyzwolenia w kierunku centrum Wilkowic oraz roboty ziemne w ulicy

Koszykowej. W tej drugiej lokalizacji realizowane będą roboty ziemne związane z wykopaniem kanału głównego w okolicy przyłączenia do istniejącej kanalizacji, biegnącej wzdłuż terenów PKP oraz ulicy Ustronnej.
ETAP III
Do 12 października w rejonie prowadzonych prac w ramach Etapu
III wykonano łącznie 1.909 metrów bieżących kanałów, to 17,7 procent tego etapu.
W ciągu ostatnich czterech tygodni kanalizacja została wybudowana w Wilkowicach w ulicach: Kościelna, Nad Wilkówką, Cienista,
Cmentarna, Grabecznik (teren GDDKiA), Szarotek oraz Leśna.
W październiku wykonawca przystąpił do kolejnych robót ziemnych w ulicach: Parkowa, Słowicza, Żywiecka, Kościelna, Cmentarna, Szarotek oraz Leśna.

WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka między innymi:
• Wziął udział w spotkaniu z okazji święta „białej laski” z osobami niewidomymi i niedowidzącymi z terenu Gminy Wilkowice i powiatu bielskiego.
• W dniu 1 października 2018 r. w Gminie Wilkowice została podpisana
umowa z konsorcjum firm: Firmą Budowlaną „WULKAN” Piotr Pająk
z siedzibą w Jaroszowicach oraz „AG SYSTEM” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na wykonanie robót budowlanych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji – ETAP 2 – rejon D, E, F1, F2”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 34 217,9 m sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej), 2 zbiorczych pompowni ścieków sanitarnych PS-01 „Huciska” i PS-02 „Łubinowa” oraz sieci wodociągowej o
długości 536,8 m na potrzeby pompowni ścieków PS-01 „Huciska”.
Umowę podpisali ze strony Zamawiającego: Pan Mieczysław Rączka
– Wójt Gminy Wilkowice, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani

•
•
•
•
•
•

Aleksandry Kastelik, ze strony Wykonawcy: Pan Piotr Pająk – właściciel Firmy Budowlanej   „WULKAN” oraz Pan Janusz Ambroży – Członek Zarządu firmy „AG SYSTEM” Sp. z o.o. Konsorcjum firm: Firma
Budowlana „WULKAN” Piotr Pająk oraz „AG SYSTEM” Sp. z o.o. zostało wybrane w trybie przetargu nieograniczonego.
Przeprowadził radę budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Wilkowice w ramach I i III kontraktu.
Uczestniczył w Jesiennych Biegach Przełajowych i Rajdzie Nordic
Walking na Magurce Wilkowickiej.
Wziął udział w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu III
Wieku w Bystrej.
Odbył spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej z dyrektorami
placówek oświatowych oraz nagrodzonymi nauczycielami z terenu Gminy Wilkowice.
Przeprowadził spotkanie i naradę z firmą Instytut OZE na temat
budowy zbiornika retencyjnego w Bystrej.
Prowadził rozmowy w Nadleśnictwie Bielsko-Biała ws. uzgodnienia w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilkowice
drogi publicznej prowadzącej do terenów Nadmesznej.

W ostatnim okresie podpisane zostały następujące umowy:
• Z firmą Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych “BESKID” Nr VI Sp.
z o.o. na zadanie “Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa budynku OSP w Wilkowicach”.
• Z firmą STARBUD Krystyna Mierzwa na zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Jaworowej w Mesznej”.
W ostatnim okresie ogłoszono przetargi na następujące zadania:
• Dwukrotnie ogłoszono przetarg na zadanie „Zimowe utrzymanie dróg
na terenie gminy Wilkowice w sezonie 2018/2019”. Udało się wyłonić
wykonawcę do części I postępowania.
• Po raz drugi ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie „Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej
przy ul. Szkolnej 1 w systemie zaprojektuj i wykonaj”.

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 25 WRZEŚNIA 2018 R. W SPRAWIE:
LII/429/2018

Zmiany uchwały Nr XLVIII/409/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej 4412 S ul. Fałata w Bystrej”.

LII/430/2018

Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2018.

LII/431/2018

Wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2018-2032.

LII/432/2018

Zmiany uchwały Nr XXXIV/286/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilkowice.

LII/433/2018

Określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

LII/434/2018

Nieprawidłowości w jednostce pomocniczej przy sporządzaniu Funduszu Sołeckiego.

LII/435/2018

Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice dla terenów położonych w części Bystrej i Mesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granic Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

LII/436/2018

Wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej w EGiB, jako działka nr 618/15.

LII/437/2018

Wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej w EGiB, jako działka nr 5478.
Głos Gminy Wilkowice
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Jesiennie, pysznie i patriotycznie w Przedszkolu
Publicznym w Wilkowicach
Jesienne, ponure dni wcale nie muszą być
nudne! Dobrze o tym wiedzą dzieci z Przedszkola Publicznego w Wilkowicach, które
w tym miesiącu doświadczyły wielu atrakcji.
Zwłaszcza, że pogoda w październiku nas
rozpieszcza.
10 października 4 grupy przedszkolaków udały się do Bielskiego Centrum Kultury. Spektakl pt. „Baśnie Polskie” dał dzieciom możliwość obcowania ze sztuką i przyswojenia zasad kulturalnego zachowania się
w miejscach publicznych. Już 15 października wszystkie grupy miały okazję obejrzeć
kolejne widowisko. Tym razem Przedszkole
Publiczne w Wilkowicach odwiedzili krakowscy aktorzy. Artyści przedstawili występ pt.
„Pan Twardowski”. To piękne podanie wzbogaciło wiedzę na temat kultury własnego kraju i było kolejnym etapem przygotowywania
dzieci do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z obchodzoną w tym roku rocznicą dzieci z najstarszych

grup przygotowały
również prace plastyczne, które wezmą udział w konkursie
„Polska,
mój wolny kraj” Co
jest w nim dla Ciebie…naj? organizowanym
przez
Gminny Ośrodek
Kultury „Promyk”
w Bystrej. Przedszkolaki z Grupy VI „Smerfy”, pragnąc jeszcze lepiej poznać swój kraj, nawiązały kontakt z dziesięcioma przedszkolami z całej
Polski. Wymieniając się pocztówkami z innymi dziećmi poznały nie tylko zasady pisania i wysyłania kartek, ale przede wszystkim
w bardzo dobrym stopniu opanowały znajomość mapy Polski, położenia własnej miejscowości, obejrzały także piękne zabytki różnych zakątków swojego kraju. „Smerfy” biorą również udział w projekcie „BohaterON
w Twojej Szkole”. Dzieci w przystępny sposób poznały historię Powstania Warszawskiego, słuchały powstańczych piosenek, na
koniec przygotowały i wysłały pocztówki pozdrawiając i dziękując żyjącym jeszcze Powstańcom za ich poświęcenie dla Ojczyzny.
17 października przedszkolaki wzięły udział w warsztatach z pierwszej pomo-

cy. W sposób praktyczny miały szanse
wykorzystać wiedzę zdobytą podczas wrześniowych zajęć, wzbogacając ją o nowe informacje. Teraz każdy przy naszych przedszkolakach może czuć się bezpiecznie.
Korzystając ze wspaniałej słonecznej pogody przedszkolaki obcowały, z jesienną
przyrodą, zbierając dary jesieni - kasztany, liście, żołędzie i robiły z nich różnorodne prace plastyczne - ludziki, zwierzątka, śmieszne
buźki, drzewa i wiele innych. Prace te zostały
umieszczone na gazetkach oraz brały udział
w konkursach plastycznych.
Dzieci były także na sklepowym straganie,
gdzie uczestniczyły w zakupach rodzimych
warzyw i owoców. Z dobrodziejstw tych zrobiły potem sałatkę warzywną oraz pyszne
owocowe szaszłyki - palce lizać. Jesień wcale nie musi być nudna.
Sławomira Basiura
Anna Szlósarczyk

PRACOWITA JESIEŃ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BYSTREJ
Jesień przywitaliśmy bardzo pracowicie. Korzystając z pięknej, słonecznej pogody, dzieci uczestniczyły w akcji „Sprzątanie świata” (oczywiście pamiętając o zasadach bezpieczeństwa, były zaopatrzone w różnego rodzaju rękawice ochronne)
– pod opieką wychowawczyń i pań z obsługi, porządkowano najbliższe otoczenie przedszkola. Na podsumowanie naszej akcji wszyscy odtańczyli wspólny taniec z miotłami, który wywołał wiele uśmiechu i radości.
Pod koniec września dzieci z grupy
III i IV, zaopatrzone w przygotowane przez
rodziców plecaczki z prowiantem oraz
ubrane w przedszkolne kamizelki odblaskowe, pojechały autokarem na wycieczkę do Parku Etnograficznego w Ślemieniu.
Celem wyjazdu było odwiedzenie skansenu i zapoznanie się z tradycyjnym sposobem budowania chat drewnianych oraz ich
wyposażeniem (drewniany magiel, zydelki, prasy do domowego wyrobu sera). Podczas zwiedzania domu zielarki i apteki pani
przewodnik w ciekawy sposób opowiadała
nam o sposobach dbania o zdrowie. Duże
wrażenie na Misiaczkach zrobiła kamienna,
naziemna piwniczka oraz kuźnia, natomiast
Tygryski zachwycały się drewnianym żurawiem i spichlerzem. Wycieczkę zakończyliśmy wspólnym ucztowaniem.
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W pewien jesienny dzień do naszego
przedszkola przyjechał teatr ze spektaklem
„Kłopoty sroczki”, w którym dzieci aktywnie
uczestniczyły. Przedszkolaki z niedowierzaniem patrzyły na zwierzątka oskarżające
sroczkę o kradzież, której nikt nie był świadkiem. Z zadowoleniem obserwowały zakończenie przedstawienia, kiedy to wszystko
się wyjaśniło, a oskarżycielskie zwierzątka
… zawstydziły się. Oczywiście przeprosiły
bohaterkę i wydały dla niej przyjęcie, podczas którego wszyscy wspólnie tańczyli.
W naszym przedszkolu dużą uwagę
zwraca się na kształtowanie postaw proekologicznych oraz respektowanie norm
społecznych, dlatego (jak co roku) 10 października włączyliśmy się w ogólnopolską
akcję „Święto Drzewa” organizowaną przez
Klub Gaja. Kilka dni wcześniej każda z grup
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przygotowała techniką dowolną jesienne
drzewo, tworząc wspólny plakat zaprezentowany w szatni. W tym dniu pani Ola przeprowadziła konkurs wiedzy przyrodniczej
- znajomość nazw drzew, owoców, nasion;
wykorzystanie ich w zabawach ruchowych,
sposoby ochrony lasów - to dla dzieci nie
nowość. Na zakończenie posadzono brązowo – bordowy krzew berberysu w ogrodzie przedszkolnym. Zachęcając zarówno
dzieci jak i rodziców do recyklingu i poszanowania przyrody zorganizowano zbiórkę
makulatury pod hasłem „Zbieraj makulaturę
– ratuj konie”. Dziękujemy wszystkim, którzy się do akcji przyłączyli, uzbierane pieniądze pomogą koniom na emeryturze.
Łapiąc ostatnie promienie słońca, w sobotni poranek przedszkolaki wraz z rodzicami wybrały się na Magurkę. Reprezentując naszą placówkę, przy dopingu machających żółto - niebieskimi pomponami rodziców i pani Agnieszki, dzieci dzielnie przebiegły wyznaczoną trasę przełajową, docierając do mety. Tam każdy otrzymał medal, nagrodę i gratulacje za wytrwałość. Teraz z niecierpliwością wszyscy oczekują na
„Bieg o Złotą Szyszkę”, trenując w ogrodzie
przedszkolnym.
Aleksandra Jaślanek
Agnieszka Ziemiańska

Spotkanie z Leśnikiem w Przedszkolu w Mesznej

W październiku 2018 roku dzieci z Przedszkola w Mesznej odwiedził leśnik pan Marcin, który opowiedział o specyfice zawodu leśnika i o jego podstawowym obowiązku, jakim
jest troska o las i o jego mieszkańców. Wykorzystując ilustracje, filmiki oraz eksponaty
zapoznał dzieci z ciekawostkami dotyczącymi świata zwierząt, wyjaśnił różnicę jaka jest
między jeleniem szlachetnym a sarną, przybliżył zwyczaje zwierząt jesienią oraz przypomniał o zbliżającej się zimie, której przetrwa-

nie bez pożywienia nie jest łatwe. Pan Marcin
przyniósł ze sobą poroża jelenia, sarny, łosia
oraz kilka okazów zwierząt: dzika, lisa i borsuka, które wzbudziły wielkie zainteresowanie.
Dzieci miały naoczną okazję sprawdzić czy
dzik ma naprawdę ostre kły.
Dzięki spotkaniu dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. Lepiej poznały zasady ochrony przyrody i opieki nad
zwierzętami w okresie zimowym.
Na koniec spotkania dzieci zadawały py-

tania oraz słuchały i naśladowały głosy zwierząt leśnych.
W październiku dzieci z „zerówki” udały
się do BCK gdzie obejrzały przedstawienie
pt. „Baśnie Polskie”. Uczestniczyły również
w uroczystości „Pasowania na Ucznia” klas
pierwszych, dzięki której poznały społeczność
szkolną i obowiązujące w Szkole zasady.

Zespół Promujący Przedszkole
w Mesznej

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 2018
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BYSTREJ
Tradycyjnie 26 września obchodziliśmy w naszej szkole Europejski
Dzień Języków Obcych. Z tej okazji zaprosiliśmy uczniów do udziału
w konkursach promujących wiedzę
na temat Europy.
Podczas lekcji języka angielskiego uczniowie klas IV-VII mieli okazję
wykazać się znajomością różnych
zagadnień dotyczących Europy poprzez udział w quizie.
Klasy IV-VII zmagały się między
sobą o zwycięstwo w konkursie na
najciekawszą gazetkę na temat dowolnego kraju europejskiego. Gazetki prezentowały ciekawostki dotyczące kultury, geografii, kuchni czy języka danego kraju. Uczniowie wykazali
się niezwykłą pomysłowością. W tej
rywalizacji zwyciężyła klasa V (Gre-

cja), II miejsce zajęła
klasa IV (Włochy), III
miejsce uzyskała klasa
VI a (Chorwacja), pozostałym klasom przyznano wyróżnienie.
Dla uczniów klas
I-III
zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pt. „Pozdrowienia
z Europy”, który polegał na wykonaniu kartki pocztowej z wybranego kraju europejskiego. Nasi młodsi podopieczni również wykazali się ogromną wyobraźnią i ujawnili prawdziwe zdolności plastyczne.
Dla zwycięzców i wyróżnionych Rada Rodziców ufundowała nagrody w postaci pizzy, gier, puzzli i słodkich upominków. Tegoroczne obchody dostarczyły wielu pozytywnych emocji - za rok kolejne niespodzianki.			
Zespół Promujący SP nr 1 w Bystrej

NAJLEPSI PO RAZ SZÓSTY
25 października 2018 r. w Kozach odbyła się Powiatowa Inauguracja Sportowego
Roku Szkolnego 2018/2019 w powiecie bielskim. Jak co roku, podczas uroczystości,
wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla
najlepszych szkół z terenu powiatu.
Po raz szósty z rzędu dotychczasowe gimnazjum, a obecnie Szkoła Podstawowa nr
2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi otrzymała z rąk starosty bielskiego nagrodę za zajęcie pierwszego miej-

sca w Igrzyskach Młodzieży szkół z powiatu
bielskiego w roku szkolnym 2017/2018.
Na zakończenie uroczystej gali głos zabrał
Wójt Mieczysław Rączka, który złożył szczególne gratulacje dla Dyrektora placówki
Pana Michała Kunce i Gminnego Koordynatora Sportu Pana Marcina Węgrzyna i z okazji tak znamienitych sukcesów sportowych
podarował pokaźnych rozmiarów puchar.
MM

Pamięć o bohaterach
3 października 2018 roku odbyła się patriotyczna uroczystość poświęcona pamięci Ludwika Łozickiego, uczestnika powstania śląskiego. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bystrej przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy odnowił zaniedbany i zapomniany
pomnik śp. Ludwika Łozickiego, który znajduje się na cmentarzu parafialnym w Bystrej.
Przedsięwzięcie to zbiegło się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na początku uroczystości proboszcz parafii bystrzańskiej dokonał poświęcenia pomnika. Następnie zaproszeni goście udali się na mszę świętą odprawianą w intencji śp. Ludwika Łozickiego oraz wszystkich

tych, którzy oddali w walce wartość najcenniejszą – swoje życie. Kapłan w swoim kazaniu wymienił bohaterów i nakreślił ich postawy patriotyczne. Przekazał również to, że naszym moralnym obowiązkiem jest zachowanie o Nich pamięci.
Z biografii śp. Ludwika Łozickiego dowiedzieliśmy się, że urodził się 29 sierpnia 1902
roku, a zmarł 12 sierpnia 1932 roku. Mieszkał w Dąbrowie Górniczej. Za życia pełnił
funkcję urzędnika Kasa Chorych w Sosnowcu. Brał udział w powstaniu śląskim. Był żonaty, miał jedną córkę.
Po mszy świętej wszyscy uczestnicy udali
się do krypty przykościelnej, gdzie wysłuchaGłos Gminy Wilkowice

no pięknych pieśni patriotycznych oraz deklamacji wierszy. To spotkanie pozostanie na
długo w pamięci nas wszystkich.
TPB
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SPORTOWA GMINA 2018
26 września 2018 roku, w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, odbyła się uroczysta Gala Sportowej Polski, podczas której Klub Sportowa Polska wręczył nagrody za wybitne
osiągnięcia związane z rozwojem sportu.
Na uroczystość, podobnie jak co roku, przybyło wielu znamienitych gości, wśród których byli m.in.: Andrzej Supron – zapa-

śnik, wicemistrz olimpijski z Moskwy,
mistrz świata i Europy oraz Tomasz Stockinger – polski aktor teatralny i filmowy.
W tym roku nasza Gmina, po raz kolejny,
otrzymała wyróżnienie w kategorii „Sportowa
Gmina”, przyznawane samorządom, które
stawiają na rozwój sportu, promują aktywny
tryb życia mieszkańców oraz budują nową infrastrukturę sportową na swym terenie. Wyróżnienie dla gminy odebrał Wójt Mieczysław
Rączka.
W kategorii „Pasjonat Sportowej Polski”
medalem uhonorowany został mieszkaniec naszej Gminy Pan Piotr Pielesz, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej od 2005 r. - w latach 2006-2008 prezes OSP. Od 2007 roku do dnia dzisiejszego Radny Gminy Wilkowice, a od 2010 roku
stoi na czele Komisji ds. Kultury Fizycznej,
Sportu i Promocji Gminy, w ramach której
kreuje politykę prosportową i prorekreacyj-

ną na terenie Gminy Wilkowice oraz współorganizuje liczne imprezy, wśród których
na pierwszym miejscu wymienić należy Puchar Magurki w biegach narciarskich „Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg”.
Jako wieloletni zawodowy marynarz, Bosman i I Oficer na żaglowcu „Zawisza Czarny” od kilku lat Pan Piotr jest inicjatorem rejsu
tym żaglowcem po morzu Bałtyckim, w którym udział corocznie bierze kilkunastu mieszkańców Gminy Wilkowice.
UG

GALA WRĘCZENIA NAGRÓD WZOROWA GMINA 2018
W dniu 15 października 2018 r. Gmina Wilkowice
została odznaczona zaszczytnym tytułem „WZOROWA GMINA”. Uroczysta gala odbyła się w Muzeum Śląskim w Katowicach, gdzie w sali Stolarnia,
przy dźwiękach grupy muzycznej „BIG BAND DOBCZYCE”, zostały wręczone unikatowe certyfikaty
i statuetki. Jako jedyny laureat konkursu nasza gmina otrzymała nagrodę za całokształt zrównoważonego rozwoju na wielu płaszczyznach, począwszy
od edukacji, poprzez rozwój infrastruktury sportowej, kulturalnej, drogowej, kanalizacji, a skończywszy na ochronie zdrowia.
Tegoroczna nagroda była wyjątkowa, ze względu na fakt, iż wyróżniony został również gospodarz
Gminy Wilkowice Wójt Mieczysław Rączka, który
doceniony został za wieloletni wysiłek w pracy samorządowej na rzecz społeczności lokalnej oraz
dynamiczny rozwój Gminy Wilkowice w skali powia-

wyniki wyborów – Rada Gminy Wilkowice
Okręg
wyborczy nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6

Nazwisko i Imiona

Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba

DOBIJA Dariusz Piotr
BYSKO Adam Jan
LENDA Elżbieta Maria
SENETA Katarzyna Anna
NIKIEL Adam Jan
KRAJEWSKI Krzysztof
KANIK Dariusz Piotr
STAWINOGA Marcin Michał
KUDZIA Robert Sławomir
MACHER Alina
ZEMANEK Janusz Krzysztof
KWIATEK Marcin Stanisław
OLMA Małgorzata
KUFEL Antoni Józef
GOLISZEWSKI Mirosław
Dariusz

% (w skali okręgu
wyborczego)

Mandat

236
231
157
190
178
194
117
186
239
236
281
243
214
380

56.19%
60.63%
37.03%
60.70%
41.01%
58.08%
33.72%
53.60%
63.56%
57.99%
66.75%
58.84%
59.94%
81.72%

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

213

49.88%

Tak
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tu bielskiego, województwa ślaskiego, a nawet całego kraju.
Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Śląskiego oraz Starosta Bielski.
UG

wyniki wyborów –
Wójt Gminy Wilkowice

W wyborach przeprowadzonych w dniu
21 października 2018 r. żaden z 3 kandydatów
nie został wybrany na Wójta Gminy Wilkowice,
ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
W dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie (II tura wyborów) na dwóch kandydatów, którzy otrzymali
największą liczbę ważnych głosów.
Kandydatami na wójta w ponownym głosowaniu są (w kolejności alfabetycznej):
1) RĄCZKA Marek Jarosław
Zgłoszony przez KWW STRAŻAKÓW
GMINY WILKOWICE.
2) ZEMANEK Janusz Krzysztof
Zgłoszony przez KWW GMINA NA TAK INICJATYWA TRZY SOŁECTWA.

CO u NAs…
We wtorek, 25 września w Galerii na Piętrze GOK „Promyk” otworzyliśmy niezwykłą wystawę.
Niezwykłą, bo prezentowane prace stworzył zaledwie 12-letni Patryk Grabski, zdobywca II miejsca w powiatowym konkursie ekologicznym „Człowiek a środowisko”, wychowanek Miry Bernardes-Rusin prowadzącej zajęcia z fotografii w GOK „Promyk”. Niezwykła jest ich dojrzałość i przenikliwość z jaką Patryk obserwuje i rejestruje świat. Atmosfera podczas wernisażu była bardzo
uroczysta. Wśród gości była Radna Powiatowa Pani Janina Janica-Piechota, wychowawczyni ze
szkoły Pani Anita Tyrlik, koledzy szkolni, znajomi z grupy fotograficznej oraz rodzina i przyjaciele Patryka. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Dziękujemy także Dyrektor GOK „Promyk” Pani
Agnieszce Sech, która wsparła całe przedsięwzięcie, bez Jej pomocy ta wystawa by się nie odbyła. Patrykowi gratulujemy pomysłowości, pracowitości oraz talentu i życzymy dalszych sukcesów!
W październiku zakończyliśmy sezon naszych wypraw z cyklu „Przewodnik czeka…”. Ostatnie wyjście w góry w tym roku, odbyło się 14 października. Podziwialiśmy zapierające dech widoki, nie tylko bajecznie kolorowe Beskidy, ale także widoczne w oddali Tatry. Szukaliśmy dawnych siedlisk na
stokach Magury, a dodatkową atrakcją, nie tylko dla dzieci, było ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz
wspólnym śpiewem. Była to cudowna niedziela, kto był zapewne potwierdzi. Korzystając z okazji dziękujemy Pani Janinie Dyrdzie – naszej niezastąpionej przewodniczce za wspaniałe wycieczki, podczas
których przekazała mnóstwo ciekawych wiadomości zarówno przyrodniczych jak i historycznych, bo
w tym roku z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości skupiliśmy się właśnie na aspektach historycznych naszej Gminy. Do zobaczenia za rok na beskidzkich szlakach!
We wtorek 16 października, podczas uroczystego wieczoru z fotografią odbyło się wręczenie nagród w konkursie
„Historia gminy Wilkowice w obiektywie”. I miejsce Jury przyznało Annie Zimoń-Laing za cykl „Prapradziadek i Niepodległość”. Jury wyróżniło także prace Kingi Obtułowicz z cyklu „Bitwa na wilkowickich szańcach” oraz zdjęcie Jacka Kowalcze autorstwa Władysława Sadloka wchodzące w skład cyklu poświęconego Mesznej. Wieczór uświetnił wykład Jacka Kachla „Droga do niepodległości mieszkańców gminy Wilkowice”. Dziękujemy uprzejmie Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej, które podarowało nam 10 egzemplarzy najnowszej publikacji Jacka Kachla „Droga do niepodległości mieszkańców powiatu bielskiego”. Książki rozdaliśmy uczestnikom wczorajszego spotkania. Dziękujemy
Panu Kachlowi za pasjonujące opracowanie tak ważnego dla kształtowania świadomości tożsamości lokalnej zagadnienia, a Laureatom konkursu za rzetelne podejście do bardzo wymagającego w tym roku tematu konkursu. Nagrodzone zdjęcia będzie można oglądać podczas wystawy niepodległościowej, którą otworzymy w GOK „Promyk” z okazji listopadowego święta.

Jeden z piątkowych wieczorów upłynął nam w towarzystwie muzyki rockowo-bluesowej.
W przedstawieniu „Teatr gitarowo-rockandrollowo-abstrakcyjny Absolutto” wystąpiła formacja
Jana Jangi Tomaszewskiego – aktora, gitarzysty, wokalisty, kompozytora i autora tekstów. Koncert był spójnym spektaklem mającym swoją fabułę, barwną narrację pełną życiowych prawd
i mnóstwo świetnej muzyki! W zespole Jangi Tomaszewskiego zagrali doskonali muzycy: na gitarze basowej – Wiesław Sałata, na saksofonach – Mariusz „Fazi” Mielczarek, a na cajonie i perkusjonaliach – Adam Lewandowski.

W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć chóry, które zaśpiewały podczas koncertu odbywającego się w ramach XIV już edycji Międzynarodowego Festiwalu Chórów „Gaude Cantem” im. Kazimierza Fobera. W sobotę, 20 października na naszej scenie zaprezentowały się trzy chóry.
Jako pierwszy wystąpił Chór Zasolnica, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Porąbce pod dyrekcją Pani Barbary Gacek, jego występ
uświetniła kapela góralska. Kolejni artyści przyjechali do nas ze Słowacji – Chór Omnia z Žiliny, którego dyrygentem jest Pani Monika Bažíková.
Chór ma wiele osiągnięć m.in. jest zdobywcą Grand Prix tegorocznego Gaude Cantem. Jako ostatni zaprezentował się Chór Akademii Muzycznej w Katowicach, który na co dzień prowadzi
dr Maria Piotrowska-Bogalecka, jednak podczas minionego koncertu zadyrygowała studentka Akademii Muzycznej Pani Agnieszka Zimna. Podczas koncertu mieliśmy okazję
wysłuchać zróżnicowanego repertuaru, artyści zaprezentowali utwory na wesoło oraz takie, które skłaniają do refleksji. „Gaude Cantem” to niesamowita impreza jednocząca artystów i mająca na celu przede wszystkim upowszechnianie śpiewu chóralnego. Dziękujemy
za dostarczenie nam tak wspaniałych przeżyć
muzycznych i mamy nadzieję, że do zobaczenia za rok!

Głos Gminy Wilkowice
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Data

Godzina

LISTOPAD

Organizator

Miejsce

Odbiorcy

16:00 Koncert zaduszkowy na żywo: „Powróćmy jak

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież,
Dorośli
Wstęp
wolny

Wtorek

19:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

Środa

17:00

GBP
w
Wilkowicach

GBP
w
Wilkowicach

Wszyscy

Czwartek

16:30

GOK „Promyk”

Izba
Regionalna

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Organizacje,

UG Wilkowice

Pomnik przy
UG, Kościół
i OSP
w Wilkowicach

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Dzieci
z
Opiekunami

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

GBP
w Wilkowicach

GBP
w
Wilkowicach

Młodzież
Dorośli

17:00 Dyskusyjny wieczór przy świecach:

Stow. „Razem
dla Wilkowic”

MOK „Nad
Borami”
w Mesznej

Wszyscy

Wtorek

19:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

Środa

19:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

Czwartek

18:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Sobota

03.11.
06.11.
07.11.
08.11.

Czwartek

08.11.

17:00

Niedziela Wg

11.11.

programu

Wtorek

19:00

Środa

17:00

Wtorek

19:00

Czwartek

17:00

13.11.
14.11.

20.11.
22.11.
Piątek

23.11.

27.11.
28.11.
29.11.

Nazwa imprezy

za dawnych lat” – piosenki międzywojenne.
Bilety od 24.10. Szczegóły na plakacie
DKF „Promyk”: „ Do zobaczenia
w zaświatach”, reż. Albert Dupontel
Wernisaż wystawy rzeźby Henryka Stanclika,
połączony z akcją „Narodowe czytanie” Przedwiośnie Stefana Żeromskiego
Spotkanie z psychodietetykiem P. Wiesławą
Rusin – „Kiszonki dla odporności, zdrowia
i urody, czyli dawne obyczaje w Izbie
Regionalnej. Część II – kisimy wszystko!”
„Czwartkowe spotkania
z Organizacjami z Gminy Wilkowice”
Uroczystości z okazji 100. rocznicy
Odzyskania Niepodległości
Klub Podróżnika: „Z Wisłą do morza na
rowerach”. Prowadzi P. Mira Bernardes-Rusin
Otwarcie wystawy i wręczenie nagród
w konkursie „ POLSKA, mój wolny kraj.
Co jest w nim dla Ciebie… naj?”. Widowisko
patriotyczne w wykonaniu uczestników zajęć
artystycznych w GOK w Buczkowicach.
Seans filmowy: „ Ghost story”,
reż. David Lowery
Spotkanie autorskie z pisarką Hanną Greń
Wystawa pamiątek z okresu II Rzeczpospolitej
mieszkańców Gminy Wilkowice. Wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych - karaoke.
DKF „Promyk”: „ Wieś pływających krów”,
spotkanie z reżyserem filmu Katarzyną Trzaską
Obchody 100-lecia uzyskania praw
wyborczych przez Polki. Szczegóły na plakacie
Wieczór Andrzejkowy z czarami.
Występ Iluzjonisty Alkadiassa. Bilety od 05.11.

„Stara
Stolarnia”

Działacze
Kultury

UWAGA!!! SPOTKANIA KLUBU MŁODEGO FILMOWCA ODBYWAJĄ SIĘ W ŚRODY O GODZ. 17:00.
AKTUALNE WYSTAWY: W GOK „PROMYK”: 14.11.-30.11. POKONKURSOWA WYSTAWA NIEPODLEGŁOŚCIOWA
W GBP W WILKOWICACH: 01.11.-16.11. WYSTAWA RZEŹBY HENRYKA STANCLIKA
WYSTAWA RĘKODZIEŁA BOŻONARODZENIOWEGO 09.12.18. – zapisy wystawców pod nr tel. 33 817 07 73

PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”

INFO: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra
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Wstęp
wolny

Przedruk z czasopisma „Spadochroniarz” nr 91 (3/2018).
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REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH W OŚWIACIE NA TERENIE GMINY WILKOWICE
Gmina Wilkowice z dniem 01.09.2018 r. rozpoczęła realizację dwóch projektów oświatowych:
PROJEKT NR 1: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej
Wartość projektu: 358 239,94 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 304 503,95 zł.
PROJEKT NR 2: Rozwijanie kompetencji
kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
w Wilkowicach.
Wartość projektu: 242 217,16 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 205 884,59 zł.
Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Okres realizacji w/w projektów: od 1 września
2018 r. do 30 czerwca 2020 r.
Projekt pt.: „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Mesznej” skierowany jest do
91 uczniów Szkoły Podstawowej w Mesznej

wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej, realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz 5 nauczycieli tej szkoły.
Cel główny projektu:
• wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy 91 uczniów i uczennic uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Mesznej,
w tym wsparcie 13 uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych,
• doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne
oraz stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
• podniesienie efektywności kształcenia poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 5 nauczycieli szkoły, do której
skierowany jest projekt.
Miejsce realizacji: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej - Szkoła Podstawowa w Mesznej
ul. Szkolna 10.
Efektem finalnym projektu będzie nabycie
kompetencji kluczowych przez co najmniej 80%
uczniów i uczennic objętych projektem.

Projekt pt.: „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr
1 w Wilkowicach” skierowany jest do 131
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego.
Cel główny projektu:
• wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 131 uczniów i uczennic
uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1
w Wilkowicach,
• podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych i stworzenie w szkole objętej projektem warunków dla
nauczania opartego na metodzie eksperymentu w tym doposażenie w pomoce dydaktyczne.
Miejsce realizacji - Szkoła Podstawowa nr 1
Wilkowicach ul. Kościelna 10.
Efektem finalnym projektu będzie nabycie
kompetencji kluczowych przez co najmniej 80%
uczniów i uczennic objętych projektem.
Informacje o projektach dostępne są na stronie: www.edu-wilkowice.pl

„Stop smog!” – czyli słów kilka o laureatach konkursu ekologicznego
w Szkole Podstawowej nr 1 im. W. Jagiełły w Wilkowicach
12.10.2018 r., tradycyjnie jak każdego roku,
nastąpiło podsumowanie Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Człowiek a środowisko”. Cieszy nas fakt, że troje uczniów z naszej szkoły zostało laureatami konkursu w dwóch kategoriach
– fotograficznej i literackiej.
W kategorii prac fotograficznych II miejsce zajął uczeń kl. 6b, Patryk Grabski, który od kilku już
lat prezentuje na konkursach i pokazach zrobione przez siebie zdjęcia, ukazujące otaczającą
nas przyrodę z różnej perspektywy. Uczeń pracował pod kierunkiem Pani Anity Tyrlik.
W kategorii prac literackich III miejsce zajęła uczennica kl. 4a, Ania Klimczak, a utwór Filipa Hoczek z kl. 5b został wyróżniony. Uczniowie pracowali po kierunkiem Pani Wiesławy Stolarczyk-Kos.
Laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Poniżej
prezentujemy prace literackie laureatów.
„Pszczoły” (Filip Hoczek, kl. 5b)
Nasze piękne lasy i łąki
wciąż zaszczycają ptaki, motyle, biedronki.
Lata z nimi mała pszczoła,
której zasług wyliczyć nikt nie zdoła.
Każda z pszczół wciąż się trudzi,
aby zrobić miód dla ludzi.
Przelatują z taką gracją,
że w mig stają się atrakcją.
Chociaż jest to owad mały,
ale wielce doskonały.

Sam wielki Krasicki prawił:
„Wasz brzęk rozkoszny nikogo nie nudzi.
Lepiej być z Wami, niźli pośród ludzi”.
W kielichach kwiatów mieszkają,
nad łąkami wciąż latają.
Wszystkie słodkie owoce,
są za sprawą ich mocy.
Dbajmy o pszczoły, by z ludźmi żyć mogły pospołu.
„Stop smog”
(autorka: Ania Klimczak, kl. 4a)
Nasze główne bohaterki to tym razem Jola
i Tosia, które mieszkają w Bielsku- Białej. Jola
ma czarne długie włosy, zielone wyłupiaste oczy
i smukłą sylwetkę. Tosia ma piegi, krótkie rude
włosy, czarne oczy i taką samą sylwetkę. Dzisiaj
jadą na wycieczkę na Szyndzielnię.
- My chcemy razem do wagonika!!! - darły się
dziewczynki.
- Dobrze, będziecie razem - odparła wychowawczyni. Kiedy piętnaście minut później wszyscy ustawili się w szóstki (było ich trzy) i wsiedli
do wagonika, wreszcie pojechali w górę.
- Proszę pani, co to za dym?- spytała po chwili Ewa.
- To pożar, umrzemy!!! - wrzeszczały na cały
regulator Tosia i Jola.
- Uspokójcie się wreszcie, to nie pożar, tylko
smog! - uspokajała ich pani wychowawczyni Helenka Alfabet.
- Smok?- zapytały głupawo dziewczynki. – To

stąd jest ten dym, smoki zieją ogniem, a kiedy
jest ogień to, jest też dym!!!
- SMOG, nie smok, smoki już dawno wyginęły. Macie rację, smog też jest groźny, to coś w rodzaju trucizny wytwarzanej na przykład: jadąc
samochodem, zamiast rowerem czy paląc w kominku węglem lub śmieciami i paląc papierosy.
Smog unosi się w powietrzu i kiedy wyjdziemy na
ogród bądź do sklepu to wdychamy tą truciznę.
Wdychanie smogu powoduje poważne, czasem
śmiertelne choroby.
-To jak my teraz wysiądziemy, przecież będziemy chorzy!- odparła Tosia.
- Nie będziemy chorzy ponieważ pojedziemy
bardzo, ale to bardzo wysoko, a tam wyżej jest
dużo drzew, ich liście wchłaniają smog, a za to
wytwarzają tlen.
- Uff…- westchnął cały wagonik.
Resztę drogi spędzili wypatrując zwierząt i gaworząc o kiełbaskach. Kiedy dojechali na miejsce, okazało się, że pozostali też mieli wykładzik o smogu i też dużo się nauczyli. Resztę wycieczki spędzili piekąc kiełbaski, zajadając je, śpiewając piosenki o jesieni i bawiąc się w chowanego i w berka. Kiedy każdy
wrócił do domu, opowiedział rodzinie o smogu, a Jola i Tosia darły się przez cały wieczór:
- Stop Smog!!!!!!!!!!!!!
KONIEC
Zespół Promujący Szkołę

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP. Franciszka Prochota, mieszkańca Bystrej od 1956 roku, Radnego Gminy Wilkowice
w dwóch kadencjach - w latach 1994-2002, wieloletniego strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Prezesa OSP Bystra w latach 1972 – 1978
i 1991 - 2006, a także Honorowego Obywatela Gminy Wilkowice od roku 2016.
Jego odejście dotknęło nas wszystkich, dlatego żegnamy Go z wielkim smutkiem i żalem.
W naszych sercach zawsze pozostanie jako człowiek uśmiechnięty, radosny i energiczny.
Rodzinie i bliskim życzymy sił do zniesienia bólu po stracie ŚP. Franciszka Prochota.
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prawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad reizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Klimczoka
Bystrej – etap IV”.

zkOlNO-PRzEdSzkOlNYM w MESzNEj
Trzopek
Andrzej
P.P.H.U.
Szczegółowy wykaz
kosztów poniesionych
na organizację

„ADC”

zeprowadzenie zbiórki publicznej.
W celu organizacji loterii otrzymano od rodziców kwotę 1.320,00 zł.,
ą przeznaczono
na zakup fantów. Pozostałe fanty otrzymano od
Sprzedaż:
ziców w formie rzeczowej.
Î kurcząt, kur, brojlerów,
Dokładny podział dochodu ze zbiórki publicznej.
Î z loterii
zbóż,
ałkowity dochód
fantowej zostanie przeznaczony na zasprzętu i pomocy
dla placówki. W chwili obecnej
Î dydaktycznych
ziemniaków,
ą kwotę przekazano
kontopełnoporcjowych
Rady Rodziców.
Î na
pasz
dla zwierząt
Długosz Małgorzata – dyr. ZSP Meszna

515 613
dziAłANiA wTel.
zSP605
w MESzNEj
miny Wilkowice

innyy WWi il lkkoowwi iccee
mmi bardzo
ak
m i n y W i ważną
l k o w i rolę
c e w przyrodzie pełni las i jakie korzyści ma
człowieka każdy wie albo przynajmniej powinien wiedzieć. Aby
ybliżyć i utrwalić posiądą wiedzę na temat funkcji ekologicznych
spodarczych lasu zorganizowano warsztaty z leśnikami z nadletwa Bielsko właśnie w ramach obchodów Dnia Ziemi, który w tym
u przypadł na 22 kwietnia, czyli poświąteczny czas wolny.
eśnicy przypomnieli naszym uczniom, co to jest las i co daje luom; ponadto, jakie zamieszkują w nim zwierzęta, jakie możemy
tkać w najbliższym sąsiedztwie. Karty memory oraz koło fortuny
woliły utrwalić i sprawdzić posiadaną wiedzę. Najlepsi otrzymaobne upominki.
eśnicy ofiarowali nam sadzonki drzew, które uczniowie posadziokół szkoły.
raliśmy również udział w akcji Fundacji Ekologicznej Arka – Listy
Ziemi. Uczniowie klas starszych napisali listy, w których kierowaądre i proste działania odnośnie ochrony środowiska naturalnego
swoich rodziców i dziadków.
asza szkoła już po raz trzeci zorganizowała Gminny Konkurs Jęowo-Plastycznym – Let’s paint in English. W tym roku szkolnym
wiązku z uczestnictwem szkół naszej gminy w projekcie unijnym
onet 50/50, konkurs poświęcony był właśnie tematyce ekologiczZadaniem uczestników było wykonanie ilustracji do wybranego
rsza w języku angielskim o tematyce ekologicznej wraz z hasłem
zyku angielskim propagującym właściwe zachowania ekologiczNa uroczystej akademii zwycięzcom zostały wręczone dyplomy
grody.
ostał również przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs na najszą etykietę ekologiczną, spośród wielu prac wykonanych różtechniką wybrano trzy najlepsze. Etykiety zostaną powielone
mieszczone przy kranach w łazienkach, gniazdkach, do których
łączone są urządzenia elektryczne oraz przy włącznikach, aby
przypominać uczniom nie tylko o gaszeniu
zbędnego oświetlenia.
Projekt edukacyjny – Euronet 50/50
Max determinuje wiele działań ekologicznych wśród uczniów i przedszkolaków naszej placówki, miejmy nadzieję, że również w okresie wakacyjnym
propagowane typy zachowań staną się
nawykami, a następnie postawami naszych uczniów.
Janusz Prochownik

kowice
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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

Tel.
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