
Mieszkańcom gminy, z satysfakcją, pragniemy zakomunikować, iż kolejny sezon zi-
mowy 2012/2013 zawodnicy Ludowego Klubu Sportowego „Klimczok-Bystra”, w bie-
gach i skokach narciarskich, prawie we wszystkich kategoriach wiekowych, zakończy-
li z dużymi sukcesami indywidualnymi i drużynowymi. 

Z zadowoleniem przyjęliśmy analizę sztabów szkoleniowych PZN, która zaowoco-
wała powołaniem do pierwszych kadr szkoleniowych PZN pięciu zawodników naszego 
klubu, którzy procentowo stanowią w nich udział od 20% w skokach narciarskich do 
25% w biegach i zostali objęci przygotowaniami do Igrzysk Olimpijskich w Soczi`2014. 

cd. na str. 2

WojeWódzka komisja 
sportu W WilkoWicach

cd. na str. 2

W dniu 10 kwietnia odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji 
Sportu, Turystyki i Rekreacji Sejmiku Województwa Śląskiego. 
Członkowie komisji pod przewodnictwem Pani Ewy Lewandow-
skiej zapoznawali się ze stanem i jakością infrastruktury sporto-
wej południowej części województwa śląskiego. Odwiedzili obiek-
ty sportowe w Bielsku-Białej, Rybarzowicach oraz Wilkowicach, 
gdzie zostali przyjęci przez Wójta Gminy Wilkowice Mieczysława 
Rączkę, który osobiście zaprezentował wszystkie najważniejsze 
obiekty sportowe przybyłym gościom. Komisja oddała również 
hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej, przez zapalenie zniczy pod 
pomnikiem obok Urzędu Gminy w Wilkowicach.

U D A N Y  S E Z O N  L K S
 K L I M C Z O K - B Y S T R A

Agnieszka i Beata Szymańczak ze srebrnym medalem Mistrzostw Polski w sprincie drużynowym

Podstawowe ZasadY seGReGaCJI odPadÓw
CZYtaJ wIeCeJ na stRonaCh 4-6

UwaGa, URZąd GmInY URUChomIł dodatkowe dYżURY!
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Pokazane zostały między innymi – hala sportowa oraz boisko 
przy Gimnazjum w Bystrej, kompleks skoczni narciarskich przy ul. 
Ochota w Bystrej, kompleks boisk piłkarskich naprzeciw budynku 
Urzędu Gminy, hala sportowa GOSiR Wilkowice oraz jedna z naj-
ciekawszych ostatnich inwestycji sportowych, wielokrotnie na-
gradzana – budowa zaplecza socjalno-sędziowskiego oraz trasy 

narciarskie na Magurce Wilkowickiej. Członkowie komisji docenili 
trud i środki włożone w realizację tych projektów. Z uznaniem przy-
jęli fakt, że prawie wszystkie inwestycje sportowe, które powstały 
na terenie Gminy Wilkowice od 2007 r., zostały dofinasowane ze 
środków zewnętrznych, zarówno krajowych (Bank Gospodarstwa 
Krajowego, Ministerstwo Sportu) jak i pochodzących ze środków 
Unii Europejskiej.               UG

cd. ze str. 1 

W 15-osobowej kadrze szkoleniowej PZN w skokach narciar-
skich znaleźli się z naszego klubu – Bartłomiej Kłusek, Jakub Wol-
ny i Przemysław Kantyka. W kadrze szkoleniowej PZN w biegach 
narciarskich kobiet jest Agnieszka Szymańczak, a mężczyzn Pa-
weł Klisz. 

Pozostajemy z nadzieją, iż w wyniku determinacji zawodników, 
nie tylko wyżej wymienionych, naszego klubu, ich dobrego przygo-
towania psychofizycznego, zdrowia i szczęścia sportowego, speł-
nią oni oczekiwania sympatyków narciarstwa klasycznego w Pol-
sce.          Zbigniew Banet

cd. ze str. 1 

Męskie podium Mistrzostw Polski biegu na 30 km.(Cl). Z lewej strony na 
dole Paweł Klisz (4 miejsce).

Złota medalistka Mistrzostw Polski w sprincie Agnieszka Szymańczak 
z trenerem kadry Ivanem Hudac

20 kwietnia br. w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu odbyła się 
Finałowa Gala Konkursu „Osobowość Ziem Górskich”. Konkurs 
„Osobowość Ziem Górskich” to prestiżowy plebiscyt wyróżniający 
osoby i firmy, które poprzez swoją działalność przyczyniają się do 
rozwoju ziem górskich. Zaszczytne nominacje i wyróżnienia przy-
znawane są przez Koalicję Marek Ziem Górskich, łączącą firmy 
i samorządy z Beskidów i Tatr.

Koalicja Marek Ziem Górskich, pomysłodawca i organizator Kon-
kursu, działa od 2005 roku, jako forum zrzeszające osoby, firmy 
i samorządy, które łączy wspólna idea popularyzacji tradycyjnych 
i nowoczesnych produktów, związanych z regionem Żywiecczyzny 
i Podhala. Są to produkty wyjątkowe i niepowtarzalne, wyproduko-
wane i przetworzone na terenach górskich, nawiązujące do tradycji 
i lokalnego dziedzictwa kulturowego tych regionów. Warto pamię-
tać, iż powstają w jednym z najczystszych ekologicznie regionów 
Polski, a wiele z nich to renomowane towary z najwyższej półki. 

Koalicja jest znanym promotorem walorów turystycznych oraz eko-
nomicznych terenów górskich.

Konkurs przebiegał w trzech etapach. W pierwszym Kapituła 
oceniła przesłane kandydatury, następnie opublikowała imiona 
i nazwiska osób nominowanych, które zostały zamieszczone na 
stronach internetowych Koalicji. Internauci mogli oddawać swoje 
głosy na jednego nominowanego w każdej kategorii. W trzecim 
etapie Kapituła dokonała wyboru Laureatów spośród nominowa-
nych zwykłą większością głosów. Ogłoszenie wyników nastąpiło 
podczas uroczystej Gali Finałowej, podczas której wystąpił zespół 
Trebunie-Tutki.

W ramach konkursu można było zgłaszać kandydatury w nastę-
pujących kategoriach:

Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich, Średni Przedsiębiorca Ziem 
Górskich, Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich, Dziennikarz Ziem 
Górskich, Samorządowiec/Polityk Ziem Górskich, Osobowość 
Ziem Górskich oraz nagroda specjalna w kategorii Przyjaciel Ziem 
Górskich.

Z terenu naszej gminy, w kategorii Duży Przedsiębiorca, w no-
minowanej trójce znalazła się firma „Wala” z Wilkowic. Przedsię-
biorstwo jest wiodącym producentem okuć do stolarki aluminiowej, 
działającym na terenie kraju od 1980 roku. W ofercie firmy można 
znaleźć pełną gamę uchwytów, klamek, zawiasów i rygli drzwio-
wych przeznaczonych głównie do drzwi aluminiowych. Produkty 
spółki WALA są znane i doceniane przez coraz większe grono pro-
ducentów w kraju, a także poza jego  granicami, między innymi 
w Czechach, Słowacji, Rosji i Białorusi. Firma współpracuje z naj-
większymi firmami systemowymi w Polsce, ponadto współdziała 
z lokalnymi środowiskami samorządowymi i wspiera działania tych 
środowisk w dążeniu do poprawy jakości życia mieszkańców.

       Maciej Mrówka
oprac. na podstawie materiałów ze strony internetowej
http://www.zywiec.pl/szczegoly.php?id=7136

FIRMA WALA NOMINOWANA W KONKURSIE NA OSOBOWOŚĆ ZIEM GÓRSKICH

Z lewej prezes firmy WALA Pan Jerzy Wala
Foto: Jerzy Duda
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Budowa drogi S69 na odcinku Bielsko-Biała – Żywiec jest inwesty-
cją, której zakończenia z utęsknieniem oczekują mieszkańcy naszej 
gminy jak i całego regionu. Do budowy przystąpiło konsorcjum firm 
Polimex-Mostostal S.A. (Lider), DOPRASTAV, a. s. (Partner) oraz 
„MOSTMAR” S.A. Zgodnie z pierwotnym harmonogramem i pod-
pisanymi umowami nową 
drogą mieliśmy jeździć w li-
stopadzie 2012 r. Z uwagi 
jednak na duże problemy 
firm realizujących projekt, 
w tym upadek jednej z nich 
(MOSTMAR), nastąpiło 
duże opóźnienie w reali-
zacji inwestycji. W trakcie 
jej realizacji zostały podpi-
sane już trzy aneksy prze-
dłużające termin oddania 
drogi do użytku. W chwili 
obecnej nie mamy jednak 
przekonującej, pewnej i ostatecznej informacji na temat zakończenia 
prac. Ostatni, aneks nr 3, został podpisany przez GDDKiA w dniu 
02.04.2013 r. na mocy którego Wykonawcy (Polimex-Mostostal oraz 
DOPRASTAV) zobowiązują się do zakończenia przedmiotu umowy 
w terminie 27 miesięcy + 132 dni + 60 dni od daty rozpoczęcia robót, 
tj. do dnia 1 czerwca 2013 r. Patrząc na stan zaawansowania i po-
stęp prac, nie jest w moim przekonaniu możliwe, aby termin czerw-
cowy mógł zostać zachowany. Z nieoficjalnych, lecz wiarygodnych 
źródeł wiem, że odcinek od Bielska do węzła w Rybarzowicach ma 
być przejezdny do końca lipca tego roku, zaś do Żywca będziemy 
mogli pojechać końcem roku. Mam nadzieję, że informacja ta znaj-

dzie potwierdzenie w rzeczywistości i plan w tym zakresie zostanie 
wykonany, dla dobra i komfortu mieszkańców gminy oraz wszystkich 
innych użytkowników dróg. 

Samorząd Gminy Wilkowice jest obecnie w trakcie rozstrzygania 
procedur przetargowych i finalizacji przygotowań do inwestycji dro-

gowych na jej terenie. 
Główne nakłady skiero-
wane będą w tym roku 
na kontynuację remon-
tu ul. Klimczoka w By-
strej (III ETAP), które-
go wykonawcą będzie 
firma Eurovia. Zgodnie 
z umową roboty będą 
trwały do 31 paździer-
nika 2013 r. Trwają 
również prace przygo-
towawcze do realizacji 
remontu ul. Stromej 

w Wilkowicach. Inwestycja ta będzie dofinasowana za środków po-
chodzących z funduszu usuwania skutków powodzi z 2010 r. Przystą-
piliśmy również, na terenie wszystkich sołectw do bieżących napraw 
nawierzchni dróg, w ramach tzw. remontów cząstkowych. Prace wy-
konuje firma DROMA z Bielska-Białej. Jestem przekonany, że prace 
drogowe prowadzone na terenie Gminy Wilkowice, za realizację któ-
rych odpowiada nasz samorząd, będą przebiegały sprawnie, zgodnie 
z zaplanowanymi w umowach harmonogramami. 

               Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka

Postęp prac. Droga S69, okolice Wilkowickiej Strefy Przemysłowej w marcu br.

NIEPOKOJĄCA SYTUACJA NA BUDOWIE DROGI S69

Zarządy,
Ochotniczej Straży Pożarnej

 i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” 
zapraszają

do kapliczki Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Lanckoronie 
w dniu 26 maja 2013 r. (niedziela) gdzie:

o godzinie 14.00 odprawiona zostanie Msza Św.,
a następnie Nabożeństwo Majowe.

Po modlitwie organizatorzy zapraszają namałe biesiadowanie przy ognisku.

WóJT INfORmUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka mię-

dzy innymi:
-  prowadził rozmowy z przedstawicielami Śląskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach na temat zbiornika 
retencyjnego na potoku Wilkówka;

- wziął udział w zebraniu wiejskim w Bystrej, którego głównym 

tematem były zachodzące zmiany w gospodarce śmieciowej;
- odbył konsultacje z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawo-

wych z terenu gminy, w sprawie naboru na rok szkolny 2013/2014, 
tak aby możliwe było przyjęcie jak największej ilości dzieci do szkół 
i przedszkoli;

- przyjął delegatów, Radnych Wojewódzkiej Komisji Sportu, Tury-
styki i Rekreacji Sejmiku Województwa Śląskiego;

- wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Bartoszem Olmą, przed-
stawicielami Rady Gminy, pracownikami Urzędu Gminy, delegacja-
mi z placówek oświatowych, przedstawicielami organizacji samo-
rządowych i rad sołeckich oraz mieszkańcami gminy oddał hołd, 
przez złożenie kwiatów i zniczy pod krzyżem Smoleńskim, w trzecią 
rocznicę katastrofy smoleńskiej;

- wziął udział w Walnym Zebraniu Rejonowych Spółek Wodnych 
w Bielsku-Białej;

- wziął udział w Walnym Zebraniu Koła Gospodyń Wiejskich 
w Wilkowicach;

- przeprowadził rozmowy z przedstawicielami kolei na temat moż-
liwości nieodpłatnego przejęcia budynku dworca kolejowego PKP 
Wilkowice – Bystra;

- wziął udział w posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania 
„Ziemia Bielska”.

Ogłosił przetarg na:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa 

drogi gminnej ul. Klimczoka w Bystrej - etap III
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CHOROBY PASOŻYTNICZE – OWSICA
W związku z wieloma pytaniami zaniepokojonych rodziców w dzi-

siejszym oraz w kolejnych numerach gazetki chcę przedstawić cho-
roby pasożytnicze. Na temat nieproszonych gości w naszym organi-
zmie uczyliśmy się na lekcjach biologii, ale niewielu z nas pamięta 
czym charakteryzują się choroby, spowodowane przez te pasożyty.

W dzisiejszym artykule chciałabym przypomnieć zakażenie owsi-
kami. Owsica - jest chorobą dzieci i dorosłych. Występują na całej 
kuli ziemskiej. Z badań wynika że zakażonych w Polsce jest 17% 
dorosłych i 38% dzieci. Owsiki zwane dawniej rupiami to nicienie ko-
loru białego osiągające długość do 1 cm. Ich środowiskiem życia jest 
tylko i wyłącznie organizm ludzki . Najczęściej znajdują się w jelicie 
grubym i na granicy łączenia jelita cienkiego z jelitem grubym i żywią 
się treścią pokarmową.

Owsica, którą wywołuje nicień, jej przebieg i natężenie zależy 
w głównej mierze od liczby pasożytów bytujących w organizmie oso-
by chorej oraz od odporności osoby.

Objawami owsicy jest uporczywe swędzenie i zaczerwienienie 
odbytu, niespokojny sen, rozdrażnienie, niepokój i gwałtowność ru-
chowa, zgrzytanie zębami, permanentne osłabienie, brak apetytu, 
podkrążone oczy, w ciężkich przypadkach może powodować bóle 
brzucha, nudności, zapalenie skóry, wysypkę. Nasilona infekcja 
może nawet zahamować rozwój fizyczny i psychiczny, doprowadzić 
do zapalenia wyrostka robaczkowego.

Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową wraz z treścią pokarmo-
wą, przenosząc je z brudnych rąk. Przenoszeniu owsików sprzyja ob-
gryzanie paznokci, ssanie palca, nie utrzymywanie higieny osobistej.

Rozpoznanie ustala się na podstawie występujących objawów 
oraz na podstawie badania kału.

Szczególną ostrożność należy zachować w czasie stosowania 
kuracji oczyszczającej. Należy codziennie zmieniać pościel i ręczni-
ki. Dobrze jest też zakładać na noc dziecku dopasowaną bieliznę, 
aby uniemożliwić mu drapanie się po odbycie, a bieliznę tę należy 
każdorazowo wygotowywać i prasować. Trzeba zadbać o to, aby 
zainfekowane dziecko miało oddzielne łóżko oraz często wymieniać 
pościel. Dbanie o higienę z pewnością nie daje całkowitej gwarancji 
na uniknięcie zarażenia. Warto jednak jej przestrzegać, bo to jedyna 
metoda, która pozwoli na obronę przed robakami.

W Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilko-
wicach w każdy poniedziałek od godz. 15:00 do godz. 18:00 mgr psy-
chologii Pani Zofia Bielecka-Francuz udziela porad w zakresie 
psychologii dziecięcej. Pomoc psychologiczna dla dzieci m.in. roz-
wiązywanie problemów z emocjami, z nauką, zaburzeniami mowy, 
zaburzeniami snu, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami adapta-
cyjnymi oraz problemami wieku dojrzewania itp. Porady psycholo-
giczne udzielane są bezpłatnie.       Kierownik SGZOZ

Katarzyna Banet-Skwarna

SEGREGOWAĆ CZY NIE SEGREGOWAĆ – OTO JEST PYTANIE !!!
W związku z upływającym w dniu 30 kwietnia br., termi-

nem składania deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, informujemy, że w dniach 
29 i 30 kwietnia 2013 r., w Urzędzie Gminy w Wilkowicach, 
będzie możliwość składania deklaracji w godzinach od 7.30 
do 18.00, a w razie potrzeby do obsługi ostatniego peten-
ta. Deklaracje będą przyjmowane na dzienniku podawczym 
Urzędu Gminy, natomiast wszelkie informacje udzielane 
będą w pokoju 303 na I piętrze a w razie potrzeby na parte-
rze w sali sesyjnej UG. 

Ponadto dla ,,spóźnialskich” w dniu 2 maja Urząd Gminy 
będzie pracował jak w każdy czwartek w godzinach od 7.30 do 16.00 
a dodatkowo w dniu 4 maja (sobota) zostanie uruchomiony dyżur 
w godzinach od 7.30 do 15.00 umożliwiający wyłącznie składanie 
deklaracji. W przypadku deklaracji dotyczących nieruchomości roz-
liczanych w oparciu o ilość zużytej wody, składający ją winien wpisa-
ć(znać) rzeczywiste zużycie wody za 12 miesięcy wynikające z ostat-
nich trzech faktur ze spółki wodociągowej w Wilkowicach a czterech 
faktur w przypadku poboru wody ze spółek z Bystrej i Mesznej (wy-
nika to z częstotliwości dokonywanych przez spółki odczytów z licz-
ników).

Osoby, które zamierzają złożyć deklarację w najbliższych 
dniach, zachęcamy do zapoznania się z objaśnieniami i poucze-
niem przed przystąpieniem do jej wypełnienia.

W związku z licznymi pytaniami składających deklaracje w miesią-
cu kwietniu poniżej postaramy się wyjaśnić najczęściej pojawiające 
się wątpliwości;

• przyjęte metody naliczania opłaty na terenie gminy Wilkowice 
nie dają możliwości wyboru jednej z nich przez składające-
go deklarację. W części punktu 5 deklaracji należy zaznaczyć 
tylko jeden z kwadratów odpowiadający rzeczywistemu charakte-
rowi danej nieruchomości. Zarówno dane zawarte w deklaracji jak 
i sposób prowadzenia gospodarki odpadami podlegać będą kon-
troli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wójt w drodze 
decyzji naliczy stosowną opłatę,

•  niższa stawka opłaty dotyczy sposobu gromadzenia i oddawa-
nia odpadów komunalnych. Zatem zaznaczenie pola w punkcie 
6 deklaracji ,,gromadzę odpady w sposób selektywny”, oznacza, 
że nieruchomość wyposażona jest w KUBEŁ, w którym groma-
dzone i oddawane będą pozostałości po segregacji odpadów ko-

munalnych, a selektywnie zebrane frakcje odpadów 
komunalnych o których piszemy szczegółowo poniżej 
powinny być gromadzone i oddawane w workach, 
najlepiej przeźroczystych lub lekko barwionych umoż-
liwiających identyfikację zawartości worka i wystawio-
ne łącznie z kubłem w terminie wynikającym z har-
monogramu, który zostanie dostarczony do końca 
czerwca 2013 r.,
• jeżeli nieruchomość jest opalana paliwem stałym, 
wtedy popiół należy gromadzić oddzielnie. W miesią-

cach od października do maja w ramach uiszczonej opłaty, będzie 
możliwe odebranie wystawionego popiołu w kuble bądź kubłach. 
Fakt ten należy zaznaczyć w odpowiednim kwadracie w punkcie 
6 deklaracji ,, gromadzę popiół w sposób selektywny. Nadal jed-
nak będzie możliwe dostarczania popiołu własnym transportem 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w ramach 
uiszczonej opłaty,

• odpady biodegradowalne nie będą odbierane z posesji, nie wolno 
ich również umieszczać w kuble przeznaczonym na odpady zmie-
szane, stanowiące pozostałość po segregacji. Szczegóły dotyczą-
ce tych odpadów zostały opisane szczegółowo w przewodniku 
w dalszej części artykułu,

• w przypadku nieruchomości niezamieszkałych odbiór odpadów 
będzie realizowany w ilości i częstotliwości zadeklarowanych 
w deklaracji. Każda zmiana wymaga złożenia deklaracji zmienia-
jącej,

• wychodząc naprzeciw mieszkańcom, zachęcamy Państwa do 
wypełnienia w punkcie 8 deklaracji części B tj. stosownego 
oświadczenia potwierdzonego oddzielnym podpisem, które 
umożliwi złożenie deklaracji bez załączników, a w przyszło-
ści umożliwi Gminie naliczenie opłaty na kolejne lata bez ko-
nieczności składania deklaracji zmieniającej,

• aby deklaracja była ważna, należy obowiązkowo wypełnić 
punkt 10 deklaracji tj. ,,miejscowość i data oraz czytelny pod-
pis”.

Na koniec zachęcamy Państwa do zapoznania się z krótkim 
przewodnikiem dotyczącym segregowania odpadów na terenie 
gminy Wilkowice, który zamieszczamy na stronie 5,6.
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ZBIóRKA PUBlICZNA

„mUSIC Of THE 60’S”
- CZYlI O fESTIWAlU PIOSENKI ANGIElSKIEJ W NASZEJ GmINIE

POWSTAJE fIlm DOKUmENTAlNY 
O GmINIE WIlKOWICESalwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne na podstawie zgo-

dy wydanej przez Pana Wójta Gminy Wilkowice SK.KW.014.2013, 
SK.5311.005.2013 z dnia 7 marca 2013 r., zorganizowało w dniach 22-
23 marca br., zbiórkę publiczną na terenie sklepu „Juwet” w Bystrej, 
ul. Szczyrkowska 72, która przeprowadzona została przez uczniów 
Gimnazjum im. J. Fałata w Bystrej pod opieką nauczycieli w formie 
dobrowolnych datków do puszek kwestarskich. Organizator zbiórki, 
uczniowie i nauczyciele za swoje czynności nie otrzymali wynagrodze-
nia, zbiórkę przeprowadzono społecznie. W zbiórce wzięło udział 27 
uczniów pod opieką 6 nauczycieli. W czasie kwesty uczniowie zebrali 
kwotę 2.418.03 zł. 

Pozyskana z kwesty kwota wpłacona została do DnB NORD Banku 
na konto kontynuacji budowy Stacjonarnego Hospicjum im. bł. Jana 
Pawła II w Bielsku-Białej przy ul. Zdrojowej 10 w Bielsku-Białej. 

Grażyna Chorąży
Prezes Stowarzyszenia

KWIETNIOWE NOWINKI Z PRZEDSZKOlA W WIlKOWICACH
W dniach 15, 16 kwietnia dzieci 

z wszystkich grup naszego przedszkola 
brały udział w ciekawych zajęciach z ręko-
dzieła. Warsztaty były prowadzone przez 
Panią Iwonę, artystkę, która na co dzień 
zajmuje się malowaniem na porcelanie 
oraz techniką decupage. Pani Iwona pro-
wadzi wiele zajęć z dziećmi, jest osobą 
doświadczoną, co w ogromnym stopniu 
przełożyło się na owocną pracę z dziećmi. 
Nasi podopieczni poznawali krok po kroku 
technikę decupage. Zajęcia były bardzo 
ciekawe, dzieci chętnie brały w nich udział. 
Takie warsztaty pozytywnie wpływają na 
rozwój u dziecka postawy twórczej, kreatywności oraz doskonalą 
motorykę małą ( palce dłoni).Serdecznie dziękujemy Pani Iwonie za 
interesujące zajęcia i mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie 
nadal owocna.

Następna atrakcja ,która czekała na na-
sze dzieci to przyjazd i jak zwykle cudowny 
występ ,,Baśniowej Kapeli’’. Już od samego 
rana 17 kwietnia dzieci czekały na Panią 
Dorotę i Pana Adama Safraniec. Nasi sym-
patyczni goście dostarczyli nam wiele rado-
ści, uśmiechu. Po raz kolejny posługując się 
słowami piosenek przypomnieli nam o pod-
stawowych wartościach, tym razem dobro 
i otwarte serce, którymi trzeba się kierować 
w życiu, aby było nam ze sobą dobrze, żeby-
śmy byli szczęśliwi. Niestety czas w tak mi-
łym towarzystwie szybko płynie, po spotkaniu 
przedszkolaki dostały płytę z najnowszymi 

piosenkami Baśniowej Kapeli i już dzisiaj serdecznie zapraszamy 
Państwa Safraniec za rok na kolejny występ.

Nauczycielki Przedszkola w Wilkowicach
 mgr Dagmara Wolniak, mgr Paulina Szymanek

Celem projektu filmowego jest wypromowanie walorów turystycz-
norekreacyjnych gminy oraz małej przedsiębiorczości, co uczyni ją 
jeszcze bardziej rozpoznawalnym i atrakcyjnym regionem nie tylko 
w Polsce. Reżyserem filmu jest Marek Luzar, od kilku lat związany 
jest z Buczkowicami. Jest on dokumentalistą, który przygotowywał 
programy publicystyczne i filmy dokumentalne dla TVP. Marek Lu-
zar został uhonorowany nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego za wkład w rozwój kultury polskiej oraz Ikarem, nagrodą 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Nazwisko reżysera i jego warsztat 
zawodowy gwarantują projektowi pełen profesjonalizm. Termin reali-
zacji filmu przewidziany jest na czerwiec 2013 roku. Poparcia projek-
towi udzielił Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka.

    Jagoda Podolak

W tym roku szkolnym Gminny Festiwal Piosenki Angielskiej miał 
miejsce już po raz piąty, 21 marca. Wiosnę przywitaliśmy muzyką 
lat 60-tych, gdyż Festiwal odbył się pod hasłem:” Music of the 60’s”. 
Gościnnie wystąpili nauczyciele z Gimnazjum z Bystrej: pan Marcin 
Węgrzyn – gitara i wokal, oraz pan Zbigniew Paszek – perkusja. 25 
uczniów ze szkół naszej Gminy prezentowało wybrane przez siebie 
utwory w budynku OSP w Wilkowicach, przy ulicy Strażackiej. W jury 
zasiedli: anglista, instrumentalista, jak również kierownicy Dziecię-
co - Młodzieżowego Zespołu Wokalno - Instrumentalnego „Włóczy-
kije”. Jurorzy uznali, że solo najlepiej zaśpiewały: Estera Kowalcze 
z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Mesznej oraz Maria Bieniek 
i Karolina Szwed z Gimnazjum z Bystrej. Najlepsze duety to dziew-
częta z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Mesznej: Magdalena 
Tórz i Aleksandra Wolińska oraz dziewczęta z Gimnazjum z Wilko-
wic: Emilia Januła i Klaudia Gorzela. W zespole najlepiej zaśpiewały 
dziewczęta ze Szkoły Podstawowej z Bystrej: Natalia Nawieśniak, 
Wiktoria Siąkała, Karolina Łaciak oraz Julia Marek. Dodatkową atrak-

cją festiwalu był pokaz mody przygotowany przez uczniów ze Szko-
ły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach. Na scenie 
zawirowało od kolorowych, długich, wzorzystych spódnic, spodni 
w kwiaty, opasek na rozpuszczonych włosach i długich koszul. Ca-
łość imprezy prowadzili konferansjerzy z klas szóstych ze Szkoły 
Podstawowej w Wilkowicach – Oliwia Wajdzik i Patryk Pilarczyk.

Dzięki sponsorom wspierającym nasz Festiwal (Urząd Gminy 
w Wilkowicach, Rada Szkolna Uczniów SP Wilkowice, Księgarnia 
Językowa Polanglo z Bielska-Białej oraz wydawnictwa podręczników 
do języka angielskiego: Pearson Longman oraz Macmillan) organiza-
torzy zdobyli drobne upominki i słodycze dla uczestników konkursu. 

Podziękowania należą się wszystkim opiekunom i nauczycielom 
przygotowującym młodych piosenkarzy do występów.

Organizatorkami tegorocznego konkursu były panie: Beata Jędry-
ka, Anna Węgrzyn i Paulina Lis ze Szkoły Podstawowej im. Włady-
sława Jagiełły w Wilkowicach.    Zespół Promujący Szkołę

TELEGRAM
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” 

zaprasza
mieszkańców, turystów i gości na „Jarmark sztuki regionalnej ”, połączony z wieloma atrakcjami oraz biesiadowaniem 
przy ognisku i muzyce w dniu 19 maja 2013 r. w godz. 10.00 do 22.00 na terenie Biwaku w Bystrej przy ul. Fałata.

- wstęp wolny
- możliwość dokonania zakupu prezentowanych eksponatów

- degustacja wybranych potraw regionalnych
Będzie znakomita zabawa, robimy to dla Was i na Was czekamy !
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Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z BEZPŁATNEJ pomo-
cy prawnej udzielanej przez RENOMOWANE KANCELARIE PRAWNE z ca-
łej Polski w ramach programu Centrum Pro Bono. 

Centrum Pro Bono to projekt realizowany przez Fundację Uniwersy-
teckich Poradni Prawnych od 2008 roku. Zadaniem Centrum jest pośred-
niczenie pomiędzy kancelariami oraz organizacjami pozarządowymi, 
które potrzebują wsparcia prawnego. Od początku istnienia programu 
udało nam się w ten sposób pomóc organizacjom w już ponad 250 spra-
wach. Uczestniczenie w Centrum jest zupełnie bezpłatne - organizacje 
nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze zgłoszeniem się do nas, nie 
pokrywają także honorariów prawników.

Zasady współpracy są bardzo proste. Aby wziąć udział w  programie 
zainteresowana organizacja musi zgłosić 
swój problem poprzez formularz na stro-
nie http://www.centrumprobono.pl. Na-
stępnie koordynator z  ramienia Centrum 
sprawdza jego treść, w razie jakichkolwiek 
wątpliwości kontaktuje się z  organizacją 
w celu ich wyjaśnienia, po czym informuje 
kancelarie o wpłynięciu nowej sprawy. Po 
zapoznaniu się z nią, kancelarie podejmują 
decyzję, czy podejmą się prowadzenia tej 
sprawy. 

Organizacje najczęściej zgłaszają się 
do nas z  problemami dotyczącymi prawa 
cywilnego, karnego, podatkowego, autor-
skiego, administracyjnego, prawa pracy 
czy też prawa zamówień publicznych. Po-
moc zwykle polega na przygotowaniu lub 
zaopiniowaniu umów, sporządzeniu pism 

procesowych, wyjaśnieniu wątpliwości. Niekiedy ma postać zastępstwa 
procesowego reprezentacji przed sądem i organami administracyjnymi.

Pełna lista kancelarii współpracujących z Centrum Pro Bono oraz szer-
sze omówienie obszarów, w jakich udzielana jest pomoc znajduje się na 
naszej stronie internetowej: http://www.centrumprobono.pl. 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt drogą mailową lub te-
lefoniczną.

Marta Kownacka
Centrum Pro Bono
biuro@centrumprobono.pl
tel. 505 690 408
www.centrumprobono.pl

BEZPłATNA POmOC PRAWNA

ODKRYWCY CYWIlIZACJI mAJóW Z ZESPOłU
 SZKOlNO-PRZEDSZKOlNEGO W mESZNEJ

Uczniowie piątej klasy ZSP w Mesznej udali się na wycieczkę na pół-
wysep Jukatan.
Na dodatek, w samym środku zimy!
Co było celem tej wyprawy? Jak to w ogóle możliwe?

Stało się to, za sprawą udziału w fantastycznie przygotowa-
nych warsztatach pt. „Odkrywanie tajemnic Majów”, prowadzonych 
w Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej. Po zaledwie kilkukilometro-
wej przejażdżce autobusem, znaleźliśmy się w innym świecie. Nie 
dość, że oddalonym o tysiące kilometrów, to dodatkowo - w świecie 
ludzi, którzy żyli tysiące lat przed nami. Wśród monumentalnych ze-
społów przestrzennych, złożonych ze świątyń na wysokich pirami-
dach schodkowych, pałaców, tarasów, dziedzińców i kamiennych 
boisk do gry w piłkę, ozdób ze stiuku, malowideł ściennych, rzeźb 
i płaskorzeźb z kamienia, drewna i kości, polichromowanej ceramiki 
oraz wyrobów jadeitowych czy złotniczych, dało się wręcz odczuć go-
rący, wilgotny klimat i koloryt cywilizacji, dawno już wygasłej. Sprzyjali 
tym wrażeniom świetni archeologowie prowadzący warsztaty – pań-

stwo Chorąży, a tak-
że odkrycia polskich 
archeologów, których 
autorskie filmy z wy-
praw mieliśmy przy-
jemność oglądać. Zo-
baczyliśmy zatem, co 
odkrywają naukowcy 
w ruinach starożyt-
nych miast Majów. 
Dowiedzieliśmy się 
jak wyglądają pirami-
dy schodkowe i w ja-

kich celach były 
wznoszone.

Z ciekawostek: 
poznaliśmy dwu-
dziestkowy system 
zapisu cyfr ma-
jańskich, których 
rozszyfrowywanie 
nie stanowi już dla 
nas kłopotu. Przy 
tej okazji dowie-
dzieliśmy się, dla-
czego nie nastąpił 
koniec świata wraz 
ze schyłkiem roku 2012, pomimo, że niektórzy ludzie - zapowiadają-
cy ten koniec - powoływali się właśnie na kalendarz Majów. Lubicie 
czekoladę? My też. Zostaliśmy nawet nią poczęstowani. Czy tylko 
z uprzejmości? Nie wyłącznie, gdyż owoc kakaowca, z którego ko-
rzystamy przy wyrobie czekolady, łączy nasz czas z cywilizacją sta-
rożytnych Majów. Okazało się również, że gra w piłkę była znana już 
dawniej, miała jednak zupełnie inne zasady. Wiadomości dotyczące 
rytuałów religijnych, zwłaszcza tych krwawych, budziły w nas dresz-
czyk emocji. Majowie prowadzili precyzyjne obserwacje astronomicz-
ne, m.in. przewidywali zaćmienia Słońca oraz obliczyli czas obrotu 
Księżyca dookoła Ziemi. Ciekawych informacji było naprawdę wiele. 

Na koniec wykonaliśmy naczynie z gliny, zdobione wzorem za-
czerpniętym z malowideł Majów, które następnie pomalowaliśmy i na 
dowód odbytej podróży w czasoprzestrzeni, przywieźliśmy ze sobą 
do szkoły.   

          ZESPÓŁ PROMOCJI SZKOŁY
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
 WILKOWICE 
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Młodzieżówka na Słowacjii
13 kwietnia w położonej w malowniczym, górskim terenie, miej-

scowości Likavka (Słowacja) odbyły się zawody sportowo-pożar-
nicze młodych słowackich strażaków. W ramach współpracy mię-
dzy naszymi jednostkami i uprzejmości władz tejże jednostki, do 
wzięcia udziału w imprezie została zaproszona OSP Bystra, repre-
zentowana przez zawodników Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 
Współpraca pomiędzy OSP Bystra, a DHZ Likavka rozpoczęła się 
od momentu podpisania przez włodarzy obu gmin umowy trans-
granicznej i naszym udziale w zawodach strażackich seniorów 
w ubiegłym roku. Wymiana kontaktów i doświadczeń poskutkowała 
zawiązaniem przyjaźni między naszymi strażami, która jak ufamy 
będzie owocowała w przyszłości. 

Konkurencje, w których wzięli udział członkowie MDP w Likavce 
różniły się od tych jakie do tej pory poznali. Konieczne stało się 
wytrenowanie nowych elementów i poprawienie sprawności fizycz-
nej co dziewczętom i chłopcom udało się świetnie, dzięki czujnemu 
oku wymagającego dh Marka Kubicy oraz pomocy opiekunów. Sta-
rania i treningi przypieczętowało zajęcie wysokiego 6 miejsca w za-
wodach przy udziale 17 drużyn. W skład naszego teamu wchodzili:

Martyna Legień, Karolina Mokrzyńska, Marzena Orawczak, Mał-
gorzata Szatkowska, Dominika Zubek, Krzysztof Baścik, Artur Ca-
der, Rafał Kania, Łukasz Raszka, Adrian Woźnicki.

Składamy naszej młodzieży gratulacje, a zarazem liczymy na 
jeszcze lepszy wynik w kolejnym roku. 

     B. P.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza w dniach 6-21 maja 2013 r. nabór 
wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zakres: Odnowa i rozwój wsi, „Małe projekty”, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Treść ogłoszeń, formularze wniosków i niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej
www.ziemiabielska.pl

konkurs zaproszenie


