
25 stycznia br., przy pięknej słonecznej pogodzie, na tra-
sach biegowych w szczytowych partiach Magurki Wilko-
wickiej, po raz 13., odbył się Puchar Magurki „Śladami Ar-
cyksiężnej Marii Teresy Habsburg” w biegach narciarskich, 
połączony z 23. Mistrzostwami Polski Lekarzy w Narciar-
stwie Biegowym. Tegoroczne zawody  przyciągnęły rze-
szę biegaczy-amatorów z pobliskich miejscowości, a tak-
że z Krosna, Łodzi, Częstochowy i Rzeszowa. Na starcie 
pojawiło się ponad 150 zawodników, a w biegu głównym 
wystartowało aż 108 biegaczy w kategorii OPEN kobiet 
i mężczyzn.

Organizatorami tegorocznych zawodów byli: Gmina 
Wilkowice, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowi-
cach, Miasto Bielsko-Biała, Starostwo Powiatowe w Biel-
sku-Białej, Miasto Żywiec, Starostwo Powiatowe w Żywcu, 
Gmina Łodygowice, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu 
Gminy Wilkowice, Polski Związek Narciarski, Ludowy Klub 
Sportowy „Klimczok-Bystra”, Prosperplast 1 Sp. z o.o. oraz 
Grupa Kęty S.A.

Każdy uczestnik zawodów brał w nich udział całkowicie 
za darmo, a organizatorzy zapewnili transport samochoda-
mi terenowymi na miejsce startu zawodów, ciepły posiłek, 

13. PUCHAR MAGURKI „ŚLADAMI ARCYKSIĘŻNEJ  
MARII TERESY HABSBURG”

okolicznościowe drewniane medale wykonane przez firmę Tarna-
wa z Wilkowic oraz nagrody i statuetki w poszczególnych katego-
riach wiekowych. Tegoroczną nowością były dwie unikalne rzeźby 
dla zwycięzców w kategorii OPEN, wykonane przez rzeźbiarza 
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RADA GMINY W PEŁNYM SKŁADZIE

BUDŻET NA ROK 2020 PRZYJĘTY
30 grudnia 2019 r. odbyła się XIV sesja Rady Gminy, podczas 

której została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Gmi-
ny Wilkowice na 2020 rok. Dochody budżetu gminy określono na 
poziomie 88 063 614,00 zł a wydatki 95 658 614,00 zł. Różnica 
między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany 

deficyt budżetu w kwocie 7 595 000,00 zł. Pełna treść uchwały nr 
XIV/128/2019 wraz z załącznikami jest dostępna w Biuletynie Infor-
macji Publicznej w zakładce Rejestry – Rejestr Uchwał.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kwiatek

1 stycznia br. w samo południe na stadionie GLKS w Wilkowicach, 
naprzeciwko Urzędu Gminy, po raz jedenasty odbył się mecz piłki 
nożnej pomiędzy drużynami GLKS Wilkowice – Orły Bielskie o pu-
char Prezesa GLKS Wilkowice Ryszarda Rączki. Po zaciętej walce 
i celnych strzałach mecz zakończył się wynikiem remisowym 3:3. 
Dla GLKS Wilkowice gole strzelili: Juraj Dancik z karnego, Sławomir 
Zątek oraz Jacek Mizia (samobójczy gol zawodnika Orłów Bielskich).

Dla Orłów Bielskich gole strzelili: Andrzej Mlostek, Mariusz Pawliń-
ski i Tomasz Staniek. Spotkanie doskonale i profesjonalnie sędzio-
wał Tadeusz Studencki. 

Chwilą ciszy uczczono zawodników, którzy „odeszli”: Piotra Kwa-
śnego, Szymona Kaim oraz Krystiana Ochnio.

Zarząd GLKS Wilkowice

LKS WILKOWICE  
VS ORŁY BIELSKIE

W dniu 5 stycznia 2020 r. w Miejskim Centrum Kultury w Oświę-
cimiu wręczono, już po raz czwarty, Nagrody św. Maksymiliana 
Marii Kolbego. Nagroda przyznawana jest za działalność ewange-
lizacyjną i apostolską na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. 

Laureatem Nagrody może być osoba duchowna, świecka, czło-
nek instytutu życia konsekrowanego albo stowarzyszenia życia 
apostolskiego oraz organizacja, wspólnota lub stowarzyszenie, 
które prowadzą działalność ewangelizacyjną i apostolską.

STANISŁAW KWIATEK NOMINOWANY  
DO NAGRODY ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

Wśród nominowanych do tegorocznej edycji nagrody znalazły się 
osoby świeckie oraz parafialny oddział Rycerstwa Niepokalanej. 

Miło nam poinformować, iż w tym gronie znalazł się także miesz-
kaniec naszej Gminy – Stanisław Kwiatek – organizator modlitwy 
w środowiskach pracy, uczestnik apostolatu maryjnego, zelator ró-
żańcowy, aktywny działacz rady duszpasterskiej w parafii w Bystrej 
Krakowskiej. 

Z tej okazji składamy najszczersze gratulacje dla Stanisława 
Kwiatka i życzymy dalszego, niesłabnącego zapału do działania. 

KOMUNIKAT USC
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 kobier-
cu, a dotychczas nie wystąpiły z wnioskiem i nie zostały 
odznaczone medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”, o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uroczystości, 
w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, I piętro – po-
kój 310 lub tel. pod numerem (33)499-00-77 wew. 310, 
w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Dnia 8 stycznia br. Gminna Komisja Wyborcza w Wilkowicach wy-
dała obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do 
Rady Gminy Wilkowice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5. 
W przypadku, gdy do obsadzenia jest jeden mandat i zarejestro-
wano tylko jednego kandydata nie przeprowadza się głosowania. 

W związku z tym informuję, że do Rady Gminy dołącza Pani Boże-
na Maślanka, która złożyła ślubowanie na styczniowej sesji. Od tej 
chwili Rada będzie działać w pełnym 15 – osobowym składzie.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kwiatek
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 ● W dniu 03.01.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na za-
danie pn. „Termomodernizacja oraz remont budynku gminnego 
w Bystrej przy ul. Fałata 2H w systemie zaprojektuj – wybuduj”.

 ● W dniu 17.01.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na za-
danie pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją zadania: „Budowa oświetlenia chodnika i ścież-
ki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej DW 942 
w miejscowościach Bystra i Meszna w gminie Wilkowice”.

 ● W dalszym ciągu wywieszone jest ogłoszenie o zamówieniu na 
zadanie pn. „Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej 
w pasie drogowym drogi wojewódzkiej DW 942 w miejscowo-
ściach Bystra i Meszna w Gminie Wilkowice”. Aktualnie otwarcie 
ofert planowane jest na 04.02.2020 r. 

 ● W dniu 23.01.2020 r. przeprowadzono negocjacje z firmą Biu-
ro projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „Hydrosan” Sp. 
z o.o. dotyczące zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pro-
jektowej dla inwestycji pn. Odwodnienie terenu części Hucisk, 
celem zabezpieczenia nowej tłoczni ścieków przed podtopie-

WÓJT INFORMUJE
niem”. Udzielenie zamówienia w trybie „z wolnej ręki” nastąpiło 
w związku z koniecznością odstąpienia od umowy z wcześniej-
szym wykonawcą.

 ● Dnia 30.12.2019 r. podpisano umowę ze Śląskim Urzędem Mar-
szałkowskim na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja prze-
strzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”. Wartość całości 
zadania to 4.608 594,54 zł, w tym 3.806 080,68 zł dofinanso-
wania.

 ● W dniu 19.12.2019 r. podpisano umowę na „Zakup paliwa na 
potrzeby Referatu Służb Technicznych i Straży Gminnej na 
2020 rok”. 

 ● 30 oraz 31 grudnia 2019 r. podpisano dwie umowy dotyczące 
gospodarki odpadami. Pierwsza z nich dotyczy „Odbioru od-
padów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamiesz-
kałych stanowiących domki letniskowe i inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”. Druga 
„Obsługi i utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK) dla Gminy Wilkowice”.

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA SŁYCHAĆ W CAŁEJ OKOLICY
„Przybieżeli do Betlejem pasterze, grając skocznie Dzieciątecz-

ku na lirze”. Słowa tej wspaniałej kolędy popłynęły z ust naszych 
przedszkolaków. W dniu 19.12.2019 r. dzieci z grupy „Żabki”, wraz 
ze swoją wychowawczynią Panią Alicją J., jak niegdyś pastuszko-
wie, ruszyli głosić radosną nowinę Narodzenia Pana Jezusa. Nasi 
kolędnicy odwiedzili Pana Wójta oraz jego współpracowników, 
Dom Pomocy Społecznej, Ks. Proboszcza, Spółkę wodociągową, 
Szkołę Podstawową nr 1, Bibliotekę Publiczną w Wilkowicach, 
GOK w Bystrej.

W dniu 20.12.2019 r. w świątecznej, atmosferze przy dźwiękach 
kolęd, dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych wraz ze swoimi wy-
chowawcami dzieliły się opłatkiem i wspólnie świętowały przy pięk-
nie zastawionych stołach. W tak serdecznej atmosferze odbyły się 
grupowe Wigilijki.

Przez cały grudzień w grupie „Smerfy” miał miejsce kiermasz 
z ozdobami świątecznymi. Sprzedawane były między innymi: pach-
nące kawą i przyprawami serca, ozdobne lampiony, domki, stroiki, 
gipsowe figurki itd. Dziękujemy rodzicom za zainteresowanie i zakup 
ozdób.

Nowy Rok 2020 przyniósł całej społeczności przedszkolnej wiel-
kie wyróżnienie. Nasze Przedszkole zdobyło II Miejsce w katego-
rii Przedszkole Roku w powiecie bielskim. Kochani rodzice bardzo 
Wam dziękujemy za zgłoszenie naszego przedszkola do udziału 
w plebiscycie „Przedszkole na Medal 2019 r.”. Jak również serdecz-
nie dziękujemy za oddawanie głosów, dzięki którym zajęliśmy II, jak-
że zaszczytne, miejsce w powiecie bielskim, z czego jesteśmy bar-
dzo dumni. Nadal będziemy starać się ze wszystkich sił pracować 

z Waszymi dziećmi tak, aby mo-
gły rozwijać swoją osobowość, 
kreatywność, twórczość, zainte-
resowania, żeby mogły odnosić 
sukcesy oraz konstruktywnie 
rozwiązywać problemy.

Możemy pochwalić się kolej-
nym sukcesem w Nowym Roku 
2020, został rozstrzygnięty kon-
kurs o tematyce „Bombka świą-
teczna”, w którym brały udział 
dzieci z grup: „Żabki i Smerfy”. 
Dzieci zdobyły wyróżnienia oraz 
drugie miejsca. Z grupy „Żabki” 
brały udział  Kacper R., Marcel L., 
Wiktoria N., Oliwia H., Zuzanna 
S., Dawid Sz., Kacper W., prace 
powstały pod czujnymi skrzydła-
mi Pani Alicji J. wszystkie dzieci zdobyły wyróżnienia. Z grupy „Smer-
fy” do konkursu przystąpili Wiktoria F., Natalia K., Antoni K., Hanna W. 
Prace powstały pod czujnym okiem Pani Katarzyny Z. Dzieci zdobyły 
drugie miejsca. Pod kierunkiem Pani Pauliny Sz. powstały prace na-
stępujących dzieci: Nataniel W., zdobył on (II miejsce) oraz Nikola Ch., 
Wiktoria D., Marcel O., którzy zdobyli wyróżnienia! Nasi mali artyści 
zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami oraz drobnymi upomin-
kami przygotowanymi przez organizatorów konkursu Szkołę Podsta-
wową Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej.
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W styczniu także miało miejsce spotkanie z Filharmonią Śląską, 
które odbyło się 15.01.2020 r., brały w nim udział dzieci ze wszyst-
kich grup wiekowych z naszego przedszkola. Dzieci miały okazję 
zapoznać się z fagotem, który jest instrumentem dętym, drewnia-
nym. Mogły zobaczyć jak on wygląda oraz jakie dźwięki wydaje.

Aktorzy z teatru „Blaszany Bębenek” w dniu 16.01.2020 r. za-
prezentowali dzieciom przedstawienie pt: „Dziadek do orzechów” 
– nasze przedszkolaki miały kolejny raz okazje zobaczyć na żywo 
grę aktorską. Podczas spektaklu dzieci uważnie obserwowały fa-
bułę oraz starały się zachowywać zgodnie z przyjętymi normami 
społecznymi.

„Ach co to będzie za bal’’ – 29.01.2020 r. w naszym przedszkolu 
odbędzie się bal karnawałowy, już dzisiaj życzymy udanej zabawy 
w pięknych strojach przy dźwiękach radosnej muzyki, która porwie 
nas do tańca.

mgr Sławomira Basiura 
mgr Paulina Szymanek

Jedną z najpiękniejszych tradycji świąt Bożego Narodze-
nia, zaraz po obdarowywaniu się upominkami, jest z całą 
pewnością śpiewanie kolęd. Ponadczasowe melodie towa-
rzyszące nam podczas kolędowania w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Bystrej sprawiły, że grudniowe dni nabrały jeszcze 
bardziej świątecznego klimatu.

20 grudnia 2019 r. cała społeczność szkoły spotkała się w od-
świętnie przygotowanej świetlicy, by wysłuchać kolęd, pastorałek 
i świątecznych piosenek przygotowanych wcześniej przez uczniów. 
Każda klasa zaprezentowała swój utwór. W interpretacji dzieci 
usłyszeliśmy „Wśród nocnej ciszy”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Mi-
zerna cicha” i wiele innych. Uczniowie włączyli się do wspólnego 
kolędowania, co sprawiło, że wszyscy poczuli świąteczny klimat 
zbliżających się świąt.

Przedświąteczne spotkanie było też okazją do przekazania wy-
ników rozstrzygniętych wcześniej konkursów plastycznych: „Kart-
ka bożonarodzeniowa” i „Kosmos”. Laureaci otrzymali nagrody, 
a wszyscy uczestnicy konkursów pamiątkowe dyplomy. Przepięk-
ne prace uczniów można podziwiać na gazetkach szkolnych. 

Uwieńczeniem spotkania była przemowa Pani Dyrektor, która 
złożyła wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom ży-
czenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

Wspólne kolędowanie w szkole zbliżyło nas jeszcze bardziej do 
świąt, pozwalając nam odczuć ich wyjątkowość i magię. Po progra-
mie rozeszliśmy się do sal na wigilie klasowe i ostatnie przedświą-
teczne spotkania z wychowawcami. Wszyscy składali sobie życze-
nia, częstowali się słodyczami i przysmakami, które zagościły na 
klasowych stołach.

Ewelina Zając, Anna Sznajdrowicz
Zespół promujący szkołę 

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
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W grudniu odbył się 26. Parafialno-Gminny Przegląd Kolęd 
i Pastorałek, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich – Koło Parafialne w Mesznej wraz z opiekunem 
duchowym księdzem proboszczem Andrzejem Piotrowskim, przy 
współpracy GOK „Promyk” w Bystrej, GBP w Wilkowicach Filia 
w Mesznej, Rady Sołeckiej wsi Meszna. Przegląd odbył się w ko-
ściele parafialnym pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny w Mesznej. W Konkursie wzięło udział blisko 200 kolędni-
ków – 29. prezentacji, w tym 10. zespołów i 19. występów solo-
wych oraz małych grupek (dwu, trzy osobowych). Młodzi artyści to 
dzieci i młodzież uczącę się w Mesznej, Bystrej jak i w Bielsku-Bia-
łej. Biorący udział w Przeglądzie reprezentowali wysoki poziom. 
W tym roku była wielka różnorodność utworów – kilka z zaprezen-
towanych słyszeliśmy pierwszy raz. Klimat niedzielnego Przeglą-
du, świąteczne dekoracje świątyni, piękne góralskie i kolędnicze 
stroje pozwoliły wszystkim powrócić na chwilę wspomnieniami do 
atmosfery Świąt Bożego Narodzenia.

W tym roku każdy uczestnik przeglądu otrzymał piękne nagrody: 
kamiennego aniołka, czekoladę, upominek muzyczny w postaci 
płyty cd, dvd lub audiobooka z tekstami o tematyce religijnej. Gru-
py otrzymywały: gry planszowe, edukacyjne, zręcznościowe, tak, 
aby można było ubogacić szkolną świetlicę. W trakcie przeglądu 
wręczyliśmy również nagrody dla dzieci, które przedstawiły pra-
ce plastyczne. Podziękowania i piękne kubki z cytatami otrzymali 
opiekunowie grup. Na budżet na przegląd kolęd w tym roku złoży-
ły się następujące kwoty: około 1500 pln od księdza proboszcza 
Andrzeja Piotrowskiego, 2000 pln z malutkim okładem od Gminy 
Wilkowice przez pośrednictwo Gminnego Ośrodka Kultury „Pro-
myk” z Bystrej oraz ponad 1500 pln od członków Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich z Mesznej i 200 czekolad przekazanych przez 
pana sołtysa Antoniego Kufla. 

Jak każda tego typu impreza i ta została poprzedzona długimi 
przygotowaniami i przemyśleniami organizacyjnymi Stowarzysze-
nia Rodzin Katolickich. Dziękujemy naszemu prezesowi Jackowi 
Kowalcze oraz Dominikowi Leśniakowi za prowadzenie przeglądu 
oraz wielką pomoc w organizacji. Serdeczne podziękowania dla: 
Mieczysława i Edwardy Wala, Bronisława Leśniaka, Marcina i Mo-
niki Walczak. Niezawodne jak zwykle były Panie: Agata Prochwo-
nik, Maria Blicharska oraz Maria Gębala, które zadbały o kwestie 
kulinarne po zakończonym przeglądzie kolęd. 

MESZNIAŃSKA GWIAZDA ZABŁYSŁA 26. RAZ
Bardzo dziękujemy wszystkim gościom, przedstawicielom Gmi-

ny oraz samym uczestnikom i ich rodzicom za obecność i wspólne 
kolędowanie Jezusowi.

Dziękujemy również Pani Halince Kempys za uwiecznienie wy-
darzenia z Przeglądu Kolęd fotograficznie.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Meszna

W dniach między 12 a 29 listopada 2019 roku 
w naszej szkole odbyła się zbiórka dla Szpitala Pe-
diatrycznego oraz Domu Dziecka w Bielsku-Białej. 
Akcja była oparta na idei charytatywnej i polegała 
na zbieraniu różnego rodzaju artykułów szkolnych, 
słodyczy, kosmetyków dla nastolatków. Nasi ucznio-
wie wykazali się wielkim zaangażowaniem i chęcią 
pomocy dla potrzebujących. Już w ciągu pierw-
szych dni otrzymaliśmy sporo potrzebnych rzeczy. 
Na koniec akcji zebraliśmy pokaźną ilość kredek, 
flamastrów, bloków, książeczek, kolorowanek, ze-
szytów, słodyczy, kosmetyków. Do akcji przyłączyła 
się również pobliska parafia. Początkiem grudnia 
uczniowie spakowali wszystkie rzeczy, a koordyna-
torzy akcji dostarczyli dary do potrzebujących. Jesz-
cze raz dziękujemy wszystkim za okazane serca!

Ewelina Zając
Zespół promujący szkołę

MIKOŁAJKOWA AKCJA CHARYTATYWNA W SP 1 BYSTRA
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Jeszcze w atmosferze mijających świąt, 12 stycznia 2020 r. od-
był się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wzorem 
poprzednich lat w Szkole Podstawowej nr 1 w Wilkowicach powstał 
Sztab. 78 wolontariuszy, w większości uczniów naszej szkoły, kwe-
stowało na tegoroczny cel – dla dziecięcej medycyny zabiegowej. 
W ten niedzielny dzień dopisało wszystko: piękna pogoda oraz hoj-
ni mieszkańcy naszej gminy i okolic. Po przeliczeniu przez bank, 
w naszym sztabie udało się zebrać kwotę 33.002,48 zł, 31 euro 
i inną walutę.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY  
ZAGRAŁA W SP1 W WILKOWICACH!

W dniu 18.12.19 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej 
odbyła się akademia świąteczno-mikołajkowa w języku angielskim 
pt. „Santa Claus and the Pirates”. Akademia została przygotowa-
na przez uczniów koła językowo-teatralnego „The Mask”. Historia 
o tym jak prezenty świąteczne były zagrożone przez piratów i jak 
cudownie zostały ocalone przez superbohaterów – Trinity, Spider 
Mana i Harrego Pottera – przedstawiona w sposób zabawny i we-
soły, wzbogacona muzyką świąteczną, co przyczyniło się do wy-
tworzenia świątecznej atmosfery w naszej szkole. Uczniowie mieli 
okazję do sprawdzenia swoich umiejętności językowych oraz do 
świetnej zabawy.

Po zakończeniu przedstawienia była także okazja do podsumo-
wania konkursów przeprowadzonych w naszej placówce w ostat-
nich tygodniach. 

Były to: 
 ● Konkurs czytelniczy klas I–III.
 ● Konkurs na najżyczliwszą koleżankę/kolegę, który miał miejsce 
w „Dniu życzliwości i pozdrowień”.

 ● Konkurs na najciekawszy strój-przebranie z okazji w/w szkolnego 
święta.

 ● Konkurs z języka angielskiego na „Najpiękniejszy kalendarz ad-
wentowy”.

Wszyscy laureaci konkursów otrzymali nagrody, a uczestnicy 
wyróżnieni zostali dyplomami oraz drobnymi upominkami.

Podziękowania kierujemy do Rady Rodziców Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Mesznej, zwłaszcza do Pań Ewy Urbanek, 
Marceliny Gębali oraz Liliany Mrowiec, za pomoc w zorganizowa-
niu nagród.

Powyższe działania z pewnością zaowocują jeszcze większą ak-
tywnością naszych dzieci w życiu szkoły.

ZSP w Mesznej

Z tego miejsca składamy serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy swoimi datkami wsparli dzieło Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, wolontariuszom i ich rodzicom. Szczególne podziękowa-
nia składamy OSP w Wilkowicach za pomoc w dowożeniu wolon-
tariuszy na miejsce zbiórki, „ekipie księgowych”, którzy od ponad 
20 lat pomagają w liczeniu pieniędzy w naszym sztabie, Spółdzielni 
BYSTRZANKA za przekazanie wody mineralnej dla wolontariuszy, 
piekarni CZADER za ciepłe bułeczki i BS BYSTRA za rozliczenie 
naszego sztabu.

W imieniu Sztabu SP1 Wilkowice
Gabriela Giełtowska

SANTA CLAUS AND THE PIRATES



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

Jak co roku 21 listopada 2019 r., na korytarzach Szkoły Podsta-
wowej w Mesznej, królowały „życzliwe” barwy: żółta i pomarańczo-
wa. Uczniowie i nauczyciele świętowali Dzień Życzliwości i Pozdro-
wień. Każdy, kto w tym dniu odwiedził placówkę otrzymał „order 
życzliwości” oraz słodki poczęstunek. W holu głównym ustawio-
no „drzewo życzliwości”, na którym przypinaliśmy kolorowe listki 
z miłymi słowami, pozdrowieniami dla przyjaciół, nauczycieli, pra-
cowników… W szkole działała też „życzliwa poczta” dostarczająca 
prywatne, bardzo pozytywne wiadomości i wyznania adresatom. 
Uczniowie wszystkich klas wybrali spośród siebie najżyczliwszych, 
najbardziej przyjaznych kolegów, przeprowadziliśmy konkurs na 
„najżyczliwsze przebranie”, gdzie nie tylko sami uczniowie, ale nie-
raz całe rodziny wykazały się niebywałą wyobraźnią.

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MESZNEJ

Tradycyjnie też odwiedziliśmy 
zaprzyjaźnione jednostki: Wójta 
Gminy Wilkowice, Zespół Obsłu-
gi Szkół i Przedszkoli, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
(gdzie złożyliśmy także życzenia 
z okazji dnia pracownika socjal-
nego), Dom Kultury „Promyk”.

Nie zapomnieliśmy także o na-
szych milusińskich: przedszkolakach, których obczęstowaliśmy 
słodkościami. Cały dzień upłynął w atmosferze radości i serdecz-
ności, a dobry humor i życzliwość pozostały z nami na długo. 

Zespół promujący placówkę

WIGILII PRZYSZEDŁ CZAS…
Święta Bożego Narodzenia kryją w sobie niepowtarzalną 

magię: radość i niecierpliwe oczekiwanie na pierwszą wigi-
lijną gwiazdkę. Zgodnie z tradycją w piątek 20 grudnia 2019 r. 
w Przedszkolu Publicznym w Mesznej dzieci uczestniczyły w uro-
czystym świątecznym wigilijnym obiedzie. Uroczystość rozpo-
częła się jasełkami w wykonaniu najstarszej grupy – starszaków. 
Dzieci ubrane w barwne stroje, wierszem i piosenką opowiedziały 
historię narodzin Jezusa. Po części artystycznej wszyscy przeszli 
do drugiej sali, gdzie czekały już przygotowane stoły z pysznym 

posiłkiem. Dużym przeżyciem, zwłaszcza dla najmłodszych dzie-
ci, było dzielenie się opłatkiem i składanie sobie wzajemnie świą-
tecznych życzeń. Nie zabrakło wspólnego kolędowania, a także 
rozmów przy wigilijnym stole, dzięki którym wszyscy poczuli świą-
teczną atmosferę, pełną radości, nadziei i życzliwości. Wierzymy, 
że wspólne świętowanie przyczyniło się do kultywowania polskich 
tradycji i było miłym wstępem do przeżywania Świąt Bożego Na-
rodzenia.

Zespół Promujący Przedszkole
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z Mesznej Mateusza Gębalę. Nad bezpieczeństwem startujących 
czuwała grupa ratownictwa medycznego Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Bystrej.

W zawodach udział wzięło ponad 150 biegaczy oraz około 100 
widzów.

Wyniki zawodów oraz galeria zdjęć dostępne na oficjalnej stronie 
internetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach.

OrganizatorzyFoto: Marcin Kwiatek

cd. ze str. 1
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NIEBIAŃSKIE WARSZTATY PLASTYCZNE
W środę 11 grudnia 2019 r. w naszym przedszkolu odbyły się 

warsztaty plastyczne pt. „Aniołki – malowanie na drewnie”. Wszystkie 
dzieci, które tego dnia pojawiły się w przedszkolu miały szansę wła-
snoręcznie pomalować drewnianego anioła. Każdy samodzielnie wy-
bierał sobie kształt aniołka, a także kolory farb, którymi malował jego 
włosy, skrzydła oraz sukienkę. Wszystkie przedszkolaki były bardzo 

Do kalendarza imprez szkolnych na stałe wpisał się Szkolny Konkurs 
na Najpiękniejszy Kalendarz Adwentowy pt. „Advent Calendar Contest”.

Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony przez nauczycie-
li języka angielskiego Panie Gabrielę Kłosowską oraz Annę Rajbę. 
Wzięli w nim udział zarówno uczniowie klas młodszych jak i starszych. 
Głównym celem rywalizacji było rozbudzenie wśród wychowanków 
naszej szkoły zainteresowania językiem obcym, którego się uczą, do-
skonalenie jego znajomości poprzez różnorodne formy oraz promo-
wanie aktywności twórczej dzieci. 

Uczniowie mieli okazję do wzbogacenia słownictwa związanego 
z tematyką zimowo-świąteczną oraz do kształcenia samodzielności 
w zdobywaniu wiedzy, poprzez doskonalenie umiejętności korzysta-
nia ze słowników anglojęzycznych. Z roku na rok systematycznie 
podnosi się poziom konkursu.

7. KONKURS „ADVENT CALENDAR CONTEST”
Podobnie jak w latach poprzednich także i w tym roku wszystkie 

prace zachwyciły jury pomysłowością i oryginalnością wykonania. 
Ujęcie tematu, zastosowane różnorodne techniki plastyczne, dba-
łość o detale i ogromny wkład pracy w wykonane dzieła, wzbudzają 
szacunek i podziw wszystkich odbiorców wystawy. Takiej realiza-
cji nie powstydziliby się profesjonalni twórcy. Wystawę kalendarzy 
można podziwiać na dolnym korytarzu budynku naszej placówki 
przez cały miesiąc grudzień. 

Zorganizowanie Advent Calendar Contest przyczynia się do 
wzmocnienia uroczystej atmosfery oraz przybliża wszystkich do 
Świąt Bożego Narodzenia.

Zespół Promujący Szkołę Podstawową
im. bł. Jana Pawła II w Mesznej

zaangażowane i skupione, każdy chciał by jego aniołek był najpięk-
niejszy i najoryginalniejszy. Podczas tworzenia prac dzieci wykazały 
się niezwykłą pomysłowością i inwencją twórczą, nie dziwi więc fakt, 
iż efekt ich pracy był zachwycający. Mamy nadzieję, że malowane 
aniołki będą wspaniałą ozdobą domów wszystkich przedszkolaków.

Zespół promujący przedszkole

OCZYSZCZACZE POWIETRZA  
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BYSTREJ

Z radością informujemy, że nasza placówka została wyposażo-
na w cztery oczyszczacze powietrza, znajdujące się w każdej sali 
przedszkolnej. Oczyszczacze otrzymaliśmy w związku z zakwali-
fikowaniem się naszej placówki do udziału w kampanii edukacyj-
no-informacyjnej pn.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku 
złap oddech”, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego. Oczyszczacze zostały zakupione ze środków 
Województwa Śląskiego, w ramach w/w kampanii, współfinanso-
wane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach.

W ramach kampanii chcemy:
 ● podnieść świadomość ekologiczną dzieci i rodziców w zakresie 
wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie,

 ● wprowadzić zwyczaj codziennego sprawdzania jakości powietrza 
i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia,

 ● uświadomić korzyści wynikające ze stosowania oczyszczaczy.
Dodatkowo nauczyciele zobowiązani są do:
 ● udziału w konkursie na przygotowanie scenariusza zajęć dla 

dzieci o tematyce: zanieczyszczenia powietrza, smog, walka z ni-
ską emisją, zachowania prozdrowotne,

 ● przeprowadzenia cyklu zajęć z wykorzystaniem zestawów edu-
kacyjnych, które otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego, dotyczące w/w tematyki,

 ● zaktywizowania działań w zakresie tematyki antysmogowej, spo-
sobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanie-
czyszczenia,

 ● przygotowania z udziałem dzieci i nauczycieli autorskiego przed-
stawienia o tematyce: zanieczyszczenie powietrza, smog, walka 
z niską emisją, zachowania prozdrowotne, z którego realizację 
filmową musimy odesłać do Urzędu Marszałkowskiego.

Jak widać, nic nie jest „za darmo”, ale mamy nadzieję, że oczysz-
czacze powietrza warte są naszego wysiłku i zaangażowania.

Dodatkowe informacje na temat kampanii opublikowane są na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślą-
skiego www.powietrze.slaskie.pl

Dorota Imielska
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XX PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ W BYSTREJ
27 listopada 2019 r. w GOK „Pro-

myk” odbył się parafialny etap XX 
Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. 
Małgorzaty Papiurek zorganizowany 
przez Oddział Akcji Katolickiej przy 
Parafii p.w. Najdroższej Krwi Pana 
Jezusa Chrystusa w Bystrej Krakow-
skiej. Celem konkursu jest populary-
zacja wśród dzieci i młodzieży daw-
nej, jak również współczesnej pieśni 
patriotycznej, kształtowanie poczucia 
tożsamości narodowej, regionalnej, 
przywiązania do ziemi ojczystej oraz 
inspirowanie zainteresowań proble-
matyką patriotyczną. To właśnie pie-

śni przekazywane z pokolenia na pokolenie opowiadają o historii na-
szego narodu, stanowią o naszej tożsamości, były bronią przeciwko 
okupantom, dodawały siły i otuchy w ciężkich chwilach, a śpiewane 
wciąż są w naszej pamięci i pielęgnują nasze dziedzictwo kulturowe. 

W tegorocznym konkursie brało udział ok. 160 przedszkolaków, 
uczniów szkoły podstawowej oraz szkoły średniej przygotowanych 
przez opiekunów, rodziców, nauczycieli, dzięki którym pieśni patrio-
tyczne żyją, wzruszają i są w sercach młodego pokolenia. Zgodnie 
z zasadami Przeglądu laureaci mogą wziąć udział w kolejnym, die-
cezjalnym etapie, dlatego Komisja w składzie: Agnieszka Sech, Ire-
na Staszek przyznała następujące miejsca: 
–  w kategorii soliści, duety i zespoły do 6 osób I miejsce zajęli: Bar-

bara Dunat – Przedszkole Publiczne w Bystrej, Klasa III - Szkoła 

Podstawowa nr 2 w By-
strej, Maja Gnioździorz 
– Szkoła Podstawowa 
nr 2, Natalia Duraj – 
Szkoła Podstawowa nr 
2, Nina Kumorek –  III 
LO im. Stefana Żerom-
skiego w Bielsku-Białej,

–  w kategorii zespoły po-
wyżej 6 osób I miejsce 
zajęli: Grupa II „Skrzaty” 
– Przedszkole Publiczne w Bystrej, Klasa III – Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Bystrej, Grupa „Fałata” – Szkoła Podstawowa nr 2 
w Bystrej.

Każdy z uczestników XX Przeglądu otrzymał coś słodkiego, dy-
plom oraz nagrodę, organizatorzy dziękują wszystkim artystom za 
udział zapraszając na kolejną edycję. Podziękowania za zaangażo-
wanie oraz wkład pracy skierowane były także w stronę rodziców, 
opiekunów i nauczycieli, którzy przygotowali do występu młodych 
artystów. 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej składa również serdeczne 
podziękowanie sponsorom: Urzędowi Gminy w Wilkowicach, Księ-
dzu Tadeuszowi Krzyżakowi – Proboszczowi Parafii pw. Najdroż-
szej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej Krakowskiej oraz Pani 
Agnieszce Sech za udostępnienie sali, Panu Łukaszowi Hola, Panu 
Tomaszowi Gross, Pani Eli Fabirkiewicz oraz Olimpii Podwacietnik 
za pomoc w organizacji jubileuszowego wydarzenia.

POAK Bystra
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Za nami ferie, które upłynęły w towarzystwie przeróżnych, ciekawych zajęć i zabawy! W poniedziałki dzieci bawiły się podczas 
animacji, które zapewniła nam Pani Ewa Czubińska z firmy Puenta! W „Starej Szkole” w Huciskach i w GOK „Promyk” przeniosły się 
na słoneczną Jamajkę tańcząc dancehall z Panią Karoliną Kanik. Z okazji Dnia Babci, zrobiły śliczne prezenty pod okiem Pani Natali 
Baltazy. MOK „Nad Borami” oraz naszą salę widowiskową po brzegi wypełniły śmiechem, oglądając teatrzyk „Świąteczna gorączka 
Olafa”, który wystawił Krak Art. Pani Eliza Sicińska-Hajska poprowadziła warsztaty „Magiczny teatr KAMISHIBAI” – „teatr ilustracji”, 
podczas których dzieci poznając technikę opowiadania kamishibai przygotowały swój własny spektakl. Wraz z Panią Marzeną Kubań-

dą uszyły śliczne kotki na warszta-
tach „Zabawa igłą i nitką”. W OSP 
Wilkowice, MOK „Nad Borami” 
i GOK „Promyk” odwiedzili nas mu-
zycy z Filharmonii Śląskiej zacie-
kawiając dzieci prezentacją fagotu. 
Podczas „Akcji Zima 2020” wybra-
liśmy się także na wycieczkę do 
Stacji Kosmicznej w Sopotni Wiel-
kiej, gdzie dzieci doskonale się 
bawiły! Dziękujemy wszystkim in-
struktorom i dzieciom, że wypełniły 
nasz „Promyk” pozytywną energią 
i mnóstwem uśmiechów! 

Drodzy tancerze, mali i duzi! 20 kwietnia na deskach naszej sceny odbędzie się koncert taneczny w ramach 
„III Tygodnia Tańca”! Jeśli ktoś miałby ochotę się na nim zaprezentować prosimy o kontakt z administracją GOK 
„Promyk” osobiście lub telefonicznie (33 8 170 773). 

Wieczór 27 grudnia upłynął w cudownej, świątecznej at-
mosferze. Już od godziny 17:00 można było zwiedzać Izbę 
Regionalną, w której Pani Barbara Rosiek – etnograf z Mu-

zeum Miejskiego w Żywcu „Stary Zamek”, opowiadała o świątecznych tra-
dycjach naszego regionu, tłumacząc je w niezwykle ciekawy sposób. Gru-
pa teatralna „Experior” działająca w GOK „Promyk” pod okiem Pana Jana 
Chmiela zaprezentowała nam bajkowe przestawienie jasełkowe, w którym 
mali aktorzy wcielili się w postacie z bajek odzwierciedlając prawdziwie ma-
giczny charakter tych Świąt. Na zakończenie wieczoru scena dosłownie wy-
pełniła się kolędą! Przepiękne, tradycyjne kolędy mogliśmy wysłuchać oraz 
zaśpiewać razem z Zespołem Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”. Dziękuje-
my wszystkim za tak miło i uroczyście spędzony wieczór.

Za nami wspaniały koncert Pani Aleksandry Nykiel, 
mieszkanki naszej Gminy, która wystąpiła dla nas wraz 
z zespołem Fausystem w składzie: Piotr Mirecki – gitara, 
Jan Stachura – gitara, Marcin Majcherek – gitara baso-
wa, Dorota Zaziąbło – klawisze, Mikołaj Stachura – cajon 
i perkusja. Pani Aleksandra jest zwyciężczynią programu 
telewizyjnego „Szansa na sukces”, który pozwolił jej na 
zrealizowanie marzenia jakim był występ na 56. Krajo-
wym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie zdobyła 
Nagrodę Publiczności. Dziękujemy za ten czarujący wie-
czór, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

14 stycznia w naszym „Pro-
myku” wiele się działo! O go-
dzinie 18:00 odbył się wernisaż 
wystawy prac Pani Beaty Szer-
mańskiej-Morgenstern „Litewska 
zaduma”. Licznie zgromadzona 
publiczność oprócz podziwiania 
obrazów i witraży mogła skoszto-
wać litewskich pierników przygo-
towanych specjalnie na tę okazję 
przez Artystkę. Tuż po wernisażu, 
na dolnej sali, rozpoczął się Klub 
Podróżnika, który poprowadziła 
także Pani Beata opowiadając 
z wrażliwością artysty o Wilnie 
i historii Litwy, o swoich litewskich 
podróżach i doświadczeniach. „Li-
tewska zaduma” to tytuł i motyw 
przewodni zarówno wystawy pre-

zentowanej przez autorkę, jak również spotkania o tematyce podróż-
niczej. Dziękujemy serdecznie Pani Beacie za chęć wystawienia, już 
po raz drugi, swoich prac w „Promyku” oraz za poprowadzenie Klubu 
Podróżnika. Życzymy wielu sukcesów w dalszej pracy artystycznej 
i radości z realizacji swoich pasji.

CO U NAS...
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PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”. 
tel.: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra 
Szczegółowe informacje u organizatorów poszczególnych wydarzeń. 
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NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY! 
KONKURS FOTOGRAFICZNY: „Dynamika sportu w Gminie Wilkowice” – szczegóły na www.gok.wilkowice.pl 
Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce Odbiorcy 

Wtorek 
4.02 19:00 DKF „Promyk”: „Parasite”, reż. Joon-ho Bong, 2019 r.  GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież 

 i dorośli 
środa 
5.02 15:00 Teatrzyk: „Eko przedszkolaki - super dzieciaki” Przedszkole w 

Bystrej GOK „Promyk” Wszyscy 

Piątek 
7.02 19:00 Koncert na żywo: Marcin Maroszek z zespołem 

„Propabanda. East Collective”. Wstęp wolny - biletowany. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież 
 i dorośli 

Sobota 
8.02 od 16:30 Maraton oscarowy: trzy seanse filmów nominowanych do 

Oscara za 2019 r. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież 
 i dorośli 

Wtorek 
11.02 17:00 Wernisaż malarstwa na szkle, akwareli i rzeźby Pani 

Małgorzaty Mrowiec z Mesznej „Chata na Groniu” „Chata na Groniu” Wszyscy 

Wtorek 
11.02 19:00 Seans filmowy (szczegóły na profilu GOK Promyk na 

Facebooku) GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież 
 i dorośli 

Czwartek 
13.02 17:00 „Czwartkowe spotkania  

z Organizacjami z Gminy Wilkowice” GOK „Promyk” GOK „Promyk” Działacze 
Kultury 

Wtorek 
18.02 19:00 DKF „Promyk”: „Imagine” reż. Andrzej Jakimowski, 2012 r. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież 

 i dorośli 
Wtorek 
25.02 17:00 Teatrzyk w wykonaniu Teatru animacji lalki i przedmiotu 

„eF” pt.: „Cyrk” GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

Wtorek 
25.02 19:00 Klub Podróżnika: „Życie nad poziomem morza”, 

prowadzący: Rafał Raczyński, Łukasz Mucha GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

ZAPRASZAMY TANCERZY DO ZAPISÓW NA WYSTĘPY PODCZAS „III TYGODNIA TAŃCA” w GOK „PROMYK” 20.04.2020 R. 
ZAPRASZAMY WYSTAWCÓW DO ZAPISÓW NA KIERMASZ WIELKANOCNY 29.03.2020 R. tel: 33 817 07 73 

AKTUALNE WYSTAWY: 
 POKONKURSOWA WYSTAWA FOTOGRAFII „GODY ŻYWIECKIE 2019” GOK „Promyk” w Bystrej  WYSTAWA PRAC PANI BEATY SZERMAŃSKIEJ-MORGENSTERN „Litewska zaduma”  
 Wystawa pokonkursowa „Święty bez granic” dot. Św. Melchiora Grodzieckiego. GBP w Wilkowicach  17.02-20.03  Wystawa „430 lat Hucisk” 
 MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA POKONKURSOWA NAJPIĘKNIEJSZYCH KARTEK 

BOŻONARODZENIOWYCH „VIANOCNA POHLADNICA” „Stara Szkoła” w Huciskach 

od 11.02.20  „AKWARELA, MALARSTWO NA SZKLE I RZEŹBA Małgorzaty Mrowiec z Mesznej”. „Chata na Groniu” 
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W dniu 22 listopada 2019 roku 19 uczniów klas piątych 
i szóstych ZSP w Mesznej, uczestniczących w zajęciach 
unijnych „eksperymenty matematyczne”, wzięło udział 
w jednodniowej wycieczce do Kopalni Soli „Wieliczka”.

O godzinie 6.30 wyjechaliśmy busem z parkingu przy budynku 
szkoły. Po około 2,5 h podróży dotarliśmy do Wieliczki i udaliśmy 
się do budynku szybu Regis. Praca z uczniami rozpoczęła się od 
wydania odpowiedniego stroju – szarego uniformu zakładanego 
jako okrycie wierzchnie oraz wyposażenie każdego członka za-
jęć w akcesoria górnicze takie jak: kask, lampka górnicza, maska 
przeciwgazowa. Następnie dzieci zostały poinformowane do cze-
go służą i jak należy obsługiwać otrzymane przyrządy. Po szko-
leniu BHP, pod opieką przodowego, grupy zjechały najstarszym, 
istniejącym w Wieliczce szybem górniczym – szybem Regis. Pod-
czas podróży labiryntem podziemnych korytarzy i komór ucznio-
wie – niedoświadczeni górnicy, zapoznawali się z historią kopal-
ni, budową geologiczną pokładów soli, sposobem ich powstania, 
znaczeniem tego minerału dla człowieka i gospodarki. Otrzy-
mywali również do wykonania różne górnicze zadania: pomiar 
stężenia metanu, pracę przy systemie odwadniającym kopalnię, 
pracę z mapami w celu dotarcia do wyznaczonego miejsca, przy-
gotowanie brył soli do transportu, pracę strzałowego. Większość 
zadań była wykonywana w grupach, co sprzyjało integracji dzieci 
i rozwijało umiejętność harmonijnej współpracy z innymi. Po pra-
wie trzech godzinach poznawania tajników górniczego fachu oraz 
tradycji i obrzędów związanych z tą profesją, uczniowie zostali 
pasowani na górników i otrzymali pamiątkowe certyfikaty. Każdy 
uczestnik wyprawy mógł też zabrać ze sobą piękną, oryginalną 
bryłę soli kamiennej. 

Uczniowie zmęczeni, ale zadowoleni i pełni pozytywnych wrażeń, 
wyjechali na powierzchnię. Po rozliczeniu się w szatni z otrzyma-
nego sprzętu i krótkim odpoczynku udali się na obiad, który zjedli 
z wyjątkowym apetytem. Wysiłek fizyczny i specyficzna atmosfera 
kopalnianych, solnych oparów na pewno bardzo zaostrzyły uczu-
cie głodu. W podróż powrotną wyjechaliśmy z Wieliczki o godzinie 
14.15, około godziny 17.00 dotarliśmy do Mesznej. Cele założone 
podczas planowania imprezy zostały zrealizowane.

Wycieczka była bardzo udana, uczniom dopisywały humory. 
W imieniu wszystkich uczestników i opiekunów składamy serdecz-
ne podziękowania Wójtowi Gminy Wilkowice, za sfinansowanie tej 
imprezy edukacyjnej.

Małgorzata Więzik
Urszula Jaskmanicka-Kochaj

JAK ZOSTAĆ ŚLEPREM U ŚW. KINGI ?
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ATRAKCJE UNIJNEGO PROJEKTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
NR 1 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W WILKOWICACH

Uczniowie, zarówno klas młodszych jak i starszych, którzy już 
drugi rok mają okazję uczestniczyć w zajęciach realizowanych 
w ramach projektu unijnego „Rozwijanie kompetencji kluczowych 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach” przeżyli niedaw-
no niezwykłe atrakcje podczas – zorganizowanej dzięki przyznanej 
naszej placówce nagrodzie pieniężnej Wójta Gminy Wilkowice, 
Pana Janusza Zemanek – wycieczce do MIKRO CENTRUM NA-
UKI „NAUKOTECHNIKA” w Świnnej. 

W trakcie zajęć najpierw wszyscy zwiedzali interaktywną wysta-
wę doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych, fizycznych (ki-
nematyka, dynamika, hydrodynamika, elektryczność, magnetyzm, 
akustyka), matematyczno-logicznych, a także optycznych (np. ra-

ter Dushampa lub smok Jerry).  
Na sali bowiem umieszczono 
różnorodne stanowiska, na któ-
rych uczniowie mogli samodziel-
nie wykonywać opisane dokład-
nie instrukcją doświadczenia.

W drugiej części naszego po-
bytu w tym niezwykłym miejscu 
dzieci wzięły udział w pokazie cie-
kłego azotu, którego temperatura 
dochodząca do – 196 C0 pozwala 
odczuć granicę zimna w okolicy 
temperatury zera krytycznego. 
Wszyscy naocznie przekonali się, 
że zmrożonym ciekłym azotem 
bananem można przybijać gwoź-
dzie, z małego balona powstaje 

kawałek szeleszczącej folii, żółta róża po wyjęciu z płynnego azotu 
zmienia swoje właściwości fizyczne, a gumowa rurka zanurzona za-
chowuje się jak szkło. Niezwykła była również pingpongowa piłeczka 
z małym otworem wirująca z bardzo dużą szybkością oraz główka ka-
pusty zamieniająca się w strukturę podobną do szkła, która pokruszyła 
się na drobne kawałki. Na zakończenie dzieci wzięły udział w warsz-
tatach geologicznych, które były zajęciami interaktywnymi w oparciu 
o prezentację multimedialną dotyczącą rozpoznawania i rozróżniania 
skał i minerałów występujących na naszej planecie. 

Zajęcia takie niewątpliwie podobały się dzieciom, czego dowodem 
dla opiekunów były ich nieustanne „ochy i achy”, jak również okrzyki 
radości, zdziwienia, zadowolenia, a nawet lekkiego strachu.

Zachęceni sukcesem pierwszego wyjazdu uczniowie równie 
chętnie skorzystali z kolejnego – tym razem do interaktywnego 
Muzeum Ognia w Żorach. 

Już na początku zajęć edukacyjnych każdy mógł wykonać wła-
sną świeczkę z pszczelego plastra wosku, którą następnie ozdobił 
kolorowymi dekoracjami.

Po oglądnięciu filmu, o tematyce pożarnictwa, dzieci udały się 
na wystawę, która zaprojektowana jest w taki sposób, aby umoż-
liwić zwiedzającym samodzielne zapoznanie się z eksponata-
mi, a w szczególności tak, aby każdy mógł wziąć czynny udział 
w samodzielnym dochodzeniu do wiedzy potrzebnej do udzielenia 
odpowiedzi na testowe pytania wręczone dzieciom przez obsługę 
muzeum. Należało zatem pokonać ścieżki tematyczne prowadzą-
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GRATULACJE DLA JULII I WIKTORA!

„ŚPIEWAMY DLA NASZEJ OJCZYZNY”

Jak nam miło poinformować, że dwoje uczniów z naszej szkoły 
zostało laureatami Powiatowego Konkursu „Człowiek a środowi-
sko 2019”. Wszechobecna tematyka ekologiczna, pojawiająca się 
w naszym życiu, już od dawna, zainspirowała ich do stworzenia 
prezentacji multimedialnej i utworu poetyckiego, które zostały 
nagrodzone w wyżej wymienionym konkursie. Ekologiczną pre-
zentację multimedialną przygotował uczeń kl. 6c, Wiktor Rączka, 
pracujący pod kierunkiem Pani Anity Tyrlik i Pani Magdaleny Baka-
larskiej. W konkursie zajął II miejsce. Utwór poetycki przygotowała 
uczennica kl. 6d, Julia Kusior, pracująca pod kierunkiem Pani Wie-
sławy Stolarczyk-Kos. W konkursie zdobyła wyróżnienie. 

Wiktor w swojej kolorowej prezentacji, utworzonej ze słów, zdjęć 
i obrazków, przedstawił, w jaki sposób człowiek powinien dbać 
o środowisko naturalne. Zwrócił tam uwagę na segregację odpa-
dów, wybór ekologicznych środków transportu czy zrównoważone 
zakupy, które to działania mają poprawić stan naszego środowi-
ska. Ukazał też tworzenie parków narodowych, rezerwatów przy-
rody czy pomników przyrody, mających przypominać ludziom o ich 
obowiązku ochrony środowiska naturalnego.

Wiersz napisany przez Julię Kusior prezentujemy poniżej:

„Przyroda”
Przyroda,
to nieodparta świata uroda.
Przyroda,
ona zawsze wie jaka na świecie jest moda.
Przyroda, 
ona zawsze zdrowia Ci doda.

28 listopada 2019 roku, na sali widowiskowej OSP w Wilkowi-
cach, odbył się I etap kolejnej, jubileuszowej edycji XX Przeglą-
du Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek. Ideą corocznych 
spotkań jest popularyzacja pieśni patriotycznych wśród dzieci 
i młodzieży, podnoszenie świadomości patriotycznej, umiłowanie 
ojczyzny. W Domu Strażaka można było usłyszeć wiele utworów 
w wykonaniu przedszkolaków i uczniów klas podstawowych. Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Wilkowicach reprezentowana była przez 
liczne grono dzieci (aż szesnaścioro!). 

W ocenie jury, w kategorii „solista, duet i zespół do 6 osób” z klas 
1-3, I MIEJSCE zajęła Alicja Szkup z klasy 2a (przygotowa-
na przez Panią Beatę Duraj), natomiast z klas 4-6 I MIEJSCE 
przyznano Annie Kuboszek z klasy 6a. Wyróżnienie otrzymały 

ce przez pięć stref udostępnionych zwiedzającym: Okiełznanie Ży-
wiołu, Przez Antyk i Wieki Średnie, Pali Się!, Obszar Duchowości, 
Mędrca Szkiełko i Oko. Uczniowie musieli zatem samodzielnie od-
szukać odpowiedzi na niektóre z pytań i wykonać eksperymenty, 
by „rozpalić ogień”, „zapalić znicz olimpijski”, a także podjąć próbę 
„ugaszenia wirtualnego ognia”. Wszyscy próbowali dzielnie rozwią-
zać quiz, który każde dziecko otrzymało na początku zwiedzania. 

Odpowiedzi trzeba było szukać wśród oglądanych eksponatów, 
których wiele dzieci zatrzymywało na dłużej w jednym miejscu.

mgr Lucyna Skonecka
mgr Beata Duraj-Naumiuk

Przyroda,
na niej dzieje się największa przygoda.
Przyroda,
to ona decyduje jaka jest twojego ducha pogoda. 
Przyroda,
piękna zawsze, niczym panna młoda.
Przyroda,
to naszego życia osłoda.
Przyroda,
to od Boga dla nas nagroda.
Przyroda,
ludzkie śmieci to dla niej przeszkoda.
Przyroda, 
gdy rzucasz śmieci na ziemię, niech Ci jej szkoda.
Przyroda, 
z niej wywodzi się chleb i woda.
Przyroda,
o niej rozmawia cała gospoda.
Przyroda,
ona + śmieci = niezgoda.
Przyroda,
na wszystkie smutki metoda.
Niestety, moi drodzy, koniec już blisko!
Więc niech mój wiersz umili nam wszystko!
Do zobaczenia zatem moi mili,
bo właśnie teraz żeśmy skończyli.”
Laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów. 
Zespół Promujący Szkołę 

dwa duety: Kinga Dziedzic i Piotr Pukacz z klasy 4a oraz Anna 
Klimczak i Marta Czech z klasy 5b.

Do kolejnego etapu Przeglądu zakwalifikowali się uczestnicy, 
którzy w swoich kategoriach zajęli I miejsce, a zatem trzymamy 
kciuki i życzymy dalszych sukcesów w Hałcnowie, gdzie w marcu 
przyszłego roku odbędzie się etap finałowy!

Uczniów z klas 4-6 naszej szkoły przygotowała nauczycielka mu-
zyki, pani mgr Maria Prostak. Wielkie podziękowania należą się 
Prezes Akcji Katolickiej działającej na terenie tutejszej parafii, pani 
Bożenie Tobiasz, która doskonale zajęła się organizacją całego 
przedsięwzięcia. Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów w kolejnym etapie Przeglądu. 

Zespół Promujący Szkołę
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W czasie przedświątecz-
nym uczniowie ze Szkolnego 
Koła Caritas kilka razy od-
wiedzali mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Wilko-
wicach. Starsi i Młodsi miło 
spędzali czas na rozmowach 

oraz wspólnym wykonywaniu świątecznych ozdób i dekoracji. 
Tradycyjnie w grudniu, w naszej szkole odbył się kiermasz świą-

teczny, gdzie można było nabyć dekoracje i ozdoby świąteczne 
wykonane przez naszych uczniów na zajęciach. 

W grudniu została zorganizowana zbiórka żywności, odzieży 
i środków czystości „od Juniorów dla Seniorów” z Wilkowic. Udało 
się zebrać dary, z których zrobiono trzy paczki dla samotnych, star-
szych osób, sprawiając im wiele radości. Były łzy wzruszenia i wyra-
zy wdzięczności, które niniejszym przekazujemy wszystkim ofiaro-
dawcom. Oprócz tego uczniowie naszej szkoły-członkowie Caritasu 
odwiedzili z życzeniami świątecznymi również inne starsze osoby, 
ofiarowując im świąteczne stroiki i ciasto domowej roboty. 

Coroczną tradycją jest akcja naszej szkolnej świetlicy – „Choinka 
Nadziei”. Uczniowie na zajęciach świetlicowych przygotowali ozdo-
by, którymi udekorowali żywą choinkę, przekazaną przez leśnicze-
go z Bystrej. Przed świętami, wraz z życzeniami dzieci zaniosły ją 
jako prezent dla mieszkańców pobliskiego DPS. Przy okazji odbyło 
się także wspólne kolędowanie.

Również tradycją naszej szkoły są Jasełka. W tym roku przy-
gotowali je uczniowie klas 3. wraz z wychowawczyniami Barbarą 
Włodarz i Anną Łabuz, wspieranymi przez księdza Jakuba Stu-
dzińskiego. Jasełka zaprezentowano przed społecznością szkolną 
oraz parafialną, wprowadzając widzów w atmosferę świąteczną 
związaną z tajemnicą Bożego Narodzenia.

Okres przedświąteczny to wyjątkowy czas, kiedy w naszym co-
dziennym zabieganiu, zaczynamy dostrzegać potrzeby innych, ich 
samotność i biedę. Dzięki akcjom „Razem na święta” uczymy tej 
wrażliwości naszych uczniów, aby w przyszłości, jako dorośli, po-
trafili także otwierać się na pomoc potrzebującym. 

Szkoła Podstawowa nr 1 
 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach

Z wielką niepewnością podeszłam do propozycji zorganizowa-
nia jednodniowego wyjazdu integracyjnego w grudniu, bo to okres 
przedświąteczny i pogoda trudna do przewidzenia, a w dodatku 
termin: na wczoraj. 

W końcu, dlaczego nie spróbować? Trasa została wybrana, data 
ustalona i wyjazd ogłoszony w parafii. Miłym zaskoczeniem był 
fakt, że chętni dopisali. Tak, więc w sobotni poranek, 14 grudnia 
2019 r. autokar z kompletem pasażerów wyruszył w drogę do Wa-
dowic. Głównym celem było zwiedzanie Muzeum Św. Jana Pawła 
II w Jego domu rodzinnym. Pogoda nas nie rozpieszczała – mżaw-
ka towarzyszyła nam przez całą drogę. Do muzeum weszliśmy 
w dwóch grupach. Każdy, kto był w muzeum przed kilkoma laty, 
czy wcześniej doznał szoku, tak to miejsce się zmieniło. Niepraw-
dopodobnie zaprojektowany na niewielkiej powierzchni obiekt sko-
masował bogatą historię Karola Wojtyły od urodzenia po pontyfikat 
Jana Pawła II.

A MOŻE SPRÓBOWAĆ?
Już na początku pierwsza ekspozycja wprowadziła nas w klimat 

lat dwudziestych minionego wieku. Po fragmentach odtworzone-
go wadowickiego bruku weszliśmy do sklepu prowadzonego przez 
znaną rodzinę miejscowego Żyda. Dzięki technice multimedialnej 
każdy mógł wertować różne dokumenty, mapy, wędrować ścieżka-
mi, którymi przed blisko stu laty wędrował mały Karol. Nie sposób 
w kilku zdaniach opisać rozmiaru i fenomenu tego miejsca. Tam 
trzeba pojechać samemu!

Po zwiedzeniu ekspozycji czekały na nas kremówki i jeszcze 
nieplanowana niespodzianka: na zewnątrz powitało nas piękne 
słońce, ciepło i błękitne niebo. Jakby tego było mało bonusem 
był, dopiero co zainaugurowany jarmark bożonarodzeniowy, któ-
ry rozgościł się przed wadowicką bazyliką. Stragany serwowały 
darmowe smakołyki do degustacji, można było sfotografować się 
z tekstem noworocznego postanowienia i pokręcić się na karuzeli 
w stylu wenecjańskim, także gratis. Ten wysyp niespodzianek do-

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 
W WILKOWICACH KOLEJNY RAZ WŁĄCZYŁA SIĘ  
W AKCJĘ „RAZEM NA ŚWIĘTA”
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I wszyscy w ewangelii ludzie zapomniani, 
o których nic nie głoszą z ambony kapłani,
gramolą się jak niegdyś pasterze z królami 
w poranek wielkanocny. Stukają sercami
Uschnięta figa – zakwitła na nowo,
kur wyśpiewuje ranne alleluja,
osiołek wciąż hosannę potakuje głową, …

Ks. Jan Twardowski

Ten fragment wiersza ks. Jana nieprawdopodobnie oddaje do-
znania, które każdy uczestnik warsztatów, zupełnie niezamierzenie 
i całkiem nieświadomie, doświadczył oglądając film w reż. Jerzego 
Lubacha i Jana Pawlickiego pt.: „Adam Stalony-Dobrzański. Kate-
dra Światła”. Film poświęcony Adamowi Stalony-Dobrzańskiemu, 
profesorowi Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, malarzowi, gra-
fikowi, twórcy witraży i polichromii w kościołach, cerkwiach oraz 
zborach. Prace nieżyjącego już artysty wyróżniają się nowocze-
snym językiem plastycznym, odwołaniem do abstrakcji czy ku-
bizmu, przy jednoczesnym nawiązywaniu do tradycji starych mi-
strzów sztuki sakralnej. Dzieła artysty są nie tylko tematem filmu, 
lecz również znajdują odbicie w wizualnej stronie tej produkcji do 
odwiedzenia, której gorąco zachęcam.

Wracając do istoty tego artykułu, a mianowicie warsztatów z za-
kresu tworzenia witraży, które w ramach projektu pt. „Zadanie w za-
kresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowe-
go”, zgłoszonego przez Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic” do 
Zarządu Województwa Śląskiego w ramach konkursu ofert. Projekt 
został pozytywnie zweryfikowany, z przyznanym dofinansowaniem.

Zawarty w harmonogra-
mie cykl czterech dwu-
godzinnych warsztatów 
miał być przeprowadzony 
w Szczyrku, gdzie w koście-
le pw. Św. Jakuba znajdują 
się polichromie Profesora 
oraz w Wilkowicach, gdzie 
w kościele pw. Św. Michała 
Archanioła mamy witraże 
także autorstwa Profesora. 
Wszystko na pozór wyda-
wałoby się proste, gdyby 
nie fakt, że autor pomysłu, 
a zarazem wnuk Profesora, 
Pan Jan Pawlicki, zakładał 
warsztaty plastyczne z wy-
korzystaniem kolorowanek!?

HISTORIE BIBLIJNE W WITRAŻACH ZAWARTE  
LUB PĘDZLEM NA ŚCIANACH ZAPISANE

Można sobie wyobrazić, jaką burzę w moim mózgu spowodowa-
ło zderzenie w wyobraźni: dzieci-młodzież dwudziestego pierwsze-
go wieku wchłonięta przez cuda techniki, a kolorowanki, ale jeśli 
się nie spróbuje … nie należy ferować wyroków, nie mniej należy 
mieć ewentualny plan B.

Dzięki organom odpowiedzialnym za oświatę w obu miejscowo-
ściach i życzliwości dyrekcji czterech szkół, do realizacji warsz-
tatów doszło. W Szczyrku zajęcia objęły po jednej klasie siódmej 
w każdej ze szkół, a w Wilkowicach piątoklasistów każdej ze szkół.

Jakież było moje zaskoczenie, gdy po pierwszych zdaniach pro-
wadzącego – Pan Jan Pawlicki – każda z grup adresatów zajęć 
nawiązała świetny kontakt, a gdy doszło do „kolorowanek”, nie-

pełnił idei integracji pokoleniowej naszego wyjazdu. Należy dodać, 
że dzieci były w przewadze uczestnikami wycieczki, natomiast 
babcie, dziadkowie i rodzice mogli im poświęcić dużo czasu.

W doskonałych humorach pożegnaliśmy przyjazne Wadowice 
i udaliśmy się do Inwałdu, gdzie czekały na nas charakterystyczne 
budowle z Europy i świata, ale także szereg ciekawych i znanych 
polskich obiektów. Po przyjeździe na miejsce, przewodnik zaprosił 
nas na spacer po obiektach. Tak, więc byliśmy na Placu Św. Pio-
tra w Rzymie i przy Koloseum, pod Wieżą Eifla, przed Białym Do-
mem i nad kanałem weneckim. Jeszcze długo można by wymieniać. 
Pan ciekawie opowiadał, zadawał pytania, zagadki, na które młodzi 
uczestnicy wyjazdu chętnie odpowiadali. Zabawa była świetna, choć 
trochę pogoda nam popsuła humory – zaczął wiać chłodny wiatr pró-

bując zmrozić nasze nastroje. Natomiast zabawa w żywym labiryn-
cie rozgrzała nie tylko dzieciaki, ale i ich opiekunów. Okazało się, że 
część maluchów była niewidoczna z tarasu, gdzie wypatrywali ich 
dorośli, a słychać było tylko śmiechy z labiryntu. Atmosfera na tyle 
się rozgrzała, że do autokaru wszyscy wnieśli wiele gorącego tem-
peramentu. Radośni bezpiecznie wróciliśmy do Wilkowic. 

Słowa podziękowania należą się sponsorom wyjazdu (uczestnicy 
ponosili tylko symboliczne koszty): Urzędowi Gminy i Księdzu Pro-
boszczowi z Wilkowic. Oczywiście ze strony uczestników pojawiła 
się prośba o powtórzenie podobnego wyjazdu w przyszłym roku.

Janina Janica-Piechota
organizator z ramienia

Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
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prawdopodobne zaangażowanie spowodowało, ze żaden uczeń 
nie pytał o przerwę (zajęcia przewidziane były w cyklu dwulekcyj-
nym bez przerwy, z możliwością skorzystania z wc podczas prze-
rwy szkolnej). Uczniowie wspaniale wykorzystali czas i możliwość 
uczestnictwa w tego typu zajęciach. Ponadto otrzymali na wła-
sność komplet 16. fragmentów wspomnianych wyżej witraży i po-
lichromii zawartych w pięknie wydanej trzyskrzydłowej obwolucie. 
Duże zainteresowanie i słowa uznania wyraziły Panie opiekujące 
się z ramienia szkoły uczestnikami zajęć.

Na zakończenie każdych zajęć, słowa podziękowania za nie-
skrywane zainteresowanie i aktywny udział w warsztatach, wyraził 
uczniom, a dyrekcji za umożliwienie poprowadzenia tej formy przy-
bliżenia dziedzictwa kulturowego, wobec którego często przecho-
dzimy beznamiętnie – autor warsztatów. Pan Pawlicki zachęcił do 
odwiedzenia strony internetowej, której adres widniał na otrzyma-
nych materiałach, a tytuł przywołałam na wstępie artykułu.

Ze swej strony dziękuję pomysłodawcy oraz Zarządowi Woje-
wództwa Śląskiego za dofinansowanie, a zatem umożliwienie 
uczestniczenia w tak wyjątkowej lekcji otwarcia się na dobro i pięk-
no, które pozostawili nam nasi poprzednicy.

Z ramienia Stowarzyszenia „Razem dla Wilkowic”
Janina Janica-Piechota 

PS 
Jakież było moje zdziwienie, gdy podczas przedświątecznych za-

kupów, zagadnął mnie, w kolejce, bardzo młody człowiek, jak się 
okazało uczestnik warsztatów mówiąc, że prawie wszystkie koloro-
wanki wykonał oraz podzielił się wrażeniami z obecnego spojrzenia 
na witraże w naszym kościele. Po tym spotkaniu długo zastanawia-
łam się nad fenomenem tych warsztatów i doszłam do wniosku: 
może czas sięgnąć do zarzuconych form spędzania wolnego czasu 
w rodzinie i nie tłumacząc się, że to nasze dzieci nie zainteresuje, 
sięgnąć po kolorowanki, gry planszowe, czy tym podobne zabawy?

ZOSTAW SWÓJ 1% W WILKOWICACH
SZANOWNI PAŃSTWO!

Jesteśmy z Wami od 2006r., a od 2008 r. posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.
Misją naszej organizacji jest współudział w tworzeniu warunków rozwoju i promocji Wilkowic –  

miejscowości malowniczo położonej pomiędzy Beskidem Śląskim a Beskidem Małym.
O naszych działaniach na bieżąco informujemy za pośrednictwem gazety gminnej.

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

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

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

BYSTRZAŃSKIE GODY 2020

6 stycznia br., z okazji święta Trzech Króli, odbyły się XI By-
strzańskie Gody. Zaprezentowali się kolędnicy-przebierańcy oraz 
Orszak Trzech Króli. Jak tradycja nakazuje, uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 1 z Bystrej również brali udział w tych obchodach.

Przebrani w przepiękne stroje góralskie, jak na kolędników przy-
stało, przedstawili program „Zapusty” z tradycyjnym turoniem, bo-
cianem i gwiazdą. Zaśpiewali przepięknie kolędy i pastorałki, takie 
jak: „Przy onej dolinie”, „Dzień Bożego Narodzenia”, „Pastorałka od 
serca do ucha”. Kolędowanie odbywało się przy akompaniamencie 
akordeonu, na którym przygrywała jedna z mam naszych uczniów. 

Również dzieci zaprezentowały grę na ukulele oraz dziecięcych 
instrumentach perkusyjnych. Po występach część uczniów wraz ze 
swoimi rodzicami uczestniczyła w Orszaku Trzech Króli.

Do występów przygotowywały uczniów nauczycielki z klas 1-3: 
Anna Sznajder, Małgorzata Jamróz, Monika Ligocka, Ewa Chole-
wik oraz nauczycielka muzyki Magdalena Chodkowska-Chmiel. 
Dziękujemy Paniom za trud włożony w przygotowania, a dzieciom 
za udział i piękny występ.

Ewelina Zając
Zespół promujący szkołę



G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e 21



G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e22

   

OO ffeerruujjeemmyy::  
 

•   konto oszczędnościowe  
 Banku Spółdzielczego (KOBS) 
•   konto JUNIOR dla osób             

od 13 do 18 roku życia – bez opłat  
•   konto SENIOR dla osób 

otrzymujących emeryturę – 
prowadzenie konta bez opłat 

•   konta ROR i RB w walutach 
obcych !!! 

•   rachunek internetowy  
 •   kredyty i pożyczki na       

dogodnych warunkach 
•   solidne lokaty  
•   szybki dostęp do gotówki   
   – bb aa nn kk oo mm aa tt yy   

w Bystrej, Buczkowicach, 
Mesznej, Rybarzowicach  
i Wilkowicach. 
 

 

BANK 
SPÓŁDZIELCZY 

W BYSTREJ 
 

      
 

4433--336600  BByyssttrraa,,  uull..  ZZddrroojjoowwaa  33  
  

tteell..//ffaaxx::  ((3333))  881177--1122--4455,,  881177--1133--7711  
  

ee--mmaaiill::  bbaannkk@@bbssbbyyssttrraa..ppll  
  

www.bsbystra.pl 
  

 

ZZaapprraasszzaammyy  rróówwnniieeżż    
ddoo  nnaasszzyycchh    ppllaaccóówweekk    

ww  BBuucczzkkoowwiiccaacchh,,  
SSzzcczzyyrrkkuu  ii  WWiillkkoowwiiccaacchh  

Z
a
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Musimy sobie uświadomić, iż wymiana starego kopciucha na 
nowy, węglowy piec czy zainstalowanie ogrzewania gazowego jest 
zgoła słuszne, ale nie rozwiązuje istoty problemu, jakim jest nad-
mierne zużywanie paliw kopalnych, których zasoby ulegną wyczer-
paniu wcześniej czy później. Ponadto ich wykorzystywanie niesie za 
sobą negatywne skutki dla ludzi i środowiska, o których już wszy-
scy wiemy. Musi pilnie nastąpić powszechna TRANSFORMACJA 
ENERGETYCZNA poprzez demokratyzację i decentralizację pro-
dukcji energii, czyli zwiększenie liczby PROSUMENTÓW w polity-
ce energetycznej i klimatycznej – przekonywał zebranych Dariusz 
Szwed, przewodniczący Rady Programowej „Zielonego Instytutu”. 
Prosumentami, w myśl ustawy o OZE, mogą być na przykład in-
dywidualne gospodarstwa domowe, o czym poniżej. Zasadniczym 
elementem transformacji musi być DEKARBONIZACJA, czyli od-
chodzenie od stosowania paliw kopalnych i powszechnego wykorzy-
stywania zielonej energii. Jako przykłady OZE prelegenci wskazy-
wali między innymi: elektrownie wodne, wiatrowe, biomasę, biogaz, 
energię geotermalną oraz słoneczną.

Z uwagi na ogromne koszty inwestycyjne i złożoności procedu-
ralne możemy przyjąć, iż tylko dwa ostatnie źródła mogą dać profit 
energetyczny indywidualnemu odbiorcy. 

Energię solarną możemy wykorzystywać do podgrzewania CWU 
za pośrednictwem paneli słonecznych lub do produkcji zielonej 
energii za pomocą ogniw fotowoltaicznych (PV). Przyjmuje się, że 
zainstalowanie fotowoltaiki dla statystycznej czteroosobowej rodzi-
ny mieszkającej w 130 metrowym domu to koszt ponad dwudziestu 
tysięcy złotych, a zwrot inwestycji następuje już po około siedmiu la-
tach. Wielkość i wydajność instalacji, a więc i jej koszt, zależy, między 
innymi, od rocznego zużycia energii i ciepłej wody w gospodarstwie, 
metrażu dostępnej powierzchni montażowej pod panele fotowolta-
iczne lub solarne oraz usytuowania połaci dachu względem słońca. 
Dzięki certyfikowanej, odpowiednio zaprojektowanej instalacji oraz 
systematycznym przeglądom można się cieszyć przez ponad 20 lat 
(zależnie od gwarancji producenta) z ZEROEMISYJNEJ instalacji 
grzewczej bez dodatkowych kosztów. Układ jest praktycznie beza-
waryjny i łatwo można nim sterować nawet z poziomu smartfona lub 
małej centralki. Obecny na spotkaniu inż. Grzegorz Łukasik – eks-
pert w zakresie projektowania i montażu fotowoltaiki, poinformował 
zebranych, iż żywotność układów jest znacznie dłuższa. Panele za-
montowane pilotażowo 35 lat temu w Austrii nadal działają produku-
jąc prąd przy niewielkim spadku początkowej wydajności.

Dodatkowym profitem omawianych technologii jest możliwość 
schładzania pomieszczeń podczas ciepłych dni, gdy ogniwa fo-
towoltaiczne produkują najwięcej energii. Wówczas doskona-
le sprawdzają się w połączeniu z pompą ciepła, która, zasilana 
darmowym prądem słonecznym, może obniżać temperaturę po-
mieszczeń wykorzystując do chłodzenia niską temperaturę gruntu 

SŁOŃCE NIE WYSTAWI NAM RACHUNKU

(tzw. chłodzenie naturalne) lub przełączają się na tryb chłodzenia 
(chłodzenie aktywne).

Zainstalowanie systemu PV daje również niezależność ener-
getyczną oraz możliwość odsprzedaży nadmiaru wyprodukowa-
nej energii do sieci energetycznej po podpisaniu kompleksowej 
umowy z dostawcą prądu. Obecnie za każdą oddaną sieć 1 kWh 
można bezpłatnie pobrać 0,8 kWh energii w rozliczeniu rocznym. 
Tym samym z biernego konsumenta energii stajemy się jej PRO-
SUMENTEM. 

Wspomniane wcześniej pompy ciepła (gruntowe lub powietrzne) 
zapewniają nam również ekologiczne ogrzewanie domu. Nie trze-
ba inwestować w kosztowne odwierty poziome lub układać dolnego 
źródła pod powierzchnią terenu działki, aby cieszyć się NEUTRAL-
NYM ŚRODOWISKOWO ogrzewaniem. Po zainstalowaniu takiego 
układu możemy korzystać z taniego ciepła, które jest jeszcze bar-
dziej opłacalne, jeżeli wspomagane jest ogniwami fotowoltaicznymi. 
Zainstalowanie omawianego układu pozwala nam na energetyczną 
niezależność i – co równie ważne – NIE POWODUJEMY EMISJI 
CO2 do atmosfery.

Cieszy fakt, iż w Polsce obecnie – według doktora Grygierczyka 
– co siódmy nowobudowany dom będzie korzystał z pompy ciepła 
na cele grzewcze. 

Dariusz Szwed zwracał uwagę, iż wszelkie proekologiczne roz-
wiązania grzewcze są istotne dla nas i naszego środowiska, ale 
powinny one być poprzedzone procedurami, które pozwolą nam 
na ZMIEJSZENIE KONSUMPCJI ENERGETYCZNEJ. To powin-
no przemawiać bezpośrednio „do naszej kieszeni”. Największe 
oszczędności, w tym zakresie, daje TERMOMODERNIZACJA 
obiektu mieszkalnego. Jest to jednak spory wydatek więc najła-
twiej zacząć od tańszych rozwiązań. Mniejsze kwoty na rachunkach 
łatwiej jest uzyskać na inne sposoby: należy wymienić tradycyjne 
świetlówki i żarówki na odpowiedniki w technologii LED. Są one, co 
prawda, wciąż droższe w zakupie niż tradycyjne, ale zużywają około 
80% energii elektrycznej, dając w zamian znacznie więcej światła 
o dopasowanej do potrzeb poszczególnego pomieszczenia barwie 
i kącie rozproszenia. Należy też pamiętać o wyłączaniu zbędnego 
oświetlenia i niepracujących urządzeń pozostających w trybie czu-
wania, zwłaszcza podczas dłuższej nieobecności w domu. Można 
również mniej płacić piorąc i prasując przy niższych temperaturach 
oraz biorąc krótki prysznic zamiast długiej kąpieli oraz zakręcając 
termostat przy grzejniku podczas wietrzenia pomieszczeń. Przy za-
kupie nowego sprzętu AGD dobrze jest sprawdzić jego „apetyt ener-
getyczny”. Im więcej „+” przy literce A tym lepiej.

To takie proste! Płaćmy mniej i korzystajmy z darmowej energii 
odnawialnych źródeł. Słońce ani wiatr nie wystawia nam rachunków 
za energię. Dostawcy węgla, prądu i gazu owszem. I to rosnące.

Bystrzanski Alarm Smogowy

Każdy z nas może powstrzymać negatywne zmiany klimatyczne. Podczas przedświąteczne-
go spotkania w GOK-u Promyk w Bystrej przekonywali o tym zaproszeni prelegenci, zajmujący 
się na co dzień energią odnawialną oraz poszanowaniem energii w pełnym tego słowa znacze-
niu. Pierwszy gość, dr Stanisław Grygierczyk z Parku Naukowo-Technologicznego Eurocentrum 
w Katowicach przekonywał, że obecnie jesteśmy skazani na energooszczędność. Innej drogi już nie 
ma. Prelekcja, na którą przybył Wójt Gminy Wilkowice, Przewodniczący Rady Gminy oraz mieszkańcy, 
zainicjowana została przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wszystkich Istot oraz Ruch Antysmogowy z Bystrej. Miała ona na celu 
ukazanie przybyłym możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) do ogrzewania domów i przygotowywania 
ciepłej wody użytkowej (CWU) oraz korzyści ekonomiczne i środowiskowe z tego płynące.

Harmonogram czasu pracy Urzędu Gminy w Wilkowicach w lutym 2020 roku:
 ● 14.02.2020 r. (piątek) od godz. 7:00 do godz. 14:00
 ● 21.02.2020 r. (piątek) od godz. 7:00 do godz. 14:00
 ● 28.02.2020 r. (piątek) od godz. 7:00 do godz. 14:00


