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ROZPOCZYNAJĄ SIĘ PRACE ODTWORZENIOWE DRÓG
Wraz z nadejściem wiosny i poprawą warunków atmosferycznych, prace odtworzeniowe dróg po robotach kanalizacyjnych nabierają rozpędu. W ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” przybywają też kolejne kilometry nowej sieci.
Na kolejnym spotkaniu, które odbyło się 3 kwietnia w Mesznej,
mieszkańcy mogli zapoznać się z zakresem projektu oraz warunkami podłączenia do powstającej sieci kanalizacyjnej.
Zgodnie z zapowiedziami wykonawców, nadejście bardziej
sprzyjających warunków atmosferycznych pozwoliło na przystąpienie do gruntownych prac odtworzeniowych na drogach po położeniu kanalizacji. Drogi mają zostać przywrócone do stanu sprzed
rozpoczęcia prac kanalizacyjnych.
W kwietniu odtworzenia nawierzchni prowadzone będą na ul.
Kościelnej, Skośnej, Tatrzańskiej i Handlowej. Maj przyniesie kontynuację prac przy wspomnianych ulicach oraz objęcie nimi ul. Leśnej, Modrzewiowej, Pasterskiej, Olchowej, Do Boru, Do Lasku
i Zielnej. W okresie do Świąt Wielkanocnych zrealizowano w ra-

Ul. Szczyrkowska w Mesznej

mach etapu I projektu 24,4 km sieci kanalizacyjnej w Bystrej, Mesznej i Wilkowicach, co stanowi 73% całości przewidzianych robót.
W ramach etapu II (Wilkowice) – 4 km nowej sieci, czyli około 12%
z przewidzianych 33 kilometrów. Natomiast etap III jest zaawansowany w blisko 50% - w tym przypadku zbudowano ponad 5 km kanalizacji.
Realizacja projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”
sprawi, że docelowo dostęp do nowej sieci kanalizacyjnej uzyska
dodatkowo 5.293 mieszkańców. Stopień skanalizowania gminy
Wilkowice osiągnie 95 %, co oznacza wypełnienie dyrektyw krajowych i unijnych w zakresie gospodarki ściekowej.
Autor: ERMAT GROUP

Spotkanie z Mieszkańcami w OSP w Mesznej

KOMUNIKAT USC – 50 lat na medal
Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach, w związku z zamiarem organizacji uroczystości z okazji 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO, zwraca się z prośbą do wszystkich
zainteresowanych par, które 50 lat temu i więcej stanęły na
ślubnym kobiercu, a dotychczas nie wystąpiły z wnioskiem

i nie zostały odznaczone medalem „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”, o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uroczystości, w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, I piętro
- pokój 310 lub tel. pod numerem (33)499-00-77 wew. 310,
w terminie do dnia 31 maja 2019 roku.

Zapraszamy na nasz profil na

Najmłodsza uczestniczka biegów

www.facebook.com/gminawilkowice/

WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek między innymi:
Ogłosił przetargi na następujące zadania:
• robotę budowlaną: „Przebudowę budynku mieszkalnego przy ul.
Swojskiej 14 w Wilkowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi
w celu przyjęcia repatriantów z Kazachstanu w systemie zaprojektuj-wybuduj”,
• robotę budowlaną „Budowę bocznej sieci kanalizacji sanitarnej
łączącej sieć główną z budynkami położonymi na terenie Gminy
Wilkowice w roku 2019 – Część I”,
• dostawę: „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych”,
• robotę budowlaną: „Wykonanie odwodnienia i izolacji przeciwwil-

gociowej budynku Przedszkola Publicznego w Wilkowicach przy
ul. Strażackiej 13”.
Unieważniono postępowanie na robotę budowlaną: „Przebudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej w Bystrej - Etap II”, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podpisał umowy na następujące zadania:
• „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Furmaniec w Wilkowicach”,
• „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Ogrodową i Kolorową w Bystrej”,
• „Remont cząstkowy dróg – nawierzchni asfaltowych na terenie
Gminy Wilkowice w sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice”.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
W dniu 24 kwietnia odbyła się VII sesja Rady Gminy Wilkowice.
Muszę szczerze przyznać, że były to najtrudniejsze obrady, z jakimi przyszło nam się do tej pory zmierzyć. Mam również świadomość tego, że nie ostatnie. Należy jednak podkreślić ciężar materii, jaki zawierał porządek obrad. Piszę te słowa tuż po zakończeniu
sesji i chciałbym „na gorąco” przedstawić dwie podjęte uchwały,
które moim zdaniem były najważniejsze spośród wszystkich procedowanych w tym dniu.
Pierwsza z nich dotyczy wyboru metod oraz ustalenia stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na
terenie gminy Wilkowice. Nad projektem tej uchwały dyskusja
była prowadzona już na poprzedniej sesji – wówczas Rada Gminy odrzuciła projekt uchwały. Skutkiem tej decyzji było skierowanie projektu na posiedzenie połączonych komisji: Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy oraz Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Była
to kolejna okazja do szczegółowej analizy tego tematu, połączona
z wizytą na wysypisku śmieci oraz z zapoznaniem się z sytuacją
finansową spółki Ekoład, która obsługuje Gminę Wilkowice w zakresie odbioru odpadów. Temat, jak można się było tego spodziewać, powrócił na VII sesji. W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła tę uchwałę. Co zatem z tego wynika? Od 1 czerwca br. będą
obowiązywać nowe stawki za gospodarowanie odpadami. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w oparciu o ilość
zużytej wody z danej nieruchomości. W przypadku zbiórki odpadów segregowanych będzie to kwota w wysokości 4,70 zł od 1m3
zużytej wody, natomiast przy odpadach niesegregowanych – 9,40
zł od 1m3. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda nie jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala
się w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. W tej sytuacji opłata przy odpadach segregowanych wyniesie 16 zł/mies./osobę, a przy niesegregowanych 32,00 zł/mies./
osobę.
Na konieczność podjęcia ww. uchwały złożyło się kilka czynników: podwyższenie cen odbioru odpadów przez spółkę EKOŁAD,
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wzrostu kosztów realizacji powierzonego zadania przez spółkę
Ekoład (m. in. zakup specjalistycznego sprzętu, wzrost wynagrodzeń, wzrost kosztów transportu), stały wzrost ilości odpadów kierowanych do Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej oraz
podniesienie cen przez ZGO za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów. Ponadto zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Druga uchwała, która została podjęta dotyczy wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wilkowice Adama Nikiel. Uważam, że była to najtrudniejsza decyzja, z jaką musieli
się zmierzyć radni. Należy jednak zaznaczyć, że nie była to decyzja podjęta jednogłośnie (podobnie jak uchwała o odpadach). Od
uchwały zainteresowanemu przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały. Sąd rozpatruje ją w terminie 14 dni od jej wniesienia.
Temat nie jest definitywnie zakończony i należy oczekiwać na
decyzję radnego w sprawie wniesienia skargi oraz ewentualne rozstrzygnięcie sądu w tym zakresie. Zgodnie z Art. 384 § 3 Kodeksu
Wyborczego: „Wygaśnięcie mandatu radnego następuje z dniem
uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę, o której mowa w § 1.” Informacja o dalszych rozstrzygnięciach w tej sprawie będzie przedstawiona w kolejnym numerze gazetki.
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kwiatek

PODZIĘKOWANIE
Bardzo dziękuję mieszkańcom, a zwłaszcza uczestnikom zebrania wiejskiego w dniu 15.04.2019 r., które odbyło się w sołectwie Meszna, za liczny udział i udzielone mi poparcie w wyborze na kolejną kadencję. Postaram się nie zawieść Państwa
oczekiwań!
Sołtys wsi Meszna
Antoni Kufel

Głos Gminy Wilkowice

uwaga przedsiębiorco!
Mobilny Punkt Informacyjny w Wilkowicach
Urząd Gminy w Wilkowicach oraz Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego w siedzibie Urzędu Gminy
w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25 w dniu 8 maja 2019 r., w godzinach 12:00 - 16:00.
Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości
pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej
2014-2020.

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Bielsku-Białej,
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367, pok. 110
Tel. 33 49-60-201 i 33 47-50-135
e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl

AKCJA RATUNKOWA NA S1 – SPROSTOWANIE
Niniejszy tekst nie ma na celu atakowania organizacji zajmującej się ratowaniem zwierząt, a jedynie przedstawienie w rzetelny
sposób faktów.
O całym zdarzeniu na S-1 dowiedziałem się jako ostatni. Od leczonego właśnie pacjenta, oderwał mnie telefon dyżurnego Komendy Policji w Szczyrku, który oznajmił, że na drodze w okolicy
węzła Wilkowice leży potrącona przez samochód sarna, a on nie
może dodzwonić się do Mysikrólika /odpowiada tylko automatyczna sekretarka/ i dlatego prosi mnie o przyjazd i udzielenie pierwszej pomocy. Sugeruje, abym jechał przez węzeł Rybarzowice,
wtedy nie narażę się na jazdę pod prąd. Pozostawiam w gabinecie kolejnego oczekującego pacjenta i w 20 minut, jestem swoim
samochodem osobowym, na miejscu wypadku. Tam już dwóch policjantów przytrzymuje rzucającego się kozła i asystują im w tym
trzy inne osoby w tym dwie z Bielskich Dróg. Kozioł szarpie się,
ale ma spętane parami nogi i dzięki temu łatwiejsze jest utrzymanie go przypartego do pasa zieleni. Badaniem stwierdzam, że kozioł jest uderzony w głowę, tuż za uchem i w okolicy łopatki, innych urazów brak, tętno i oddech bardzo szybkie, oczy „w słup”,
z nozdrzy leci pienisto-krwawa wydzielina. Wyrażam swe obawy,
że z tego chyba nic nie będzie. Najgorszym w takich przypadkach
jest bowiem stres, który decyduje o tym, że nawet przy niewielkich obrażeniach, dzikie zwierzę umiera. Tutaj dochodzi jeszcze
szum pędzących samochodów. O eutanazji nawet nie myślę. Podaję leki, po których kozioł przestaje się rzucać i można go rozpętać. Oddech i tętno spowalniają. Odczekuję chwilę i proszę o telefon do Mysikrólika, celem zapewnienia transportu, połączenia brak.
Kozioł zasypia - traci kontakt ze stresogennym otoczeniem. Przeniesienie go w bezpieczne miejsce poza ślimacznicę to pokonanie ok. 200 m. Zwierzęcia jednak nie można ruszać, takie są zasady postępowania po wypadkach komunikacyjnych. Musi ono pozostać na pasie zieleni, chociaż jest to środek drogi. Proszę jeszcze raz o telefon do Mysikrólika. Teraz najważniejszy jest czas. Ko-

zioł musi być szybko, czyli bezpośrednio przetransportowany do
Lecznicy z RTG celem dalszego diagnozowania. Pacjent pozostaje na drodze zabezpieczony z jednej strony przez policyjny radiowóz a z drugiej strony przez pickupa Bielskich Dróg. Towarzyszy
mu 5 osób. Mysikrólik już jedzie.
Wszystko nie wygląda tak, jak na załączonym przez Mysikrólika
zdjęciu, gdzie kozioł leży bez nadzoru, pozostawiony jakby na pastwę losu. Zdjęcie jest zrobione po przekazaniu kozła Mysikrólikowi przez Policję. Sytuacja jest opanowana. Jadę do Lecznicy, tam
też są cierpiący pacjenci, a ja pracuję sam.
Jakie jest moje zdziwienie, kiedy czytam relację, że Mysikrólik
zabiera kozła i jedzie nadkładając drogi pod Urząd Gminy, gdzie
pozostawia go samego bez opieki, jakby mu nie zależało na bezcennym czasie i nadzorze.
Kolejna nieprawdziwa informacja to taka, że posiadam umowę porozumienie z Urzędem Gminy w Wilkowicach, na podstawie której świadczę usługi na wyłączność.
Oświadczam, że nigdy nie podpisywałem porozumienia z Urzędem Gminy i nawet o to nie zabiegałem. Niosę jedynie doraźną pomoc w sytuacjach kryzysowych, bo taka jest moja rola. Przez okrągły rok były takie 3 przypadki. Czy to ja chcę być monopolistą?
Pragnę w tym miejscu zwrócić uwagę, że samochód osobowy
nie może służyć do transportu dzikich zwierząt, jak sugerują Bielskie Drogi. Musi to być pojazd uprawniony (łatwy do mycia i dezynfekcji). Zabieranie dzikich zwierząt może doprowadzić do rozwleczenia i epidemii takich chorób jak np. wścieklizna, ptasia grypa
czy afrykański pomór świń.
Brakuje mi natomiast w przekazie Mysikrólika słowa „dziękuję”,
ale nie tylko dla darczyńców, a osób niosących pomoc na S-1.
Pragnę tą drogą podziękować tym wszystkim, także Mysikrólikowi, którzy zaangażowali się w ratowanie kozła i wyrazić swoje zadowolenie z powodu szczęśliwego, myślę, finału.
Gabinet Weterynaryjny w Wilkowicach

JUBILACI
W dniu 6 marca 2019 r. Wójt Gminy Wilkowice Janusz
Zemanek wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego Anną Kudzia odwiedzili Państwo Bożenę
i Eugeniusza Żabińskich - Jubilatów 50-lecia pożycia
małżeńskiego. Podczas spotkania Wójt odznaczył Jubilatów medalami Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie oraz wręczył symboliczny podarunek od
samorządu.
Głos Gminy Wilkowice
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SPRZĄTANIE MAGURKI WILKOWICKIEJ
W dniu 23.03.2019 r. w piękną, słoneczną sobotę zorganizowana została akcja sprzątania drogi na Magurkę. Wraz
z grupą mieszkańców Wilkowic, a jednocześnie zapalonych rowerzystów, wyruszyliśmy drogą na Magurkę, by posprzątać zalegające na niej śmieci. W grupie nie zabrakło również dzieci: Igorka –
8 lat, Tobiaszka – 7 lat i najmłodszego Miłoszka – 5 lat, którzy dzielnie pomagali swoim „starszym” kolegom.
Śmieci zbierane były wzdłuż ulicy, jak i w lesie, począwszy od
parkingu nad zbiornikiem, a skończywszy przy Chacie na Magurce
u Państwa Gębalów. Na końcu wyprawy przygotowaliśmy kiełbaski z grilla wraz z napojami „energetycznymi”, a Pani Klaudia upiekła dla nas pyszne ciasto. Mijającym nas turystom bardzo podobała się ta inicjatywa, a my mamy nadzieję, że następnym razem będzie nas jeszcze więcej i uda nam się zebrać śmieci, również te zalegające na szlakach. Zebraliśmy łącznie 350 kg śmieci.

Dziękuję
wszystkim uczestnikom akcji,
czyli naszym rowerzystom za super atmosferę i efektywną pracę, Państwu Gębala
z Chaty na Magurce
za miłe ugoszczenie,
Spółce Ekoład za nieodpłatne przekazanie
worków na śmieci oraz
mojej małżonce za mini-gastronomię.
Do zobaczenia!

Łukasz Ślusarczyk Sołtys Wilkowic

ŚWIĄTECZNO-WIOSENNY NASTRÓJ W PRZEDSZKOLU
PUBLICZNYM W WILKOWICACH
Wiosna zagościła już na dobre. Nasze przedszkole powitało
ją wesołym, kolorowym korowodem. Korzystając z pięknej aury
przedszkolaki bawiły się na świeżym powietrzu, spacerowały oraz
rozkoszowały się coraz to cieplejszymi promieniami słońca. Grupa
Pszczółki odwiedziła kwiaciarnię – podziwiając i ciesząc się pięknymi zapachami wiosennych kwiatów.
W salach również zrobiło się bardzo wiosennie. Rozgościły się
kwiaty, motyle, biedronki, a także bociany zrobione przez dzieci na
zajęciach plastycznych. Wszystkie prace zostały przez dzieci wykonane własnoręcznie z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Nasze przedszkolaki bardzo lubią zajęcia plastyczne, pobudzają one ich wyobraźnię i kreatywność, dlatego nauczyciele starają się stwarzać jak najwięcej okazji do pracy twórczej.
W wiosenny klimat wpisuje się także konkurs ekologiczny, w którym starsze przedszkolaki wzięły
udział. Dzięki nim dzieci mogły wykazać się pomysłowością w jaki sposób
chronić środowisko naturalne, m. in.
wykorzystując odpady i robiąc z nich
zabawki dla młodszego rodzeństwa.
Przedszkolaki w ramach akcji
„Cała Polska czyta dzieciom” systematycznie odwiedzają Bibliotekę Publiczną. Panie bibliotekarki zawsze ciepło witają dzieci, dlatego przedszkolaki zawsze chęt-

nie tam przychodzą i z zaciekawieniem słuchają pięknych bajek
i opowiadań oraz tworzą ciekawe prace plastyczne. Dzieci uczą
się obcować z biblioteką, jako miejscem przyjaznym, gdzie w przyszłości będą samodzielnie wypożyczać ciekawe książki.
Jak co miesiąc dzieci obejrzały przedstawienie w wykonaniu teatrzyku objazdowego. Wzięły także udział w koncercie „Idzie wiosna”. Dzięki licznie odwiedzającym nas aktorom i muzykom Przedszkolaki mają stały kontakt z kulturą, na miejscu w murach przedszkola, rozwijając w ten sposób wyobraźnie, pobudzając zmysły
i uwrażliwiając się na otaczający świat.
Kolejnym ważnym dla nas okresem były zbliżające się Święta
Wielkanocne. Przedszkolaki poznały tradycje i zwyczaje związane
z Wielkanocą. Tworzyły też liczne prace plastyczne i słuchały ciekawych opowiadań na zajęciach. Ważnymi elementami przygotowującymi dzieci do pięknego obchodzenia Świąt było malowanie pisanek, tworzenie baranków, ozdabianie
koszyka wielkanocnego, organizacja
kiermaszu ozdób świątecznych.
Na czas Wielkanocny pracownicy
Przedszkola Publicznego w Wilkowicach życzą wszystkim Mieszkańcom
naszej gminy dużo radości i miłości
w rodzinnym gronie.
Sławomira Basiura
Anna Szlósarczyk

KWIECIEŃ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BYSTREJ
Pewnego pięknego, wiosennego dnia „Tygryski”, przygotowując
się do podjęcia nauki w szkole, pojechały autobusem linii 57 do
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata, gdzie zrobiły rozeznanie w przestrzeni szkolnej. Przywitane przez starszych kolegów na
sali gimnastycznej, wzięły udział w pokonywaniu toru przeszkód.
Na początku wydawał się trudny, ale starszaki się nie poddały, wszystkie pokonały go bezbłędnie, za co otrzymały balony. Po
wysiłku fizycznym była przerwa na przekąskę. Później odwiedziły klasę pierwszą, gdzie bawiły się z ozobotami, kodując im drogę
do pokonania między szkołą a przedszkolem. Dużą radość u dzieci
wzbudziła możliwość rzucania poduszkami na sali terapeutycznej.
Innego pięknego dnia „Tygryski” wybrały się na spacer „za rzekę” do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Synów Pułku. Po przywitaniu
się z kolegami z klasy pierwszej, podzielone na dwie grupy „bryka4

ły” na sali gimnastycznej skacząc m.in. przez kozła. Duże zainteresowanie dzieci wzbudził tor z matami sensorycznymi w sali zabaw,
a jeszcze większe własnoręczne ozdabianie pączków – lukrem,
posypkami i jadalnymi koralikami. W sali informatycznej współpracując w grupach, kodowały wzory na dywanie, a samodzielnie na
tabletach. Na zakończenie pobytu otrzymały medale z logo szkoły.
Pobyt dzieci zarówno w SP 1 w Bystrej jak i w SP 2 w Bystrej był
dla dzieci wielkim przeżyciem, pełnym wspaniałych wrażeń, za co
bardzo dziękujemy dyrekcji i nauczycielom obu placówek.
Ćwicząc sprawność manualną, która będzie bardzo potrzebna
w klasie pierwszej, najstarsza grupa przedszkolaków czyli... „Tygryski” pod okiem babci Lucyny, uczyła się trudnej sztuki bibułkarstwa. Okazało się, że wykonywanie kwiatów wg sztuki ludowej wymagało od dzieci nie lada umiejętności. Pięknie wykonane bibuł-
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kowe kwiatki ozdobiły palmy wielkanocne, przeznaczone na kiermasz
organizowany przez Caritas. Oczywiście nie była to jedyna grupa biorąca udział w przedświątecznych przygotowaniach; bukszpanowo – tujowe palmy, z mnóstwem bibułkowych
kwiatów – przygotowała także grupa
Misiów.
Dnia 16 kwietnia gościliśmy
w przedszkolu teatr Bajkoteka. Podczas przedstawienia skrzat Bór uczył
małego Gaika jak należy zachowywać się w lesie, aby nie przeszkadzać zwierzętom i chronić przyrodę. Oczywiście przedszkolaki pomagały przekazywać wiadomości małemu skrzatowi: nazywały
kwiaty chronione, mówiły o wrzucaniu śmieci do kosza, segregacji, recyklingu, a czyniły to tak umiejętnie, że na pewno Gaik to zapamięta.

Dnia 17 kwietnia odbyły się warsztaty dla dzieci „Mały ratownik” zorganizowane przez Stowarzyszenie „Bystrzańska Inicjatywa” w ramach dotacji z „Grupy Kęty – Razem z grupą”,
podczas których dzieci teoretycznie
i praktycznie poznały zasady bezpieczeństwa, udzielania pierwszej
pomocy oraz z wielkim zaangażowaniem ćwiczyły na fantomie. Dziękujemy Pani Teresie Pryszcz – prezes Stowarzyszenia „Bystrzańska
Inicjatywa”, Pani Olimpii Podwacietnik – sekretarzowi Stowarzyszenia
„Bystrzańska Inicjatywa” oraz Pani Bogusi Pielesz – wykładowcy,
ratownikowi medycznemu OSP Bystra za zorganizowanie bardzo
ciekawych warsztatów.
Aleksandra Jaślanek
Agnieszka Ziemiańska

ZAPROSZENIE „SZLAKIEM RÓŻAŃCOWYM” NA MAGURKĘ
Nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy wiedzą, że 10 listopada
2018 roku, w piękny sobotni dzień, został poświęcony nowo powstały „Szlak Różańcowy” prowadzący od
kościoła parafialnego
w Wilkowicach aż na
Magurkę.
W tymże dniu liczna grupa parafian pod
przewodnictwem Ks.
Prałata Henryka Satławy – kapelana wilkowickiej parafii, a zarazem inicjatora i realizatora tego przedsię-

wzięcia, po raz pierwszy pokonała tę trasę. W modlitewnej zadumie i z Bożą radością, przeszli całą drogę, jak później wspominali,
bez specjalnego zmęczenia, sami nie wiedząc, kiedy droga minęła.
Sama inicjatywa Ks. Prałata, skonsultowana z Radą Duszpasterską, została przedstawiona w ogłoszeniach – z propozycją ufundowania pojedynczej kapliczki przez Różę Różańcową, bądź przez
rodzinę, czy indywidualnego parafianina. Jakież było zdziwienie,
gdy zaraz potem wszystkie 20 kapliczek znalazło swych fundatorów. Uzyskano niezbędne zgody od właścicieli drzew na zawieszenie kapliczek, które zostały zamówione wczesną jesienią.
Rozpoczynamy maj - piękny miesiąc maryjny, stąd wspaniała
okazja do modlitewnego obcowania z przyrodą, która w wiosennym przebudzeniu przyciąga barwnymi kolorami. Do zobaczenia
na szlaku.
Janina Janica-Piechota

WIELCY HARCERZE NA WIECZNEJ WARCIE
obchody harcerskiego dnia myśli braterskiej w mesznej
23 lutego 2019 r. Krąg Starszyzny
Harcerskiej im. Andrzeja i Olgi Małkowskich w Mesznej świętował w
MOK „Nad Borami” Dzień Myśli Braterskiej. W obchody tego święta wpisały się trzy wyjątkowe daty – 100.
rocznica śmierci dha Andrzeja Małkowskiego, 40. rocznica śmierci dhny
Olgi Małkowskiej oraz 20. rocznica
śmierci dha Józefa Kurowskiego.
Dzień Myśli Braterskiej ma status
harcerskiego święta od roku 1926,
ustanowiony został na Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w Stanach Zjednoczonych. Wybór dnia nie był przypadkowy. 22 lutego przypada rocznica urodzin Roberta Baden-Powella i jego żony Olave St Clair Baden-Pawell – założycieli skautingu,
prekursorów harcerstwa.
Meszna ma piękną historyczną kartę w dziedzinie skautingu,
tutaj w 1912 r. Franciszek Kwaśny założył drużynę skautów, która była jedną z pierwszych drużyn wiejskich w Polsce – liczyła 30.
skautów i należał do niej Antoni Gębala, wuj dha Józefa Kurowskiego.
Po wojnie, już od 1946 r. harcerstwo w Mesznej zyskało nowe
życie właśnie dzięki Józefowi Kurowskiemu, który był wieloletnim
wychowawcą - instruktorem druhen i druhów z obecnego Kręgu

Starszyzny Harcerskiej.
Przybyłych na obchody Dnia Myśli Braterskiej gości przywitał dh hm
Maciej Stwora przypominając nieprzeciętne zaangażowanie dha Józefa Kurowskiego w krzewienie harcerstwa w Mesznej: Wspominamy
Go jako naszego druha komendanta,
który nas wychowywał w duchu harcerskim i przekazał nam same dobre
cechy, które pozostały w nas do dnia
dzisiejszego. Dzisiaj przypomnimy
sobie Jego życie harcerskie i to czego nas uczył.
Wspomnieniom o dhu Józefie Kurowskim (ur. 1927 r.) towarzyszyła pamiątkowa wystawa oraz projekcja archiwalnych fotografii,
którą z dbałością o szczegóły chronologiczne przygotowała dhna
Halina Kępys. I tak popłynęła wzruszająca opowieść o urodzonym
w Mesznej synu Józefa i Anny, najmłodszym z rodzeństwa, co lubił śpiewać przygrywając sobie na mandolinie Ulisi i który z pasją
zatrzymywał w kadrze rzeczywistość. Poświęcił 54 (!) lata swojego
życia pracy społeczno-wychowawczej służąc z honorem Bogu i Ojczyźnie. Ten Wielki Harcerz odszedł na Wieczną Wartę 13 kwietnia
1999 roku – Cześć Jego Pamięci!
Druh Józef Kurowski był wychowawcą wielu pokoleń meszniańskich harcerzy. Pomagał rodzicom w wychowywaniu ich dzie-
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ci, ucząc ich zaradności w każdej sytuacji, właściwych postaw
i zachowań, życia i pracy w zespole i dla dobra innych, poszanowania przyrody, a wreszcie – dając im wszechstronną i bogatą wiedzę o świecie. Ci zaś byli pewni, że ich dziecko spędzające czas na zbiórce, obozie czy biwaku nigdy nie nabierze złych
manier, nawyków, a wprost przeciwnie – może tylko zyskać, bo

harcerstwo to krąg ludzi prawych, uczciwych, pełnych godności
i honoru – wspomina dhna Halina Kępys.
W uroczystości uczestniczyli młodzi harcerze z 2 Drużyny Harcerskiej „Falco” oraz harcerki z 2 Gromady Zuchowej „Beskidzkie
Bieliki”. Czuwaj!
dhna Jagoda Podolak, foto. dhna Halina Kępys

TURNIEJE SKOKÓW NA TRAMPOLINIE
Za nami seria zmagań turniejowych: 22-24.03 w Poznaniu oraz
05-07.04.2019 r. w Zielonej Górze dwie nasze zawodniczki walczyły o miejsce w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w skokach na trampolinie w klasie II. Serdecznie gratulujemy Urszuli Kulik, która zakwalifikowała się do dalszego etapu rozgrywek. Będziemy mieli okazję kibicować Uli w Wieliczce 16-17.05.2019 r. podczas finałowej rywalizacji. Zawodniczka UKS Alfa Wilkowice działającego przy Szkole Podstawowej nr
1 w Wilkowicach znalazła się wśród
wyłonionych w eliminacjach 20 najlepszych polskich zawodniczek
w klasie II, będzie jedyną reprezentantką województwa śląskiego.
12-13.04.2019 r. w Krakowie odbył się VII Międzynarodowy Turniej „Pod Wawelem” w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Ścieżce
i Trampolinie, w którym brało udział
ok. 500 zawodników z Polski, Belgii,
Białorusi oraz Ukrainy. Tym razem
startowało trzech naszych zawodników, ogromnym sukcesem zakończył się występ Urszuli Kulik, która
w indywidualnej konkurencji w skokach na trampolinie w klasie II
zdobyła srebrny medal! Doskonale spisał się również Kacper Kubinek zajmując 5 miejsce w klasie III. Gratulujemy wszystkim zawodnikom oraz trenerowi Januszowi Krukowi.
Układ składa się z 10 elementów i w chwili obecnej nasze niespełna 13-letnie zawodniczki potrafią wykonać układ zawierający
9 salt. Trudność polega na tym, że żaden element nie może się powtórzyć.
Oto przykładowy układ:
- salto proste w tył z obrotem o 360° (śruba w tył),
- salto łamane w przód z obr. o 180° („Baran” łamany),
- salto proste w tył,
- salto proste w przód z obr. o 540° (półtorej śruby),
- „kuczka”,
- salto łamane w tył,
- salto proste w przód z obr. o 180° („Baran” prosty),
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- salto kuczne w tył,
- salto kuczne w przód z obr. o 180° („Baran” kuczny),
- podwójne salto kuczne w tył.
Zawodnikom rywalizującym w tej widowiskowej dyscyplinie olimpijskiej, jaką są skoki na trampolinie, stawiane są coraz wyższe
wymagania. Wynika to nie tylko ze startu w starszej kategorii wiekowej (w 2018 r. startowały w klasie III), ale również z systematycznego podnoszenia poziomu samych
zawodów. Nasi zawodnicy są coraz
lepiej przygotowani dzięki możliwości trenowania na sali gimnastycznej SP nr 1 w Wilkowicach, pomocy ze strony Gminy Wilkowice, hojnemu sponsorowi - firmie ZF - www.
zf.com oraz dzięki rodzicom, którzy
wspierają nas z bardzo dużym zaangażowaniem. Wszystkim bardzo
dziękujemy.
Chcemy jednocześnie zaprosić
na organizowany przez nas z okazji Dnia Dziecka Turniej Akrobatyki Sportowej i Skoków na Trampolinie w dniu 31.05.2019 r., gdzie można będzie kibicować wszystkim naszym zawodnikom na hali GOSiR w Wilkowicach od godz. 17-tej! Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!
Ela Fabirkiewicz / UKS ALFA
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co u nas...
29 marca mieliśmy przyjemność wysłuchać pięknego koncertu naszych
grup wokalnych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”, podczas Wieczorku Wokalnego! Dziękujemy wspaniałym wokalistom, zarówno
dorosłym jak i dzieciom, którzy zaprezentowali się solowo, a nasza grupa wokalna Crazy Tones również w połączeniu sił! Dziękujemy także naszej Pani instruktor zajęć wokalnych – Justynie Masny za włożoną pracę w przygotowanie wokalistów. Gratulujemy i życzymy postępów w nauce i dalszym rozwoju.
Jesteśmy z Was bardzo dumni!
Za nami Wystawa Rękodzieła Wielkanocnego,
która odbyła się w niedzielę 31 marca br. Oprócz
kolorowych stoisk, na których obejrzeć można było
mnóstwo pięknych ozdób, przybyli mieli też okazję
skorzystać z warsztatów zdobienia pisanek, które poprowadziła Pani Martyna Szczygłowska. Przy
okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować Paniom z KGW Bystra za upieczenie przepysznych
ciast na wystawę. Tego samego dnia odbył się II
Gminny Koncert Laureatów Przeglądu Pieśni Patriotycznej pod patronatem Wójta Gminy Wilkowice, w programie był również koncert patriotyczny Gminnej Młodzieżowej Orkiestry
Dętej! Gratulacje oraz dyplomy artystom wręczył Pan Janusz Zemanek Wójt Gminy Wilkowice oraz Pani Sekretarz Alicja Raszka-Micherdzińska. Koncert przygotowała i poprowadziła Pani Bożena Tobiasz.
Za nami spektakl Teatru Oddzielnego z Jaworzna „Przepraszam, nie przeszkadzam?”. Popołudnie przeminęło wesoło, a aktorzy pokazali nam co takiego może
stać się, gdy spotkamy kogoś obcego na ławeczce w parku. Dziękujemy artystom Teatru Oddzielnego oraz Pani scenarzystce i reżyserce spektaklu Annie Korczyk za wspaniały występ i chęć pokazania się po raz kolejny na deskach naszej sceny. Jesteśmy pewni, że na długo fabuła spektaklu zapadnie w pamięci wszystkich przybyłych.

W piątek, 5 kwietnia w Starej Szkole w Huciskach, odbył się wernisaż wystawy fotografii
mieszkanki naszej gminy Pani Zofii Ferfeckiej! Pani Zosia studiuje „Animację kultury w przestrzeni” na trzecim roku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Na studiach zajmuje się
głównie malarstwem, lecz to fotografia jest jej ulubionym zajęciem. W piątek mieliśmy okazję zobaczyć efekty jej pracy podczas otwarcia Wystawy „Czy to jestem ja?”. Dziękujemy
artystce i wszystkim przybyłym! Wystawę obejrzeć można w Starej Szkole w „Huciskach”,
a od 13 maja w GOK „Promyk” w Bystrej.
Za nami II Tydzień Tańca w GOK „Promyk”, który świętowaliśmy wspólnie z naszymi tancerzami! Przez cały tydzień, od 8 do 12
kwietnia, przygotowaliśmy mnóstwo wrażeń tanecznych, a rozpoczęliśmy od poniedziałkowej, wielkiej rewii tanecznej, podczas której wystąpiły nasze „promykowe” grupy, instruktorzy oraz zaproszone ekipy. Wśród występujących znaleźli się grupy: „Myszka Miki”,
„Unique Team”, „Czajsquad”, „Sun Lights”, „Hola Dance” i „Ha Ha” oraz nasi instruktorzy
Kamila Klimont, Paulina Pinka Kachel i Łukasz Hola. Dziękujemy zaproszonym gościom:
wokaliście Dariuszowi Łętkowskiemu, Bboyowi Alienowi, ekipie DGF Crew oraz dziewczynom z So Special i Semi Sweet Gyal za uświetnienie swoimi występami naszego koncertu.
We wtorek otworzyliśmy wystawę fotografii „Taniec, stan umysłu” Pana Artura Strąka, na
którą składają się zdjęcia przedstawiające różne aspekty tańca. Wystawę obejrzeć można do 6 maja, zapraszamy! Tego samego dnia podczas DKF „PROMYK” obejrzeliśmy rewelacyjny film „Over the limit” oraz spotkaliśmy się z Panią reżyser filmu - Martą Prus. Na
DKF-ie oprócz stałych bywalców pojawiło się mnóstwo młodych gimnastyczek trenujących
w naszych okolicach! Dziękujemy Pani Marcie i licznie przybyłej publiczności! W środę zorganizowaliśmy warsztaty tańca orientalnego, które poprowadziła cudowna Marcelina Hernik zdradzając tajniki tańca brzucha przybyłym Paniom. Kolejnym punktem naszego programu były warsztaty Breakdance, poprowadzone przez Bboya Aliena, reprezentującego
czołową polską ekipę BielSkill Crew, z którą wiele razy zajmował miejsca na podium na zawodach zarówno w Polsce, jak i w Europie. Zwieńczeniem Tygodnia Tańca były dancehallowe warsztaty z najlepszym polskim tancerzem dancehallowym – Mateuszem Nowakiem!
Dzieciaki salę taneczną opuściły rozpromienione i uśmiechnięte... i o to chodzi! Przez cały
tydzień było barwnie, kolorowo, zmysłowo, zabawnie, ale przede wszystkim TANECZNIE!
Głos Gminy Wilkowice
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MAJ

OGŁASZAMY KONKURS FOTOGRAFICZNY „WYJĄTKOWI MIESZKAŃCY GMINY WILKOWICE”. SZCZEGÓŁY NA STRONIE www.gok.wilkowice.pl
TRWA KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI 75. ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. SZCZEGÓŁY NA STRONIE www.gok.wilkowice.pl

NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY!

Data
Wtorek

Godzina

Wtorek

19:00 DKF „Promyk”: „Oni”,

07.05.
07.05.

Nazwa imprezy

17:00 Wieczór autorski P. Zofii Ciapały.
reż. P. Sorrentino.
Wernisaż wystawy malarstwa „Lekcja z
Fałatem”. Pracownia Sztuk Pięknych - Grupa
malarska z SCK „BEST” na Złotych Łanach z B-B.
„Czwartkowe spotkania
z Organizacjami z Gminy Wilkowice”.
Koncert „ Morawska Brama” zespołu „Chwila
Nieuwagi” oraz Kuby Blokesza. Bilety od 23.04.
Wernisaż wystawy „430. lat Hucisk” połączony
z posiadami góralskimi.

Środa

17:00

Czwartek

17:00

Piątek

19:00

Sobota

17:00

Wtorek

19:00 Seans filmowy: „Narodziny Gwiazdy”, reż. B.

08.05.
09.05.
10.05.
11.05.
14.05.
Piątek

17.05.
Piątek

17.05.
Niedziela

19.05.
Wtorek

21.05.
Wtorek

21.05.
Wtorek

28.05.
Piątek

31.05.

10:00

Cooper.
Spektakl pt. „ Głębia ”, Teatrzyk dziecięcy
„Debiucik” i Teatr „Bezimienni” z Pisarzowic.

Organizator

Odbiorcy

GBP
w
Wilkowicach
GOK „Promyk”

Miejsce

GBP
w Wilkowicach

Wszyscy

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Organizacje,

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Stowarzyszenie
Kulturalne
Huciska
GOK „Promyk”

„Stara
Szkoła” w
Huciskach

Wszyscy

GOK
„Promyk”

Od 15 lat

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Dzieci od
lat 10

Bilety od 06.05.

17:00 Wernisaż wystawy malarstwa i grafiki P.

Agnieszki Król.
09:00 Przewodnik czeka: „Od Magnusa do źródeł
Białki”.
19:00 DKF „Promyk”: „Dzika grusza”,
reż. N. B. Ceylan.
11:10- Teatrzyk dla dzieci: „Jonasz i niezwykła ryba”,
11:55 Teatr Eden z Wieliczki.

19:00 Klub Podróżnika: „Słowenia – mały, piękny

kraj”. Prowadzi P. Mariusz Kabut
18:00- Noc Bibliotek. Szczegóły na plakacie.

21:00

GBP
w
Wilkowicach
GOK „Promyk”

GBP
w
Wilkowicach

z
opiekunami

Dorośli
Wszyscy

Zbiórka pod
Magnusem

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

GBP
w
Wilkowicach

OSP
Wilkowice

Dzieci

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

GBP
w
Wilkowicach

MOK
„Nad
Borami”

Wszyscy

AKTUALNE WYSTAWY:
GOK „Promyk” w Bystrej: - 08.05.-09.07. „LEKCJA Z FAŁATEM” PRACOWNIA SZTUK PIĘKNYCH PRZY SCK „BEST”
- DO 06.05. WYSTAWA FOTOGRAFII „TANIEC, STAN UMYSŁU” ARTURA STRĄKA
- OD 13.05. WYSTAWA FOTOGRAFII ZOSI FERFECKIEJ: „CZY TO JESTEM JA?”
GBP w Wilkowicach: 06.05.-31.05. WYSTAWA MALARSTWA I GRAFIKI P. AGNIESZKI KRÓL

UWAGA!!! SPOTKANIA KLUBU MŁODEGO FILMOWCA ODBYWAJĄ SIĘ W ŚRODY O GODZ. 17:00.
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Działacze
Kultury
Młodzież
Dorośli

Głos Gminy Wilkowice

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

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

z
opiekunami

Szanowny Czytelniku!
Przypominamy, że podczas
„długiego weekendu majowego”
tj. w dniach 29, 30 kwietnia
oraz 2 maja
Filia w Bystrej:
nieczynna tylko 2 maja!
Filia w Mesznej:
czynna w godzinach 9.00-13.00
Biblioteka Główna w Wilkowicach:
czynna w godzinach bez zmian
Dyrektor GBP w Wilkowicach
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 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 (w zakresie ustaleń tekstowych dotyczących zasad kształtowania
zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, w szczególności maksymalnej wysokości zabudowy –
dotyczy jednostki oznaczonej symbolem UT 4)
kowicach w dniu 8 maja 2019 r. w godzinach od 10.00 do 17.00.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst
Dz. U. z 2018 poz. 1945) oraz uchwały Rady Gminy Wilkowice
nr LII/435/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania 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 (w zakresie ustaleń tekstowych dotyczących zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, w szczególności maksymalnej wysokości zabudowy – dotyczy jednostki oznaczonej symbolem UT 4) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 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 w dniach
od 26 kwietnia 2019 r. do 23 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice w godzinach pracy urzędu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wilkowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 czerwca 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz
z 2016 r. poz. 352 i 1579).

Przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt
zmiany planu, będzie pełnił dyżur w siedzibie Urzędu Gminy w Wil-

Wójt Gminy Wilkowice
dr inż. Janusz Zemanek
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Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 maja 2019 r.
- o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.
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TOMEDIC * TOMASZ ŚLIWIANY
PROFESJONALNA OPIEKA NAD OSOBAMI
STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI, SAMOTNYMI.
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ROWERY
GIANT, KELLYS
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ELEKTRYCZNE
Kontakt
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Realizuję usługi na terenie Gmin: Wilkowice oraz Buczkowice

TEL. 608 010 828
www.tomedic.com
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KB PROJECT
CZAS NA MEBLARSKA
ROWER
PRACOWNIA
ROWERY

Kuchnie na wymiar
GIANT, KELLYS
Szafy, garderoby, zabudowy
oraz
Inne meble na wymiar
ELEKTRYCZNE
Kontakt
tel. (33) 821-12-55,
797-481-181
(dziecięce,
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łazienkowe,
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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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BOHATEROWIE ŻYLI WŚRÓD NAS – DR WIKTORIA STRUSIŃSKA
KTO RATUJE JEDNO ŻYCIE, JAKBY ŚWIAT CAŁY RATOWAŁ
24 marca obchodziliśmy Drugi Narodowy Dzień Pamięci o Polakach Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W bystrzańskim sanatorium przez wiele lat pracowała skromna lekarka, cicha bohaterka, doktor Wiktoria Strusińska, odznaczona Medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata za uratowanie wraz z mężem pięciu osób pochodzenia żydowskiego.
Wiktoria Maria Szelest urodziła się w Czeladzi 10 grudnia 1897 r. kładników. Na liście znalazło się nazwisko Zygmunta StrusińskieJej ojcem był Teofil Szelest – pracownik umysłowy, a matką – Anto- go. Koledzy doradzali mu, aby uciekał z miasta i ukrył się w lenina z Żarskich. Wiktoria miała dwóch braci: Józefa i Mariana oraz sie wśród partyzantów. On jednak odmówił przewidując jakie mogą
być konsekwencje takiego postępowania. Wiedział, że będzie posiostrę Zofię. Mając 12 lat straciła matkę.
W 1917 r. Wiktoria ukończyła gimnazjum w Częstochowie i wstą- szukiwany przez gestapo, które aresztuje jego matkę i żonę oraz
piła na Uniwersytet Warszawski na Wydział Filozoficzny. Dyplom ukrywających się Żydów. Zygmunt Strusiński nie posłuchał kouzyskała w 1921 roku. Po trzyletniej pracy w zawodzie nauczy- legów. Poszedł do pracy, gdzie został aresztowany przez Niemców 12 sierpnia 1943 r. i przebycielskim ponownie wstąpiła na
wał jako zakładnik w więzieniu
Uniwersytet w Poznaniu na Wyw Równem. Tam zginął rozstrzedział Lekarski, który ukończyła
lany 17 listopada 1943 roku.
w 1933 roku uzyskując dyplom
Ukrywający się Żydzi przelekarski. Odbyła roczną praktyżyli II wojnę światową. Małżeńkę oraz ukończyła kurs z leczestwo Tatiana i Feliks Goldstenia odmy. Objęła posadę lekain zamieszkało w Jerozolimie.
rza w Ośrodku Zdrowia w HoroJedna z Pań osiadła w Paryżu,
dence, prowadząc Przychodnię
gdzie pracowała w Instytucie PaPrzeciwgruźliczą. Jeszcze przed
steura, a inna wyjechała do Kaukończeniem studiów medycznady, kolega lekarz zamieszkał
nych wyszła za mąż za Zygmunw Szwajcarii. Ocaleni utrzymyta Strusińskiego, który w Horowali ścisłe i serdeczne kontakty
dence pracował w Samorządzie
ze swoją wybawicielką.
Powiatowym.
W Żydowskim Instytucie PaW 1937 roku małżeństwo Wikmięci Narodowej Yad Vashem
toria i Zygmunt Strusińscy przew Jerozolimie wystarali się o menieśli się do Łucka na Wołyniu,
dal i tytuł Sprawiedliwej Wśród
gdzie Zygmunt pracował w maNarodów Świata dla dr Strusińgistracie.
skiej.
Dr Strusińska została zatrudW 1963 roku dr Wiktoria Struniona w charakterze lekarza
sińska pojechała do Izraela
szkolnego i opieki społecznej.
Od lewej: dr Wiktoria Strusińska, dr Matylda Kieloch-Szkoda (z Włoch płynęła statkiem). ZoNastępnie w latach 1941-1942
oraz dr Janina Kawiak
stała przyjęta przez ówczesną
była kierownikiem polikliniki na
premier Goldę Meir. W Instytucie
przedmieściu Krasnem miasta
Yad Vashem posadziła drzewko
Łucka.
Od 1942 r. do 1945 r. pracowała na stanowisku ordynatora od- w Alei Sprawiedliwych na Wzgórzu Pamięci w Jerozolimie. Odedziału ginekologiczno-położniczego szpitala wojewódzkiego brała medal i dyplom Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata, na
w Łucku. W 1943 r. jej mąż Zygmunt Strusiński został aresztowany którym znajduje się napis: „Kto ratuje jedno życie, jakby świat cały
przez Niemców i rozstrzelany. Po zakończeniu II wojny światowej ratował”. Jej drzewko (obecnie duże drzewo) było jednym z pierwdr Wiktoria Strusińska wraz z adoptowaną córką Ireną przeniosły szych zasadzonych w Alei Sprawiedliwych. Wyjazd dr Strusińskiej
się do Bytomia. Tam, do 1950 r. pracowała jako lekarz szkolny i re- do Izraela do końca nie był pewny. Zasłużona lekarka była słabejonowy Zarządu Miejskiego i Ubezpieczeń Społecznych. Później, go zdrowia, a koleżanki i koledzy z bystrzańskiego sanatorium odw 1950 r. skierowano ją do Istebnej, gdzie do 1952 r. była ordyna- radzali jej długą i męczącą podróż, obawiając się komplikacji zdrowotnych. W odpowiedzi usłyszeli od dr Strusińskiej: „Ależ to zatorem w Dziecięcym Sanatorium Przeciwgruźliczym.
Od 1 września 1952 r. rozpoczęła pracę w Sanatorium Przeciw- szczyt umrzeć i być pochowaną w Ziemi Świętej”.
Dr Strusińska szczęśliwie wróciła do Bystrej. W lipcu 1966 roku
gruźliczym w Bystrej Śląskiej. Do 1960 r. była ordynatorem II pawilonu. Uzyskała specjalizację II stopnia w zakresie ftyzjatrii w 1953 r. przeszła na emeryturę. Zmarła 16 lipca 1974 roku i została pochoŁuck przed II wojną światową liczył ok. 35,5 tysiąca mieszkań- wana na cmentarzu w Bystrej Śląskiej.
Opracowała
ców, w tym ok. 17 tysięcy Żydów. Była to największa gmina żyJoanna Szkoda-Stwora
dowska na Wołyniu. Podczas okupacji niemieckiej Wołynia i miawnuczka i córka Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata
sta Łucka w latach 1941-1944, państwo Wiktoria i Zygmunt Strusińscy ukrywali pięciu obywateli polskich pochodzenia żydowskieSerdecznie dziękuję Pani Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torago. Byli to lekarze, koleżanki i koledzy dr Strusińskiej.
Zygmunt Strusiński został ostrzeżony przed grożącym areszto- kochirurgii w Bystrej za pomoc w napisaniu artykułu. Korzystałam
waniem przez Niemców. Polscy partyzanci przeprowadzili udaną również ze wspomnień mojej Mamy śp. Matyldy Kieloch-Szkody
akcję w pobliżu Łucka. W odwecie Niemcy postanowili wziąć za- oraz rozmów z dawnymi sąsiadami dr Strusińskiej.
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