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Szanowni Mieszkańcy!
W dniu 24 czerwca br. w budynku OSP w Bystrej, przy udziale Pana
Rektora ATH prof. dr hab. inż. Ryszarda Barcika oraz Pana Prorektora prof. ATH dr hab. Henryka Klamy, nastąpiło uroczyste zakończenie
roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku Filii w Wilkowicach. W ciągu 5 miesięcy wygłoszono aż 20 wykładów dotyczących nauk technicznych, przyrodniczych, medycznych i wielu innych. Zorganizowano 3 seminaria z historii kultury i sztuki współczesnej, z psychologii
stosowanej i historii ameryki łacińskiej. W każdym sołectwie, w naszej
gminie, prowadzono 1 seminarium w różnym terminie i czasie. Słuchacze Uniwersytetu mieli również okazję do
skorzystania
z wycieczek organizowanych
przez
Uniwersytet III Wieku
w Bielsku-Białej.
Czynnie w zajęciach Uniwersytetu organizowa-

XV Rodzinny

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej
ma zaszczyt zaprosić

XIX Dni Bystrej
PROGRAM

Rajd RoweRowy

3-6 lipca 2014 r.

BYSTRA, 5 lipca 2014r.

CZWARTEK – 03 lipca 2014 r.

7.30 - 8.30 - przyjmowanie zgłoszeń,
8.45 - wywiady z gośćmi i uczestnikami, informacje organizacyjne,
9.00 - START rajdu - Dom Strażaka ul. Klimczoka 105, Bystra,
9.00 - 10.00 - I etap /8,1km/,
10.00 - 11.30 - Półmetek na terenie Restauracji Szafran w Buczkowicach, ul. Woźna 1220,
11.30 - 12.30 - II etap /8,5km/,
12.30 - 14.30 - Finał XV Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Bystrej - Dom Strażaka:
ciepły posiłek dla każdego uczestnika, rozstrzygnięcie konkurencji przewidzianych
w regulaminie, loteria, zakończenie rajdu.

Parafia Bystra Śl. – Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny ul. Szczyrkowska
18.00 – Uroczysta msza św. w intencji mieszkańców Bystrej,
19.00 – Degustacja potraw regionalnych przy muzyce Kapeli Bystrzańskiej.

PIĄTEK – 04 lipca 2014 r.
Boisko sportowe w Bystrej przy ul. Kpt. Cymsa

9.00 – 13.00 – Rozgrywki sportowe, turniej drużyn zgłoszonych do rozgrywek w piłce nożnej.

Dom Strażaka – Bystra ul. Klimczoka 105

16.30 – Powitanie gości przez Gminną Młodzieżową Orkiestrę Dętą,
17.00 – Parada pojazdów, przemarsz i przejazd delegacji, organizacji społecznych, mieszkańców i gości
z udziałem Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, przez sołectwo Bystra.
Zapraszamy wszystkich do włączenia się do parady swoimi przystrojonymi pojazdami różnego rodzaju.
Istnieje możliwość przejazdu Ciuchcią Beskidzką.

Regulamin XV Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Bystrej
1. Organizatorem Rajdu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej.
2. Zgłoszenia przyjmowane będą:
- w dniach 31.06.- 4.07.2014r. w biurze rajdu - Dom Strażaka w Bystrej, ul. Klimczoka 105, w godzinach 16.00 - 19.00,
- w dniu 5.07.2014r. w Domu Strażaka w Bystrej ul. Klimczoka 105, przed startem, w godz. 7.30 - 8.30
/tylko w przypadku niewyczerpania w dniach poprzednich całej ilości koszulek/.
3. Start w dniu 5 lipca 2014r. o godz. 9.00 obok Domu Strażaka w Bystrej, ul. Klimczoka 105. Trasa o długości 16,6 km podzielona na dwa etapy I - 8,1km, II - 8,5km.
4. Można startować indywidualnie lub całymi rodzinami.
Dzieci bez karty rowerowej startują pod opieką rodziców. Dzieci do 18 roku życia za zgodą rodziców.
5. Opłata startowa wynosi 12 zł. W ramach opłaty: koszulka, kupon na loterię, degustacja na półmetku oraz ciepły posiłek na mecie.
6. W trakcie rajdu odbędzie się konkurs z nagrodami w następujących konkurencjach:
- najliczniejsza rodzina XV Rodzinnego Rajdu Rowerowego, która nie wygrała tej konkurencji w latach poprzednich,
- najciekawsza konstrukcja rowerowa,
- najstarszy uczestnik rajdu,
- najmłodszy uczestnik rajdu,
- najoryginalniejszy ubiór uczestnika rajdu,
- najliczniejsza reprezentacja szkoły.
7. Podczas finału rajdu odbędzie się losowanie nagród wśród wszystkich uczestników rajdu, którzy przejadą całą trasę.
8. Uczestnicy rajdu odpowiadają we własnym zakresie za ochronę przed ewentualnym deszczem /prosimy o zabranie kurtek przeciwdeszczowych/.
9. Wszyscy uczestnicy rajdu ubezpieczeni są w firmie ubezpieczeniowej.
10. W czasie rajdu uczestnicy mają zapewniony serwis rowerowy.
11. Rajd odbywał się będzie przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
W związku z powyższym uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego, a dodatkowo organizatorzy proszą o zachowanie szczególnej
ostrożności i zasad bezpieczeństwa w czasie trwania rajdu.
12. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
- podczas rajdu uczestnikom zabrania się skracania trasy oraz przejeżdżania innymi ulicami,
- rajd ma charakter rekreacyjny, nie jest wyścigiem, w związku z tym zabronione jest ściganie się podczas przejazdu,
- na początku peletonu jadą organizatorzy na rowerach w pomarańczowych kamizelkach, których pozostałym uczestnikom rajdu nie wolno wyprzedzać.
13. Zaleca się start uczestników w kaskach rowerowych.
14. Informacje pod nr telefonu: 33 817 16 96.

Estrada za Domem Strażaka:

18.00 – występ Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
19.00 – występ artystyczny przedszkolaków z Bystrej,
19.45 – występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bystrej,
20.30 – Oficjalne otwarcie XIX Dni Bystrej,
20.45 – Podsumowanie sezonu piłkarskiego Klubu Sportowego Bystra,
21.00 – występ Kapeli „ZBÓJE”,
17.00 do 21.00 – nieodpłatny przejazd Ciuchcią Beskidzką po terenie Bystrej.

SOBOTA – 05 lipca 2014 r.
Dom Strażaka – Bystra ul. Klimczoka 105
9.00 – Start XV Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

Estrada – Dom Strażaka – Bystra ul. Klimczoka 105

13.00 – Zakończenie rajdu przy Domu Strażaka w Bystrej, wręczanie nagród regulaminowych,
losowanie nagród dla uczestników rajdu,
14.45 – Rozdanie nagród dla grup w rozgrywkach sportowych,
15.00 – Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”,
16.00 – Występ „Kapeli Bystrzańskiej”,
17.00 – Zespół z Likavki - „Ludowa Hudba HUDBICKA”.

Kościół p.w. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa ul. Kościelna 20, Bystra
18.30 – 19.30 – Bystrzańskie Recitale Organowe.

Estrada – Dom Strażaka – Bystra ul. Klimczoka 105

Trasa rajdu

18.30 – Pokazy tańca ZUMBA,
19.00 – Występ zespołu „WATRA” z Czarnego Dunajca,
21.00 – Koncert Zespołu „VOX”,
22.30 – 4.30 – Festyn przy muzyce zespołu „HAJDUK”,
ok. godz. 23.00 – Pokaz sztucznych ogni.

NIEDZIELA – 06 lipca 2014 r.

w

.dn
ww

str
i by

l
ej.p

pc
6 li
EJ :
13.00 – 15.00 – zabawy dla najmłodszych prowadzone przez wychowawców
STR d 5 do
o
I BY
przedszkola w Bystrej i członków grupy ratowniczej OSP Bystra,
DN niach
ł
IX
ł.
zia
15.00 – Występ młodzieży z Gimnazjum w Bystrej,
ie X ej w d 0,– z ze ud !
r
zas
h
w
1
16.00 – Występ zespołu „DIVERSITY”,
W c fanto losu raz bie wnyc
o
łó
18.00 – Występ zespołu „WŁÓCZYKIJE”,
ii
ter Cena rywa gród g
lo
20.00 – Losowanie nagród głównych Loterii Fantowej,
a
yg
s ów
s w niu n
20.30 – Występ zespołu „BAJERY”.
aż lo
dy lo wa
ze d
Każ w loso
Spr

Estrada – Dom Strażaka – Bystra ul. Klimczoka 105

nych w każdym sołectwie
na terenie naszej gminy
uczestniczyło łącznie 60
osób.
Jako Wójt Gminy jestem niezmiernie dumny, że wspólnie z Panem
Bartoszem Olmą Przewodniczącym Rady Gminy oraz Panem Józefem
Cegielskim Dyrektorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku udało nam się
powołać do życia filię uniwersytetu w Gminie Wilkowice.
Wierzę, że zbliżający się powoli rok akademicki 2014/2015 przyciągnie nowych słuchaczy Uniwersytetu. Jestem również przekonany, że
tematyka i forma zajęć będzie jeszcze bardziej różnorodna i ciekawa,
co przełoży się na jeszcze większe zainteresowanie Uniwersytetem III
Wieku w naszych sołectwach.
Tymczasem życzę wszystkim Słuchaczom oraz Wykładowcom udanego i spokojnego wypoczynku w okresie wakacyjnym i do zobaczenia już w październiku.			
Mieczysław Rączka
Wójt Gminy Wilkowice
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Etap I biegnie ulicami:
START – Dom Strażaka w Bystrej,
Bystra: Klimczoka, Wyzwolenia,
Wilkowice: Wyzwolenia, Dworcowa, E. Kwiatkowskiego, Wilkowska,
Meszna: Bór, Skowronków,
Buczkowice: Polna, Woźna, Strażacka,
Półmetek: „Szafran” – ul. Woźna 1220.
Etap II biegnie ulicami:
START – „Szafran”,
Buczkowice: Woźna, Kaczeńców,
Meszna: Jama, Grzybowa, Szkolna, Kościelna, Brzozowa, Łukowa,
Bystra: Poprzeczna, Kościelna, bez nazwy, Kolorowa, Klimczoka, J. Fałata, Klimczoka.
META – Dom Strażaka w Bystrej.

Wilkowice - Likavka,
potężna historii dawka

]QDNPDUNL
]QDNPDUNL
]QDNPDUNL

Szanowni Państwo, w maju 2013 r. Gmina Wilkowice rozpoczę- cy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska _ Republika SłowacORJRW\S\WRZDU]\V]ąFH
ka
2007-2013.
Bezpośrednim celem projektu było przygotowanie
ła realizację projektu pod nazwą: „Wilkowice- Likavka, potężna hi- 
ORJRW\S\WRZDU]\V]ąFH
ORJRW\S\WRZDU]\V]ąFH

storii dawka”. Projekt ten był realizowany do końca maja br., na i wydanie drukiem monografii historii Wilkowic. Zadanie to zapopodstawie umowy nr PL-SK/BES/IPP/III/21 ze środków Europej- czątkowało wzajemne relacje oraz zainspirowało Gminę Likavka
do utworzenia własnej, dwujęzyczskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra/RJRW\S\VWRVRZDQHSU]\ZL]XDOL]DFML3URJUDPX5R]ZRMX2EV]UyZ
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 historycznej w przynej monografii
mach Programu Współpracy Transgranicznej
:LHMVNLFKQDODWD
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szłości.
Integracji
polsko-słowackiej,
Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka
ORJRW\S\WRZDU]\V]ąFH
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niewątpliwie, w trakcie trwania pro2007-2013.
jektu posłużyły dwukrotnie zorganiCelem ogólnym projektu było rozpoczęcie
zowane
warsztaty w Polsce i na Słoi rozwijanie bezpośrednich kontaktów transgra/RJRW\S\VWRVRZDQHSU]\ZL]XDOL]DFML3URJUDPX5R]ZRMX2EV]UyZ
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wacji
oraz
wspólnie zorganizowany 
nicznych pomiędzy samorządami, ale przede
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konkurs
plastyczny
dla
dzieci
i młowszystkim mieszkańcami partnerskich gmin Li/RJRL]QDN3URJUDPX5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFKQDODWD
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dzieży
obu gmin.
kavka i Wilkowice. W rezultacie realizacja celu
/RJR352: /RJR352:
=QDN352:
=QDN352:
Warsztaty polsko-słowackie w raogólnego przyczyniła się do poprawy wymiany
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mach projektu odbyły się dwukrotdoświadczeń w sferze kultury i turystyki oraz
nie. O pierwszych informowaliśmy
rozwinęła świadomość historyczną mieszkańców obu partnerskich gmin. Celem ogólnym projektu była również w poprzednich wydaniach „Głosu”, a powyżej zdjęcie Gości z Lika/RJR352:
=QDN352:
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31 maja
br.
intensyfikacja działań na styku dwóch gmin z terenu Polski i Sło- vki z ostatniego spotkania w dniu
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A. Szymik-Caputa
/RJR/HDGHU
wacji, która ułatwić ma wymianę społeczno-kulturalną w przyszło/RJR0LQLVWHUVWZD5ROQLFWZDL5R]ZRMX:VL
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
ści i spowodować, że mieszkańcy obu regionów płynnie i aktywRegionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
nie będą chcieli poznawać te dwa regiony. Cel ogólny projektu był
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
w pełni zgodny z założeniami Programu Operacyjnego Współpraoraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
.VLĊJDZL]XDOL]DFML]QDNX3URJUDPX5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFKQDODWD

]Q
]QDN

.VLĊJDZL]XDOL]DFML]QDNX3URJUDPX5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFKQDODWD

.VLĊJDZL]XDOL]DFML]QDNX3URJUDPX5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFKQDODWD

.VLĊJDZL]XDOL]DFML]QDNX3URJUDPX5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFKQDODWD

.VLĊJDZL]XDOL]DFML]QDNX3URJUDPX5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFKQDODWD

]QDNPDU
]QDNPDUNL
]QDNP

/RJRW\S\VWRVRZDQHSU]\ZL]XDOL]DFML3URJUDPX5R]ZRMX2EV]UyZ
/RJRW\S\VWRVRZDQHSU]\ZL]XDOL]DFML3URJUDPX5R]ZRMX2EV]UyZ

/RJRW\S\VWRVRZDQHSU]\ZL]XDOL]DFML3URJUDPX5R]Z
:LHMVNLFKQDODWD
:LHMVNLFKQDODWD
:LHMVNLFKQDODWD

/RJRL]QDN3URJUDPX5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFKQDODWD
/RJR8QLL(XURSHMVNLHMQDELDá\PLF]DUQ\PWOH
/RJRL]QDN3URJUDPX5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFKQDODWD
/RJRL]QDN3URJUDPX5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFKQDODWD
/RJR8QLL(XURSHMVNLHMQDELDá\PLF]DUQ\PWOH
/RJR8QLL(XURSHMVNLHMQDELDá\PLF]DUQ\PWOH

/RJR/HDGHU

/RJR/HDGHU

/RJR/HDGHU

POZNAJEMY MAGURKĘ NA SPORTOWO
– ORGANIZACJA CYKLU ZAWODÓW SPORTOWYCH

Za nami pierwsza edycja z cyklu zawodów sportowych organizowanych w ramach zadania pn. „Poznajemy Magurkę na sportowo – organizacja cyklu zawodów sportowych” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska”.
W sobotę 21 czerwca 2014 r. na stokach Magurki Wilkowickiej
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/RJR352:

/RJR8QLL(XURSHMVNLHMQDELDá\PLF]DUQ\PWOH

odbyły się, jako pierwsze z /RJR8QLL(XURSHMVNLHMQDELDá\PLF]DUQ\PWOH
cyklu,
górskie
zawody rowerowe.
W za




wodach udział wzięło łącznie 47 osób, z czego w kategorii
OPEN
sklasyfikowanych zostało 40 osób. W kategorii OPEN kobiet na
podium stanęły: Maja Micherda, Martyna Śpiewak, Olimpia Podwacietnik. W kategorii OPEN mężczyzn podium należało do: Mateusza Sanetry, Pawła Seweryna, Sławomira Bednarczyka, Patryka Nikiel, Sławomira Szkaradnika oraz Grzegorza Grzempy. Pełne wyniki zawodów oraz fotorelacja dostępne są na stronie www.
wilkowice.pl.
Kolejna edycja zawodów rowerowych, na którą już dziś serdecznie zapraszamy, zaplanowana została na 6 września br. (sobota).
Trzecie i zarazem ostatnie zawody z cyklu, będą zawodami w biegach przełajowych, planowany termin to 4 październik br.
MM
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie.” Operacja mająca na celu aktywizację mieszkańców i wzmocnienie kapitału
społecznego na obszarze LGD Ziemia Bielska współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
– mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

GIMNAZJUM Z BYSTREJ PO RAZ DRUGI NAJLEPSZE W POWIECIE
W okresie od 20 listopada 2013 r. do 31 maja
2014 r. Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przystąpiło do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fundacji Państwo Obywatelskie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”,
którego hasło brzmi: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Celem konkursu była popularyzacja wśród
uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, także ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, szerzenia tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie,
obyczajach oraz solidaryzmu społecznego. Podczas trwania konkursu, nauczyciele i uczniowie
przystąpili do realizacji 10 zadań przewidzianych
w regulaminie konkursu. Realizacja zadań zaangażowała całą społeczność szkolną, zwiększyła
wiedzę uczniów na temat istotnych zadań z profilaktyki, bezpieczeństwa, kultury osobistej oraz
uświadomiła uczniom, że nie są sami, że mogą
liczyć na pomoc w rozwiązywaniu swoich proble-
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mów, ale także powinni zwracać uwagę na najbliższe otoczenie, bo być może ktoś liczy na ich
uśmiech i pomocną dłoń. Wraz z realizacją projektu, uczniowie chętnie wyrażali swoją opinię,
dyskutowali oraz dzielili się swoimi pomysłami.
Realizację projektu koordynowała mgr Magdalena Brózda – nauczyciel języka niemieckiego.
Efektem wszystkich działań było uzyskanie tytułu
„Bezpiecznej Szkoły” oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznych Szkół.
Konkursowi Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny
Uczeń 2014 patronowali między innymi: Marszałek Sejmu, Wicemarszałkowie, Minister Sprawiedliwości, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, parlamentarzyści, przewodniczący komisji
sejmowych i senackich, rektorzy wyższych uczelni, kuratorzy oświaty. W tym, jakże trudnym i wymagającym, projekcie wzięło udział tylko 2700
szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych
z terenu całej Polski.
Koordynator akcji
mgr Magdalena Brózda

XV DNI WILKOWIC – PODZIĘKOWANIE

Szanowni Państwo!
Za nami XV Dni Wilkowic. Piękna pogoda i dobry humor dopisywał organizatorom, uczestnikom oraz artystom, którzy zaszczycili nas
swoją obecnością. Podobnie, jak co roku, obchody dni sołectwa rozpoczęły się w piątek dniem sportu. W sobotę w godzinach porannych wyruszył rajd rowerowy pętlą beskidzką. Kilka godzin później, o 15:00 nastąpiło uroczyste otwarcie XV Dni Wilkowic przez przedstawicieli komitetu organizacyjnego na czele z Panem Ryszardem Rączką oraz
przez Pana Mieczysława Rączkę Wójta Gminy Wilkowice i Pana Bartosza Olmę Przewodniczącego Rady Gminy Wilkowice. Po uroczystym
otwarciu nastąpiły występy artystyczne dzieci i młodzieży z Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wilkowicach. Na scenie pojawiła się również Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkowic. Kolejnym punktem programu były występy kapeli góralskiej „Ziemia Beskidzka”, występy taneczne zespołów „Semi Sweet Gyal” oraz „B.G.F.
Crew”. Gwiazdą sobotniego wieczoru był zespół „Karpowicz Family”.
Ostatnim punktem programu była dyskoteka do „białego rana”.
Niedziela rozpoczęła się występami grupy tanecznej „Feniks” oraz
zespołów „Krąg” i „Włóczykije”. Następnie na scenie pojawił się doskonały zespół country „CASHflow” zaś po nim scenę przejął zespół „LE
MOOR” z Rzeszowa. Gwiazdą wieczoru był zespół „Sold my Soul” grający ostrego i niezwykle energetycznego rocka.
Składamy serdeczne podziękowania wymienionym poniżej osobom
i instytucjom, dzięki którym, w tym roku na scenie XV Dni Wilkowic, wystąpiły znane i lubiane zespoły.
LISTA SPONSORÓW I DARCZYŃCÓW:
Urząd Gminy w Wilkowicach
Rada Sołecka Wilkowice
Spółka wodociągowa Wilkowice
Eko-Wtór Jakubiec
Firma Wandzel - Producent Rolet
Bank Spółdzielczy w Bystrej
BOMAR – stacja paliw
Paulina i Mieczysław Rączka
Paulina i Bartłomiej Czader
Jerzy Wala
Bartłomiej Wadoń
Agnieszka i Dariusz Zipser
Drewniane Place Zabaw
Daria i Klaudiusz Bartosik
Katarzyna i Anna Wala
Piotr Krzyżak

Wiesław Hańderek
Adam Jakubiec
Mirosław Gilowski
Katarzyna Cabaj
Halina i Bogusław Janek
Mirosław Dębiński
Jerzy Hankus
Bracia Koniorowie
Hurtownia Wikliny
LISTA WSPIERAJACYCH:
Franciszek Krupiński
Jacek Lipowiecki
Emil Sadowski
Teresa Zakrzewska
Krzysztof Skonecki – Auto-Blach
Marek Piprek

Jan Cierniak
Marek Żarnowiecki
Jan Dyliński
Michał Rączka
Katarzyna Cader
Izabela Gawlas
Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach
Koło Emerytów i Rencistów
Zbigniew Grabowski
Aleksander Adamiec
Fundacja „Sadyba”
„DRAGON” – firma ochroniarska
Jerzy Hankus
Jerzy Kwaśny
Mieczysław Wala
Komitet Organizacyjny XV Dni Wilkowic

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 28 maja 2014 r., W SPRAWIE:
397
398
399
400
401

XLVII/397/2014
XLVII/398/2014
XLVII/399/2014
XLVII/400/2014
XLVII/401/2014

402 XLVII/402/2014
403 XLVII/403/2014
404 XLVII/404/2014
405 XLVII/405/2014
406 XLVII/406/2014
407 XLVII/407/2014
408 XLVII/408/2014

409 XLVII/409/2014

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.,
udzielenia Wójtowi Gminy Wilkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.,
ustalenie sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę Wilkowice,
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2014,
wprowadzenia zmian do WPF, na lata 2014-2021,
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień, którym jest tytuł „Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice” dla
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
nadania nazwy parkowi w Gminie Wilkowice,
nadania nazwy parkowi w Gminie Wilkowice,
wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomościach gruntowych,
upoważnienia Wójta Gminy Wilkowice do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice”,
Zaciągnięcia w 2014 r. kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
Udzielenia dotacji dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej,
Zmiany uchwały Nr XXXVI/303/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego Subregionu Południowego w celu
realizacji projektu pod nazwą: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między
JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Głos Gminy Wilkowice

komunikat
Wójt Gminy Wilkowice
wspólnie ze Starostą powiatu bielskiego informują, że od miesiąca lipca
br. rozpocznie się przebudowa ul. Wyzwolenia na
odcinku od ul. Żywieckiej
do sklepu Sam2. Roboty
polegały będą na wymianie nawierzchni drogi oraz
przebudowie chodnika.

Za utrudnienia
przepraszamy.
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W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka między innymi:
• wziął udział w obchodach 150-lecia istnienia Państwowej Straży
Pożarnej w Bielsku-Białej;
• zorganizował obchody 25-lecia wolnych wyborów z 4 czerwca
1989 roku, w ramach których odsłonięto tablicę z okazji nadania
nazwy „Park Wolności” oraz zasadzono dęba wolności w parku
obok Urzędu Gminy;
• wziął udział w wyjazdowej komisji budżetowej w Gminie Bziny na
Słowacji celem omówienia stanu realizacji inwestycji w ramach
współpracy transgranicznej;
• wziął udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Region Beskidy;

• wziął udział w uroczystym przekazaniu wyremontowanego w ramach współpracy transgranicznej pałacu Czeczów w Kozach;
• odbył spotkanie ze Śląskim Kuratorem Oświaty na temat uroczystego przekazania rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Wilkowicach dnia 1 września br.;
• wziął udział w walnym zebraniu Spółki Ekoład.
W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone zamówienia na następujące zadania:
• przebudowa drogi gminnej ul. Klimczoka w Bystrej – etap IV;
• sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Klimczoka
w Bystrej – etap IV”.

WYNIKI ZBIÓRKI PUBLICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W MESZNEJ
Zgodnie z treścią decyzji Wójta Gminy Wilkowice zawartej w piśmie nr SK.KW.028.2014, znak pisma SK.5311.009.2014 z dnia
11.06.2014 r. dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej
podaje wyniki zbiórki publicznej polegającej na sprzedaży losów podczas loterii fantowej, przeprowadzonej w trakcie Pikniku Rodzinnego
w dniu 17.06.2014 r. w godzinach od 16.00 do 18.00, zorganizowanej
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej.
1. Dane dotyczące zebranych środków.
W wyniku sprzedaży 201 losów pozyskano kwotę w wysokości
2.010,00 zł. Cena jednego losu wynosiła 10 złotych.

2. Szczegółowy wykaz kosztów poniesionych na organizację
i przeprowadzenie zbiórki publicznej.
W celu organizacji loterii otrzymano od rodziców kwotę 1.320,00 zł.,
którą przeznaczono na zakup fantów. Pozostałe fanty otrzymano od
rodziców w formie rzeczowej.
3. Dokładny podział dochodu ze zbiórki publicznej.
Całkowity dochód z loterii fantowej zostanie przeznaczony na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla placówki. W chwili obecnej
całą kwotę przekazano na konto Rady Rodziców.
Długosz Małgorzata – dyr. ZSP Meszna

EURONET 50/50 MAX – kolejne działania w ZSP w Mesznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej kilka miesięcy temu rozpoczął realizację projektu edukacyjnego – EURONET 50/50 MAX.
W ramach projektu przeprowadzono wiele działań, a oto kilka z nich.
Organizacja – World Wild Fund for Nature była organizatorem akcji – Godzina dla Ziemi, która polegała na wyłączeniu światła na 1 godzinę. W naszej szkole zostały przeprowadzone lekcje tematyczne,
opracowane i rozdawane ulotki, również szkoła została zarejestrowana, jako biorąca udział w/w akcji.
W sobotę 29 marca 2014 r. o godzinie 20:30 uczniowie z Mesznej
wraz z ponad 100 000 ludzi na całym świecie w symbolicznym geście
troski o naszą planetę zgasili światło i wyłączyli zbędne urządzenia.
W marcu odbył się także w naszej szkole konkurs w języku angielskim na plakat o tematyce ekologicznej – HOW GREEN ARE WE?
Celem konkursu było rozbudzenie
świadomości
ekologicznej uczniów oraz
promowanie właściwych
zachowań proekologicznych. Zadaniem konkursowiczów było wykonanie
pracy językowo-plastycznej propagującej wzory zachowań ekologicznych np.
oszczędzania wody, energii elektrycznej, alternatywne źródła energii, segregowania odpadów itp., a także inne sposoby ochrony środowiska naturalnego. Przyznano I, II i dwa III miejsca
oraz aż 11 wyróżnień.
Kolejnym działaniem w projekcie – Euronet 50/50 Max był udział
przedstawicieli naszej szkoły w XI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy
Ekologicznej organizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego odział w Żywcu. Tym razem
naszej drużynie jednak nie udało się zakwalifikować do
kolejnego etapu spośród 55 drużyn z województwa.
Natomiast 15 kwietnia 2014 r. kilkunastu uczniów
klas starszych brało udział w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej na temat edukacji
i ochrony środowiska – Ekotest. Organizatorem było
Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. Spośród kilku tysięcy uczestników z całej Polski na 13 miejscu uplasowała się – Marta Opitek z klasy IVA, która
otrzymała wyróżnienie.
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Jak bardzo ważną rolę w przyrodzie pełni las i jakie korzyści ma
dla człowieka każdy wie albo przynajmniej powinien wiedzieć. Aby
przybliżyć i utrwalić posiądą wiedzę na temat funkcji ekologicznych
i gospodarczych lasu zorganizowano warsztaty z leśnikami z nadleśnictwa Bielsko właśnie w ramach obchodów Dnia Ziemi, który w tym
roku przypadł na 22 kwietnia, czyli poświąteczny czas wolny.
Leśnicy przypomnieli naszym uczniom, co to jest las i co daje ludziom; ponadto, jakie zamieszkują w nim zwierzęta, jakie możemy
spotkać w najbliższym sąsiedztwie. Karty memory oraz koło fortuny
pozwoliły utrwalić i sprawdzić posiadaną wiedzę. Najlepsi otrzymali drobne upominki.
Leśnicy ofiarowali nam sadzonki drzew, które uczniowie posadzili wokół szkoły.
Braliśmy również udział w akcji Fundacji Ekologicznej Arka – Listy
dla Ziemi. Uczniowie klas starszych napisali listy, w których kierowali mądre i proste działania odnośnie ochrony środowiska naturalnego
do swoich rodziców i dziadków.
Nasza szkoła już po raz trzeci zorganizowała Gminny Konkurs Językowo-Plastycznym – Let’s paint in English. W tym roku szkolnym
w związku z uczestnictwem szkół naszej gminy w projekcie unijnym
Euronet 50/50, konkurs poświęcony był właśnie tematyce ekologicznej. Zadaniem uczestników było wykonanie ilustracji do wybranego
wiersza w języku angielskim o tematyce ekologicznej wraz z hasłem
w języku angielskim propagującym właściwe zachowania ekologiczne. Na uroczystej akademii zwycięzcom zostały wręczone dyplomy
i nagrody.
Został również przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs na najlepszą etykietę ekologiczną, spośród wielu prac wykonanych różną techniką wybrano trzy najlepsze. Etykiety zostaną powielone
i umieszczone przy kranach w łazienkach, gniazdkach, do których
podłączone są urządzenia elektryczne oraz przy włącznikach, aby
przypominać uczniom nie tylko o gaszeniu
zbędnego oświetlenia.
Projekt edukacyjny – Euronet 50/50
Max determinuje wiele działań ekologicznych wśród uczniów i przedszkolaków naszej placówki, miejmy nadzieję, że również w okresie wakacyjnym
propagowane typy zachowań staną się
nawykami, a następnie postawami naszych uczniów.
Janusz Prochownik
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Atrakcyjny maj i czerwiec w Przedszkolu w Wilkowicach
Zaczęło się od bardzo ciekawego majowego spotkania z poetką
Jolantą Reisch – Klose, która zaprezentowała dzieciom swoje książki pt:,,Wielka przeprowadzka fasolki Karolinki’’, „Ćma Beatka szuka
mamy”, „Przygody kropelki Amelki’’. Spotkanie odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej, autorka zachęcała dzieci do czytania różnego rodzaju książek.
Wspólnie z przedszkolakami
ustaliła po co czytamy książki oraz czy książki są nam potrzebne.
Kolejną atrakcją były wizyty
teatrzyków objazdowych. Aktorzy zaprezentowali przedstawienie pt: „O prosiaczku brudasku” oraz „Bal u królowej kwiatów”.
Dzieci chętnie korzystają z takiego kontaktu ze sztuką. Zawsze żywo
reagują na grę aktorów, a przy tym uczą się odbioru sztuki, jak również kulturalnego zachowania się podczas występu.
23.05.2014 r. przedszkolaki z grup Żółwiki i Smokusie brały udział
w akcji ,,Polska Biega 2014 r.’’ Wspólnie z dziećmi biegły Pani Asia
Sprycha wychowawca Żółwików i Pani Paulina Szymanek wychowawca Smokusiów. Dzieci biegły na 100 metrów w dwóch grupach
dziewczynki i chłopcy, medale z grupy dziewczynek zdobyły: złoty
Zuzanna Kokot, srebrny Amelia Marcisz i brązowy Emilia Czernek,
a grupy chłopców: złoty Wojciech Wyrobek, srebrny Wiktor Rączka,
brązowy Stasiu Lipiec. Ponadto każdy uczestnik otrzymał dyplom
i słodką przekąskę.
Następnym wydarzeniem był ,,Dzień otwarty w Przedszkolu’’. Rodzice z dziećmi, które od września będą uczęszczać do przedszkola mieli okazję zobaczyć jak wygląda placówka. Dla małych gości nauczycielki zorganizowały zajęcia plastyczne oraz muzyczno – ruchowe, dzieci chętnie brały w nich udział, a po zajęciach mogły pobawić

się z przedszkolakami.
Również w maju dzieci z grup starszych zostały uroczyście pasowane na czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach.
Starszaki przyrzekły, iż będą często odwiedzać bibliotekę i dbać
o każdą wypożyczoną książkę.
Czerwiec zaczął się równie pracowicie w dniu 05.06.2014 r. nasze przedszkolaki prezentowały swoje umiejętności wokalne, recytatorskie, aktorskie i taneczne na ,,Pikniku Rodzinnym’’, po wspaniałych występach dzieci obdarowały swoich
ukochanych rodziców
własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Zaledwie po krótkim odpoczynku, bo
już 07.06.2014 r. dzieci z grup starszych występowały na ,,Dniach Wilkowic’’.
,,Dzień dziecka’’ – świętowaliśmy 10.06.2014 r śmiechu i radości
było co niemiara. Dzieci miały cały dzień wypełniony atrakcjami. Dużym powodzeniem cieszyły się ,,Dmuchańce’’ – zjeżdżalnia, zamek
i wyspa, tam też było najwięcej śmiechu. Panowie Strażacy zorganizowali zawody strażackie, podczas których trzeba było wykazać
się zwinnością, sprawnością ruchową jak również celnością. Ponadto każde dziecko mogło wejść do auta strażackiego i zobaczyć jak
ono wygląda od środka. Strażacy zaprezentowali jak należy udzielać pierwszej pomocy, co było ciekawe i pouczające. Po dużej dawce wrażeń dzieci udały się na pyszny poczęstunek – pizza i herbata.
Maj i czerwiec w naszym przedszkolu był bardzo pracowity, ale zarazem atrakcyjny.				
Paulina Szymanek
nauczycielka z przedszkola z Wilkowic

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MESZNEJ

Niedawno obchodziliśmy Święto Patrona naszej szkoły przypadające na
dzień Jego urodzin tj. 18 maja.
W sali gimnastycznej zebrali się wszyscy uczniowie naszej placówki, zaproszone dzieci przedszkola, nauczyciele oraz pracownicy zespołu. Uroczystość otworzyła pani Dyrektor, witając wszystkich zebranych. Po ceremoniale wprowadzenia sztandaru i odśpiewaniu Hymnu Państwowego, oddano głos uczniom klas starszych, których do występu przygotowała p. G. Kubica. Zaprezentowany montaż poetycki, cytowane wypowiedzi
Jana Pawła II nawiązywały do najważniejszych wydarzeń z życia Patrona, począwszy od najmłodszych lat aż do „odejścia do domu Ojca”.
Rozmowa – wywiad dziennikarki z Ks. Oderem, odpowiedzialnym
za prowadzenie procesu beatyfikacji i kanonizacji, zapoznała nas
z nieznanymi faktami. Role te odegrali Marysia Cembrzyńska i Jakub Radkowski. Dopełnieniem był multimedialny pokaz przygotowany na tę uroczystość przez pana J. Prochownika. Zaprezentowany
materiał z kanonizacji Papieża Polaka wzruszył wszystkich, zwłaszcza dorosłych. Pieśni i muzyka, które tak kochał Ojciec Święty, wpro-

wadziły nas w radosny nastrój – można było odnieść wrażenie, iż Patron
jest wśród nas…
Wszyscy mieli także okazję obejrzeć prace plastyczne przygotowane
przez uczestników szkolnego konkursu poświęconego Janowi Pawłowi II
i posłuchać wierszy autorstwa naszych uczniów.
Muzyczną oprawę uroczystości stanowiły występy Scholki przygotowanej przez p. G. Kubicę. Na gitarze przygrywał pan P. Bezymski. Przytoczone anegdoty z życia Jana Pawła II, przez uczniów klas czwartych, wywołały uśmiechy na twarzach odbiorców.
Warto dodać, że publiczność spontanicznie reagowała na wszystko co działo się na
scenie i chętnie przyłączała się do śpiewu.
Wykonawcom i organizatorom gratulujemy występu i serdecznie dziękujemy za
chwile wzruszeń.
Poniżej prezentujemy utwory uczniów.

Jan Paweł II

Urodził się w Wadowicach,
od dziecka uczył się Bożego życia.
Gdy wyjechał na studia do Krakowa, zaczęła się II Wojna Światowa.
Postanowił zostać kapłanem,
wdział zatem czarną sutanną.
Ciężko pracował w swoim kraju,
bo komuniści wciąż Mu przeszkadzali.
Nie spodziewał się wcale,
że gdy wyjedzie na Konklawe,
to już nie wróci do kraju,
papieżem – Janem Pawłem II zostając.
Dał światu wiele dobrego:
Pokój, miłość i Boga samego.
Więc niech nikogo nie dziwi,
że błogosławionym został w jednej chwili.
A wkrótce Kościół świętym Go ogłosi,
o co cały lud Boży gorąco prosił.

Jan Paweł II

Jan Paweł II, Karol Wojtyła inaczej,
Każde dziecko go zna – raczej.
Pomagał w trudnych sprawach, dążył do nieba.
To człowiek tak dobry,
że podzieliłby się ostatnim kawałkiem chleba.
Był pomocnym przyjacielem.
Nawet w niełatwych sytuacjach,
sprawiedliwie rozsądzał w dwóch różnych racjach.
Zawsze uśmiechnięty, do wypraw gotowy,
prowadził tryb życia niezwykle sportowy.
W Boga i w Maryję mocno wierzył, a świat dobrotliwym okiem mierzył.
Podziwiam bardzo Papieża mego, kocham go za to z serca całego.

Szymon Żur

Głos Gminy Wilkowice

Martyna Radecka

Zespół Promujący Szkołę
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UCZNIOWIE Z MESZNEJ W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH
Kilka dni temu, czwartego czerwca, uczniowie klas starszych Szkoły Podstawowej im. Bł. Jana-Pawła II, udali się na trzydniową wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Pierwszym obiektem zwiedzania był
dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach. Mieliśmy okazję, by zapoznać
się z życiem i twórczością Ojca literatury polskiej. Oglądaliśmy reprodukcje dorobku pisarskiego Reja, drzeworyty ze scenkami z życia pisarza, teksty rękopisów umieszczonych w gablotach. Dzięki wystawie archeologicznej zaznajomiliśmy
się z pradziejami Nagłowic sięgającymi epoki brązu.
Kontynuując wędrówkę szlakiem literatury, udaliśmy się do Oblęgorka,
a w nim do letniego pałacyku Henryka Sienkiewicza. Sienkiewicz, jeden
z najpopularniejszych pisarzy polskich, potrafił wspaniale łączyć elementy historyczne z fikcją literacką. Pisał „ku pokrzepieniu serc” Polaków, którzy żyjąc pod zaborami tęsknili za wolną Ojczyzną. Oblęgorek został ufundowany przez społeczeństwo polskie w dowód uznania z okazji 25-lecia pracy literackiej pisarza. Oprowadzający nas po
obiekcie przewodnik przybliżył nam życie i twórczość pisarza, historie
zgromadzonych eksponatów takich jak dokumenty, portrety, pamiątki z licznych podróży, przedmioty codziennego użytku. Obejrzeliśmy
multimedialną wystawę biograficzno – literacką. Najwięcej radości
sprawiło dzieciom zwiedzanie interaktywne części dotyczącej podróży autora „W pustyni i w puszczy”. Pamiątki, które przywiózł, schowane zostały za tajemniczymi drzwiami w ukrytych miejscach ścian.
W drugim dniu wycieczki ruszyliśmy na turystyczne szlaki Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Humory dopisywały, a pogoda – jak
na zamówienie, słońce i błękitne niebo! Nieopodal wejścia do Parku
podziwialiśmy kamienną figurę mężczyzny, według legendy zamienionego pielgrzyma, który co rok przesuwa się na szczyt zaledwie
o … ziarenko piasku. Na szczycie nazywanym Łysą Górą, Świętym
Krzyżem albo Łyścem, zwiedziliśmy sanktuarium założone wg legendy przez Bolesława Chrobrego. Początkowo opactwo benedyktyńskie, od XIV w. nazywane Świętym Krzyżem od przechowywanych
tam relikwii drzewa krzyża, na którym umarł Jezus, a podarowanych
przez św. Emeryka, królewicza węgierskiego. Od opactwa pochodzi
nazwa Gór Świętokrzyskich oraz województwa.
Zwiedziliśmy Klasztor Misyjny Oblatów, Muzeum Misyjne oraz
Kryptę Oleśnickich. Mijaliśmy wieżę radiowo – telewizyjną i Centrum
Nadawcze na św. Krzyżu. Wszystkich zachwyciło rumowisko skalne tzw. gołoborze oraz pozostałości wału kultowego pogańskich Słowian.
Następnym celem wyprawy był najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich – Łysica (612 m n.p.m.), na który wybraliśmy się z miejscowości św. Katarzyna. Po drodze minęliśmy zabytkowy klasztor Bernardynek, drewnianą kapliczkę św. Franciszka z cudownym źródełkiem,
przemierzyliśmy Puszczę Jodłową z pomnikiem Stefana Żeromskiego…. Zdobycie Łysicy dla nikogo nie stanowiło problemu; podobnie
rzecz miała się z drogą powrotną. Starczyło sił także na zwiedzenie

Muzeum minerałów w Świętej Katarzynie.
W ostatni dzień wycieczki wstąpiliśmy do Kielc i Rezerwatu Przyrody Kadzielnia, położonego na wapiennym wzgórzu. W południowej jego części, w dawnych kamieniołomach wybudowano amfiteatr,
w którym odbywają się liczne imprezy kulturalne i sportowe.
Pobliskie Chęciny, dawne miasto królewskie z historią sięgającą
1275 r., przemierzyliśmy najpierw wirtualnie, a później w sposób tradycyjny, na własnych nogach. Wizyta w Punkcie Informacji Turystycznej umożliwiła nam
zwiedzenie wystaw i obejrzenie filmu promującego
miasto i gminę. Oglądaliśmy średniowieczny układ ulic
z zabytkowymi kamieniczkami, ruiny XIV-wiecznego
zamku z trzema wieżami, późnogotycki kościół parafialny, zespoły klasztorne i można by jeszcze wymieniać wiele...
W Tokarni czekało na nas Muzeum Wsi Kieleckiej,
skansen położony na 70 hektarach, którego zadaniem
jest odtworzenie typowego układu osadniczego wiosek z różnych zakątków Kielecczyzny.
Zgromadzone zabudowania wiejskie – młyny, apteka, kościółek,
dwór z pieczołowicie zrekonstruowanymi wnętrzami, przeniosły nas
w odległe czasy. Wszystkich zadziwił małomiasteczkowy sklepik z lat
trzydziestych XX wieku. Zaaranżowano go z wykorzystaniem oryginalnych sklepowych mebli. Na półkach i w witrynach wyłożono zestaw przedwojennych opakowań szklanych, puszek, butelek etc. Nad
wejściem wisi stary szyld handlowy: „POLSKI SKLEP SPOŻYWCZY.
WŁADYSŁAW KORNECKI”, pochodzący z Końskich. Sklep oferował szeroki asortyment towarów, począwszy od wyrobów kosmetycznych, chemicznych poprzez tytoń, alkohol po żywność, wyroby wędliniarskie i cukiernicze.
Ostatnim punktem programu było Muzeum im. Przypkowskich
w Jędrzejowie. Potocznie zwane muzeum zegarów, ze względu
na zgromadzoną tam kolekcję zegarów, zajmującą trzecie miejsce
w świecie pod względem liczebności i wartości eksponatów (największa w Polsce). Do najciekawszych eksponatów zalicza się np. zegar
słoneczny z armatką strzelającą w południe wykonany w Paryżu dla
króla Stanisława Leszczyńskiego. Uzupełnieniem tych zbiorów jest
kolekcja przyrządów astronomicznych i ksiąg poświęconych astronomii i gnomonice. Z dziedzińca muzeum można zauważyć kopułę obserwatorium astronomicznego, wybudowanego nad częścią mieszkalną kamienicy rodziny Przypkowskich.
W mieszkaniu założyciela muzeum, zachowane lub odtworzone
zostały wnętrza pokojów z początku XX wieku, wyposażone w meble, dywany, obrazy i bibeloty z epoki, a także w zbiory ozdobnych
mebli XVII i XVIII-wiecznych. Dział gastronomii obejmujący naczynia
kuchenne oraz bogato zdobione – często srebrne – zastawy stołowe,
porcelanę, książki kucharskie i zbiory menu, obejrzeliśmy w kuchni
i jadalni oraz w zabytkowych piwnicach z XVIII wieku.
Nasyceni wiedzą i wrażeniami udaliśmy się w drogę do domu. Będziemy mieli co wspominać przez długi czas.
ZESPÓŁ PROMUJĄCY SZKOŁĘ

EURONET 50/50 MAX w Szkole podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej

W ubiegłym roku nasza szkoła dołączyła do projektu EURONET
50/50. Na lekcjach przyrody nauczyciel wyjaśnił uczniom założenia
projektu EURONET, ucząc ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Aktywnie zaangażowaliśmy wszystkich pracowników naszej szkoły do działań mających na celu ograniczenie zużycia energii i wody. A przy okazji oszczędzamy pieniądze i dodatkowo zmieniamy nawyki swoich dotychczasowych zachowań w życiu
codziennym. Mówi się, że przyzwyczajenie to druga natura człowieka – na zajęciach koła przyrodniczego zastanawialiśmy się, jak wyrabiane przez lata nawyki powinny sprzyjać środowisku, jak zmienić nasze często nieświadome zachowania? Dlatego włączyliśmy się
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w naszej szkole w działania związane z oszczędzaniem wody, gazu
i prądu. Trochę przez zabawę będziemy uczyć się zachowań proekologicznych. W ramach koła komputerowego stworzyliśmy etykiety zachęcające do oszczędzania wody i energii elektrycznej, które zostały rozwieszone w pomieszczeniach szkolnych. Powstała także strona
internetowa o tematyce ekologicznej, na której dokumentujemy przebieg akcji w szkole. Powstał zespół do spraw energii, którego członkowie kontrolują temperaturę i oświetlenie w salach lekcyjnych. Planowane zakończenie projektu – grudzień 2015 r.
Zespół promujący szkołę
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Realizacja programów edukacyjnych w Przedszkolu w Mesznej
W roku szkolnym
2013\2014
w naszym Przedszkolu realizowaliśmy dwa programy
edukacyjne.
Pierwszy z nich to
Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, w którym koncentrowaliśmy się na profilaktyce zdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym. Poprzez przeprowadzenie szeregu zajęć zachęcaliśmy dzieci do
codziennego dbania o higienę jamy ustnej. Wspólnie próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na wiele pytań m.in.: skąd się biorą zęby? Dlaczego należy chodzić do dentysty? Co należy jeść, a czego unikać by mieć zdrowe
zęby? W realizacji zamierzonych celów pomogli nam pozytywni bohaterowie Pastusiowej Krainy oraz Robaczek Próchniaczek.W ramach realizacji

Programu dzieci odwiedziły ośrodek zdrowia, uczestniczyły w prelekcji multimedialnej prowadzonej przez panią Pielęgniarkę, brały udział w wielu konkursach plastycznych. Dzieci z zerówki czynnie uczestniczyły w całorocznym myciu zębów na terenie Przedszkola, a na zakończenie przygotowały
inscenizację pt. „Pastusiowe przedstawienie”.
Drugim programem edukacyjnym, w którym braliśmy udział był ekologiczno-przyrodniczy program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, w ramach
którego zorganizowaliśmy wspólnie z dziećmi: Dzień Kubusiowych Przyjaciół Natury, Dzień 5 porcji owoców i warzyw, Dzień marchewki oraz Dzień
drugiego śniadania. Poprzez udział w programie dzieci ukształtowały w sobie szacunek do przyrody, poznały odżywcze właściwości owoców i warzyw, dowiedziały się jak ważna jest zbilansowana dieta. W ramach programu braliśmy udział w internetowym konkursie na „Najpiękniejsze Miejsce
w Twojej Okolicy”, w którym na nasze zdjęcie (widok z Gronia) zagłosowały aż 283 osoby z całej Polski.			
Iwona Kwaśny

Bitwa na szańcach ze Szwedami w Wilkowicach i rodzinny piknik
Są jeszcze imprezy, które gromadzą i fascynują zarówno młodych jak
i starszych. Taką imprezą gromadzącą tłumy dzieci, młodzieży i dorosłych
była inscenizacja bitwy ze Szwedami połączona z imprezami z okazji Dnia
Dziecka. Inscenizację zorganizowało Stowarzyszenie Kulturalne „Wrota
Beskidów” i wójt gminy Wilkowice Pan Mieczysław Rączka. Pogoda dopisała, dlatego można napisać, iż był to super piknik i lekcja historii dla młodych i dorosłych widzów. Miejsce imprezy (nad zbiornikiem retencyjnym
w Górnych Wilkowicach) również przyczyniło się do uświetnienia inscenizacji. Tam z pewnością można robić doskonałe pikniki lub jakieś inne imprezy i planować czynny wypoczynek w sobotę i w niedzielę. Na miejsce
inscenizacji od godziny 8:30 do godziny 12:00 okoliczną ludność dowoziła Beskidzka Ciuchcia i sprawiła wiele radości dzieciom. Beskidzka Ciuchcia przywiozła również kapelę muzyczną i zespół tańca i pieśni z Mesznej
pod kierownictwem Agnieszki Rusin. Do pomocy szlachcie polskiej i mieszczanom żywieckim w inscenizacji bitwy przybyli górale ze Związku Podhala z Milówki pod dowództwem Pana Władysława Motyki. Duchowo prowadził ich ksiądz prałat Władysław Zązel ubrany w przepiękny, kolorowo ręcznie wyszywany strój dawnego duchownego z Żywiecczyzny. Obroną szańców wilkowickich dowodził major Waldemar Jagiełło, który wcielił się w pana Jana Torysińskiego - administratora Łodygowic, który prawdopodobnie dowodził
wojskami i siłami polskimi na szańcach w 1656 roku 8
marca. W sumie po stronie obrońców szańców wszystkich mieszczan i szlachty było czternastu, dwie sanitariuszki, trzy markietanki i dwie szlachcianki, którzy bronili się na trzech redutach i trzech
szańcach. Osobną historyczną postacią był ksiądz Stanisław Kaszkowicz,
w którego wcielił się Wiesław Głowacki, czynny ratownik GOPR-u. Grupa
szlachty i mieszczan żywieckich - była to grupa rekonstrukcyjno-historyczna przy Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Szwedów
do boju prowadził Pan Czesław Kanafek z Bractwa Kurkowego z Cieszyna,
który przedstawiał okrutnego Jana Weiharda-Wrzesowicza. W inscenizacji uczestniczyło Bractwo Cieszyńskie, Bractwo Pszczyńskie i Bractwo Kurkowe z Rudy Śląskiej. Wspomagało ich sześć dział i dużo innej starej broni palnej. Bitwa była barwna, zacięta i głośna, tym bardziej, iż aktorzy byli
przebrani w autentyczne i kolorowe stroje ze strony polskiej, szlachciców
siedemnastowiecznych, barwne stroje góralskie podhalańczyków, a Szwedzi w kolorowe ubiory ze skóry. Huk armat słychać było do centrum Wilkowic, a może i dalej. Spalono domy, było wielu rannych, był szpital wojskowy i sanitariusze. Widownia była zafascynowana widowiskiem i nie milkły
brawa dla aktorów bitwy. Przed bitwą wystąpiła młodzież ze szkoły podstawowej w Wilkowicach z Panią Marią Prostak, którzy dali rzadki koncert gry
na instrumencie „fletnia pana”. Po nich zadebiutował zespół pieśni i tańca „Ziemia beskidzka” i kapela „Wróble” z Mesznej. Zespół „Ziemia Beskidzka” liczy już około 20 osób. Większość widowni doceniła iż jest to zespół młody i to, że odważył się zatańczyć i zaśpiewać nie na scenie lecz
na ugorze, nierówności i polanie. Zespół rokuje nadzieje ponieważ w ciągu pół roku nie tylko nauczyli się grać i śpiewać, ale postarali się we własnym zakresie o stroje i już podczas ich pierwszego występu uznano dobry
kunszt artystyczny, który znamionuje, iż w przyszłości może to być dobry
regionalny zespół. Całą grupę widowiskową i atrakcje dla młodzieży przyprowadziła konna jazda pięknych Amazonek ze szkółki jeździeckiej „Stara Szmergielnia” Józefa Osiewicza. Najmłodsza Amazonka Martyna Wagner, która ma osiem lat, popisała się niesamowitym opanowaniem i refleksem. W czasie rozpoczęcia uroczystości jeden ze Szwedów strzelił z petar-

dy. Konie spłoszyły się, ale bohaterska nasza Amazonka utrzymała go na
wodzy i defilada dotarła do miejsca rozpoczęcia bitwy, gdzie instruktorka
Pani Patrycja zameldowała dowódcy Panu Torasińskiemu, że zbliżają się
Szwedzi i dała sygnał do rozpoczęcia inscenizacji. Wojna zgodnie z prawdą historyczną została przegrana przez Polaków. Obrońcom nie przynosi
to ujmy, gdyż walczyli dzielnie. Szwedzi wieczorem dotarli do Żywca, lecz
rano w panice odjechali pod Kraków atakowani w Żywcu przez rozbójników Klimczoka. Szwedzi myśleli, że jest to ta sama grupa górali, która broniła się na szańcach.
Była to wspaniała i niezapomniana dla naszego regionu lekcja historii.
Dawni ludzie pamiętają opowieści swoich pradziadów, iż taka bitwa była
naprawdę. Wspomina o tym mieszkanka Grabecznika Anna Dobija. W bitwie zostało rannych kilku szwedzkich żołnierzy, których mieszkańcy nie zabili w zemście za spalenie wioski lecz ich wyleczyli. Oni się tu zaaklimatyzowali, założyli rodziny i jeszcze do dzisiaj w rejonie Górnych Wilkowic na
niektóre domy w okolicy mówi się „do
Swedów”. Szlachetny czyn naszych
rodaków, którzy pokazali co znaczy
wybaczenie.
Bardzo smaczny kapuśniak, który był serwowany za darmo, przygotował Pan Wiesław Wróblewski ze
Skoczowa, a imprezę obsługiwał Pan
Darek Wandzel z Wilkowic Górnych.
Dla dzieci pokazy ratownictwa i interesujące konkursy przeprowadzili Pan
major Waldemar Jagiełło i inni ratownicy GOPR. Dzieci i młodzież została nagrodzona oryginalnymi maskotkami Mistrzostw Europy 2012 Slavek
i Slavko i drobnymi upominkami. Nagrody sprawiły im niesamowitą radość.
Będą mieli o czym wspominać cały rok. Nie byłoby tak wspaniałej inscenizacji gdyby nie pomoc niektórych instytucji i mieszkańców gminy Wilkowice. Karetkę pogotowia na pole bitwy desygnował oraz dla dzieci i turystów „Ciuchcię Beskidzką” zafundował Pan prezes fundacji „Sadyba” Jerzy
Gwoździak. Pomógł nam również Bank Spółdzielczy z Bystrej, Spółka Wodociągowa „Wilkowice”, Spółdzielnia „Bystrzanka”, EKOŁAD oraz ksiądz
Franciszek Kuliga z czego stowarzyszenie Kulturalne „Wrota Beskidów” jesteśmy szczególnie dumni, Józef Kruczek, Krystyna Międzybrodzka, Jan
Świerczek, Anita Ziger, Bartłomiej Czader, Mateusz Romaniak, Edward Romaniak, Wala Aleksandra, Ewa Bernasińska, Anna Maślanka, Marek Maślanka, sprawnie działającej ekipie Pana Slosarczyka oraz Jacek Pezda.
Bardzo serdecznie dziękujemy. To dzięki waszej postawie oraz wójta gminy Wilkowice mogliśmy zorganizować imprezę na tak szeroką skalę. Imprezę zaszczycili znamienici goście między innymi Adam Matusiewicz, były
wojewoda śląski, obecnie radny Sejmiku, ksiądz Władysław Zązel z parafii Kamesznica ze Związku Górali Podhalańskich, który wygłosił wspaniałą mowę i zaśpiewał razem z kapelą, pułkownik Władysław Blicharski ze
Związku Polskich Spadochroniarzy. Od związku przekazał rzeźby „w uznaniu zasług na polu krzewienia historii regionu”. Nagrody otrzymał prezes
stowarzyszenia Wala Władysław, wójt gminy Wilkowice Mieczysław Rączka i sołtys gminy Wilkowice Ryszard Rączka. Uczestniczyli również kapitan
rezerwy Janusz Kowalski, Gawor Grzegorz z Rady Powiatu, Jacek Lipowiecki - Sekretarz Gminy Wilkowice, Teresa Pryszcz, Anna Maślanka, Antoni Kufel, Kornel Liechtenstein. Wszystkim uczestnikom i gościom zaproszonym serdecznie dziękujemy. Myślimy, iż spędziliście państwo wspaniały sobotni piknik na pięknej polanie w lesie nad zbiornikiem retencyjnym.
Wala Władysław
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„Ruchliwy” koniec roku w Przedszkolu w Bystrej
W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole brało udział w kampanii ogłoszonej przez MEN „Rok Szkoły w Ruchu”, prowadząc
zwiększoną aktywizację ruchową i zachęcając do sportowego stylu
życia, zarówno dzieci, rodziców jak i nauczycieli. Było to dokumentowane na bieżąco na
profilu facebook, zarówno naszej placówki, jak i programu ministerstwa, za co zostaliśmy nagrodzeni
tytułem „Przedszkole
w Ruchu”. Na co dzień
dbamy także o zdrowie i bezpieczeństwo
naszych wychowanków poprzez m.in. realizację zajęć w ramach programu: „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
a przede wszystkim przez bezpośredni
kontakt ze specjalistami: lekarzami, strażakami, przedstawicielami ratownictwa
medycznego. Dlatego też dzieci z wielkim zaangażowaniem brały udział w pokazach grupy ratowniczej OSP Bystra,
na których uczyły się: jak zachować się
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia,
utrwalały numery alarmowe, „praktykowały” na fantomie masaż serca i sztuczne oddychanie oraz zakładały opatrunki. Chcielibyśmy, aby tego typu działania
prowadzone były cyklicznie w celu wykształcenia u dzieci, od najmłodszych lat, postawy odpowiedzialności wobec ludzkiego życia.
W ramach zawartego porozumienia na okres 2014-2015 nauczycielki naszego przedszkola, współpracując z Wydziałem Humanistyczno-Społecznym ATH w Bielsku-Białej, prowadzą nieodpłatne
praktyki dla studentek pedagogiki. W podziękowaniu za trud opieki nad praktykami nasze przedszkolaki zostały zaproszone na inscenizację „Rzepki” Juliana Tuwima w wykonaniu studentów oraz do-

wiedziały się kilku słów o samym autorze utworu. Mając na uwadze
zbliżający się czas wakacji, przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej udzielili kilku wskazówek dotyczących bezpiecznego zachowania,
a piłkarze związani ze szkółką „Football Academy” promowali sportowy, zdrowy styl życia, co bardzo podobało się naszym „milusińskim”.
Podsumowaniem zdobywanych przez cały rok umiejętności był
Międzygrupowy Konkurs o Zdrowiu i Bezpieczeństwie, zorganizowany przez nauczycielki z okazji Dnia Dziecka. Atrakcyjną nagrodą za
ogromną wiedzę i aktywność przedszkolaków były kolorowe Dmuchańce –skakańce, które wniosły wiele radości, uśmiechu i super zabawy.
5 czerwca odbył się także kolejny – XVI Piknik Rodzinny z okazji
Dnia Mamy, Taty i Dziecka, na którym gościły także babcie, dziadkowie, ciocie i wujkowie oraz inni goście mili. Wszyscy świetnie się bawili, z atrakcji korzystali i festyn dochodowy hojnie wspomagali.
Dziękujemy za wsparcie i pomoc w organizacji naszego pikniku rodzicom oraz firmom:
CHŁODNIE „DORADO” Bielsko-Biała,
FIRMA „IGLOTEX” Bielsko-Biała, Anna
Maślanka FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA „SAM”, SPÓŁDZIELNIA „Bystrzanka” – WYTWÓRNIA NAPOJÓW
GAZOWANYCH, Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej, PIEKARNIA-CUKIERNIA „CAPRI” - Marta i Antoni Dunat, SALON FRYZJERSKI „MIKO-LANS”, Studio METAMORFOZY Bielsko-Biała Rynek 1/Cieszyńska 2, DOM RESTAURACYJNY „POD KASZTANAMI” w Bystrej,
FIRMA HANDLOWA Irena Kubala Bystra ul. Szczyrkowska 58, Sklep
„ANNA” Bystra ul. Szczyrkowska, FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
„SŁONKO” Wilkowice, ASO „AUTOLUX” Bystra, Radzie Rodziców,
Angelice Klotz, a także rodzicom i babciom za upieczenie pysznych
ciast, przynoszenie fantów i wszelką pomoc.
Dorota Imielska, Olimpia Podwacietnik
Przedszkole Publiczne w Bystrej

zbiórka publiczna przeprowadzona
przez Przedszkole Publiczne
w Wilkowicach

zbiórka publiczna przeprowadzona
przez Przedszkole Publiczne
w Bystrej

Zgodnie z treścią decyzji Wójta Gminy Wilkowice zawartej w piśmie nr SK.5311.008.2014,SK.KW.024.2014 z dnia 21.05.2014 r.,
dyrektor Przedszkola Publicznego w Wilkowicach podaje wyniki zbiórki publicznej polegającej na sprzedaży losów podczas loterii
fantowej dla dzieci, przeprowadzonej w trakcie Pikniku Rodzinnego,
zorganizowanego w Przedszkolu Publicznym w Wilkowicach.
1. Dane dotyczące zebranych środków.
W wyniku sprzedaży 171 losów w cenie 7 zł każdy, pozyskano
kwotę w wysokości 1197,00 zł. Na każdym fancie sprzedawanym
w ramach zbiórki publicznej zawarta była informacja z nazwą przeprowadzającego zbiórkę, tj. Przedszkole Publiczne w Wilkowicach
oraz cena losu tj. 7zł.
Szczegółowy wykaz kosztów poniesionych na organizację
i przeprowadzenie zbiórki publicznej.
W celu organizacji loterii otrzymano fanty od rodziców, z hurtowni
zabawek oraz sponsorów przedszkola w formie rzeczowej.
2. Dokładny podział dochodu ze zbiórki publicznej.
Całkowity dochód z loterii fantowej, tj. kwotę 1197,00 zł wpłacono
na konto Rady Rodziców PP w Wilkowicach, przeznaczony będzie
na doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne.
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Wilkowicach
Cichoń Maria

Zgodnie z treścią decyzji Wójta Gminy Wilkowice zawartej w piśmie nr SK.5311.007.2014,SK.KW.022.2014r.z dnia 08.05.2014, dyrektor Przedszkola Publicznego w Bystrej podaje wyniki zbiórki publicznej polegającej na sprzedaży losów podczas loterii fantowej
dla dzieci, przeprowadzonej w trakcie Pikniku Rodzinnego w dniu
05.06.2014r. w godzinach od 16.00 do 18.00, zorganizowanego
w Przedszkolu Publicznym w Bystrej
1. Dane dotyczące zebranych środków.
W wyniku sprzedaży 207 losów w cenie 5 zł każdy, pozyskano
kwotę w wysokości 1035,00 zł. Na każdym fancie sprzedawanym
w ramach zbiórki publicznej naklejona była informacja z nazwą przeprowadzającego zbiórkę, tj. Przedszkole Publiczne w Bystrej i cena
fantu tj. 5zł.
Szczegółowy wykaz kosztów poniesionych na organizację
i przeprowadzenie zbiórki publicznej.
W celu organizacji loterii otrzymano od rodziców kwotę 660,00 zł,
którą przeznaczono na zakup fantów. Pozostałe fanty otrzymano od
rodziców i sojuszników przedszkola w formie rzeczowej.
2. Dokładny podział dochodu ze zbiórki publicznej.
Całkowity dochód z loterii fantowej, tj. kwotę 1035, 00 zł, przeznaczony będzie na doposażenie przedszkola.
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Dzień Języka Angielskiego w Mesznej

Dnia 28.04.2014 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej
odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Języka Angielskiego.
Uczniowie klas IV, V i VI pod kierownictwem nauczycieli języka angielskiego, pani Gabrieli Kłosowskiej i pani Katarzyny Szczerbowskiej, przygotowali akademię składającą się z dwóch części: humorystycznego przedstawienia w języku angielskim pt. Grandma and the
Pirates oraz quizu językowego na temat Wielkiej Brytanii.
W akademii uczestniczyli goście z innych szkół Gminy Wilkowice w tym rodzice, nauczyciele, uczniowie oraz grono pedagogiczne i uczniowie wszystkich klas naszej szkoły. Głównym celem imprezy było podkreślenie znaczenia znajomości języka angielskiego
we współczesnym świecie oraz rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim poprzez propagowanie nauczania tego
języka przez różnorodne formy językowe, teatralne i muzyczne oraz
promowanie aktywności twórczej
dzieci i „zdrowej rywalizacji’’ międzyklasowej.
Członkowie językowego koła teatralnego – uczniowie klasy VI zaprezentowali część artystyczną,
w której odegrali inscenizację bajki pt. Grandma and the Pirates
w języku angielskim. Po raz kolejny wykazali się świetną znajomością języka angielskiego i umiejętnościami aktorskimi bawiąc zgromadzoną publiczność. Przedstawienie dostarczyło dużo radości widzom oraz przysporzyło wiele satysfakcji występującym.
Podczas akademii pani dyrektor wręczyła dyplomy i nagrody

uczniom klas 1-3 ze szkół naszej gminy zdobyte w organizowanym
już po raz trzeci w naszej gminie Gminnym Konkursie JęzykowoPlastycznym Let’s paint in English. W tym roku szkolnym w związku z uczestnictwem szkół naszej gminy w projekcie unijnym Euronet 50/50 konkurs poświęcony był tematyce ekologicznej. Zadaniem
uczestników było wykonanie ilustracji do wybranego wiersza w języku angielskim o tematyce ekologicznej wraz z hasłem w języku angielskim propagującym właściwe zachowania ekologiczne. Nadrzędnym celem konkursu było zwiększenie świadomości ekologicznej
uczestników oraz kształtowanie zachowań i postaw pro ekologicznych. Trzeba podkreślić, iż z roku na rok podnosi się poziom konkursu, a nasze dzieciaki wykazują niezwykłą inwencję artystyczną oraz
świetną znajomość języka angielskiego.
Po tej części, przedstawiciele każdej klasy wzięli
udział w quizie językowym na temat Wielkiej Brytanii. Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na trzy pytania dotyczące języka angielskiego
i Wielkiej Brytanii. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością tematu. W tym konkursie wszystkie
klasy zdobyły dyplomy oraz atrakcyjne nagrody wręczone przez wicedyrektor panią mgr Barbarę Rojek.
Akademia niewątpliwie przyczyniła się do wytworzenia miłej i radosnej atmosfery wpływającej pozytywnie na naukę języka angielskiego.
Zawiązały się nowe znajomości międzyszkolne,
które pozytywnie wpływają na integrację środowiska
lokalnego.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni, a efekty uroczystości spełniły zamierzone cele organizatorów.		
Gabriela Kłosowska
Katarzyna Szczerbowska

ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W MESZNEJ
Maj to miesiąc radości, nie tylko z powodu kwitnącej wiosny, ale
także ze względu na uroczystości i obchodzone święta na stałe wpisane do kalendarza naszej Placówki.
Należy do nich także Święto Książki.
W ramach jego obchodów, uczniowie klas młodszych brali udział w konkursie czytelniczym „Skąd my znamy te
mamy?”. Na podstawie ilustracji i cytowanych wypowiedzi mam - bohaterek literackich, należało przyporządkować je
do odpowiednich utworów klasycznej literatury dziecięcej. Jak okazało się, nie
było to trudne zadanie, gdyż udzielone
odpowiedzi w większości były poprawne. Przeprowadzone losowanie zadecydowało o przydziale nagród. Szczęśliwcami okazali się: Weronika
Konieczny, Kinga Kliś z klas zerowych, Łukasz Kwaśny, Szymon
Francuz, Julia Przybyła, Maciej Pawłowski z klas pierwszych, Michał Lalik, Adam Opitek z klasy drugiej oraz Zofia Grzybek i Dominika Usarz z klasy trzeciej.
Klasy starsze III – VI uczestniczyły natomiast w szkolnym konkursie wiedzy „Życie i posługa Jana Pawła II”, opracowanym na pod-

stawie książki M. Wollnego „Jak Lolek został Papieżem”. W każdej
z klas wyłoniony został zwycięzca, który uzyskał największą ilość
punktów. Maksymalną liczbę punktów zdobył Oskar Seweryn z klasy IVa. Pozostali laureaci to: Szczerba Maciej, Kornelia Marcalik, Maria Cembrzyńska oraz Jacek Izydorek.
Naszemu Patronowi poświęcone były także dwa inne konkursy. Pierwszy z nich, szkolny konkurs poetycki „Przed kanonizacją Jana Pawła II”, zaowocował pięknymi utworami,
które przedstawione zostały szerszej publiczności na gazetkach w reprezentacyjnym miejscu szkoły. Laureatami zostali: Zuzanna Nitsch, Martyna Radecka, Faustyna Caputa
i Martyna Caputa.
Dzięki konkursowi plastycznemu,, Nasz Patron Jan Paweł
II’’ powstało około stu prac wykonanych różnorodnymi technikami, mniejszego i większego formatu, kolorowych i czarno-białych. Ozdobiły one tablice wystawowe na korytarzach i okna
naszej Placówki przed kanonizacją wielkiego Polaka. Jury konkursowe nagrodziło w tej kategorii Jakuba Początek, Szymona Żur, Sabinę Adamczyk oraz Dominika Szczur.
Laureaci otrzymali okolicznościowe nagrody.
Potwierdza się znana maksyma – warto brać udział w konkursach.
Zespół Promujący Szkołę

Telegram dla członków drużyny piłkarskiej

Zawiadamiamy członków drużyny piłkarskiej „Wilki” Stowarzyszenia Kulturalnego „Wrota Beskidów”, iż zostaliśmy zaproszeni na turniej piłkarski przez „OLDBOYS TEAM Jasienica” w dniu 28 czerwca 2014 roku o godzinie 11:00, który odbędzie na stadionie „Drzewiarz Jasienica” oraz 29 czerwca 2014 roku na turniej piłkarski, który odbędzie się na sztucznej trawie na dużym boisku „Rekordu Bielsko-Biała” o godzinie 10:00. Zapraszamy takich zawodników jak: Dariusz Profus, Lewandowski Rafał, Badura Stanisław, Tadeusz Studencki, Łukaszek Krzysztof, Piotr Kwaśny, Polak Jacek, Bak Grzegorz, Sławek Waluś, Jarosław Loranc, Paweł Balon, Gawłowski Władysław, Gawłowski Wociech, Andrzej Kobak, Wala Władysław, Kanik
Czesław, Maślanka Marek, Dawid Kanik oraz pozostałych członków

naszej drużyny piłkarskiej. Zbiórka zawodników przy Urzędzie Gminy
28 czerwca o godzinie 9:30 oraz 29 czerwca o godzinie 9:00. Są to
dwa ważne turnieje, będziemy grali z reprezentacją Śląska, z reprezentacją Czech, reprezentacją Andrychowa, reprezentacją Pogwizdowia, Skoczowa i innych. Bardzo prosimy o punktualne przybycie
i ewentualne zgłoszenie pod numer telefonu 601866966 nieobecności powołanych zawodników. Sprawę prosimy traktować poważnie,
ponieważ musimy wpłacić składkę startową. Myślimy, że jest to dla
nas zaszczyt, że zaprosiły nas tak poważne i dobre kluby. Przecież
klub Rekord zdobył Mistrzostwo Polski w futsalu (piłce halowej).
Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Wrota Beskidów”
mgr Wala Władysław
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„Nauka skarb drogi, kto ją ma, nie jest ubogi”
- czyli o osiągnięciach uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach

Patrząc na podsumowanie osiągnięć uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach w roku szkolnym
2013/2014, łatwo stwierdzić, że każde dziecko - jeżeli tylko tego chce
- może rozwijać w naszej szkole swoje talenty i zdolności. Na różnorodnych kołach przedmiotowych, takich jak: koło muzyczne, matematyczne, plastyczne, polonistyczne, komputerowe, przyrodnicze
czy sportowe, każdy uczeń może zdobyć dodatkową wiedzę, zarów-

no teoretyczną jak i praktyczną. Nauczyciele w naszej szkole bardzo
cenią uczniów - poszukiwaczy, którzy w swoim wolnym czasie, docierając do wielu dostępnych źródeł informacji, pogłębiają swoja wiedzę
z wielu dziedzin. Laureatom i finalistom konkursów i zawodów sportowych serdecznie gratulujemy, a ich nauczycielom życzymy dalszych
sukcesów i wielu ciekawych pomysłów w pracy z uczniami.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. W. JAGIEŁŁY W WILKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
TYTUŁ KONKURSU

UCZEŃ

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”

Mateusz Mendrok kl. 4b

Małgorzata Jakubiec

Ogólnopolski konkurs programowania
w języku Simba 3d

Mateusz Mendrok kl. 4b

Beata Duraj

Konkurs języka angielskiego „Fox”

Joanna Springer kl. 6b – wynik bdb

Paulina Lis

Ogólnopolski konkurs przedmiotowy „Pingwin”

Sebastian Pruś kl. 4b - wyróżnienie
Amelia Halama kl. 5b - wyróżnienie

Anita Tyrlik,
Bogusława Jakubiec

Ogólnopolski konkurs nauk przyrodniczych
„Świetlik”

Zuza Bokun kl.1a – wyróżnienie
Monika Cierniak kl.6b – wyróżnienie
Magdalena Szymanek kl. 6a - wyróżnienie

Magdalena Bakalarska
Bogusława Jakubiec

Powiatowy konkurs folklorystyczny
„U Starego Scepana łod wiecora do rana”

Zespół „Okarynki” (Magdalena Szymanek kl. 6a, Martyna Puda
kl. 6b, Katarzyna Żarnowska kl. 6b) – wyróżnienie
Zespół „Syringa” (Joanna Springer kl. 6b, Paulina i Weronika
Musiałek kl. 6a) – wyróżnienie
Zespół „Pasterki” (Joanna Pawlik kl.6b, Paulina Rączka kl. 6b,
Katarzyna Żarnowska kl. 6b, Joanna Springer kl. 6b) - nagroda

Maria Prostak

Gminny Festiwal Piosenki Angielskiej

Duet: Oliwia Świerczek, Amelia Klichko kl.4b – I m-ce
Duet: Paulina i Weronika Musiałek kl. 6a – III m-ce
Zespó:ł Eliza Kubica, Dawid Konior,
Mateusz Hutyra kl.6a – III m-ce

Maria Prostak,
Beata Jędryka,
Anna Węgrzyn

Gminny konkurs Kolęd

Zespół „Beskidy” (Joanna Pawlik kl.6b, Joanna Springer kl. 6b,
Martyna Puda kl. 6b, Paulina Rączka kl. 6b, Magdalena
Szymanek kl. 6a, Paulina i Weronika Musiałek kl. 6a,
Sandra Woszczyk kl. 6b, Monika Lik kl. 6a) I m-ce
Trio (Monika Lik kl. 6a, Paulina i Weronika Musiałek kl. 6a) – I m-ce
Trio (Joanna Pawlik kl.6b, Martyna Puda kl. 6b,
Paulina Rączka kl. 6b) – II m-ce
Duet: Magdalena Szymanek kl. 6a, Martyna Puda kl. 6b –
wyróżnienie
Joanna Springer kl. 6b – wyróżnienie I stopnia

Maria Prostak

Bystrzańskie Gody – Kolędnicy Przebierańcy

Grupa kolędnicza (Oliwia Świerczek kl.4b, Joanna Springer kl.
6b, Joanna Pawlik kl.6b, Martyna Puda kl. 6b, Sandra Woszczyk kl. 6b, Magdalena Szymanek kl. 6a, Monika Lik kl. 6a,
Paulina i Weronika Musiałek kl. 6a ) – I m-ce

Maria Prostak

Konkurs językowo – plastyczny
„Let’s Paint In English”

Norbert Wroniewski kl. 3a – I m-ce
Jan Szczepan kl. 3a – I m-ce

Paulina Lis

Ogólnopolski konkurs „Omnibus”

Wynik dobry: Mateusz Mendrok kl. 4b, Małgorzata Szymlak kl.
5b, Katarzyna Śpiewak kl. 5a, Jakub Ścieszka kl. 5a, Paulina
Musiałek kl. 6a, Eliza Kubica kl. 6a
Wynik bardzo dobry: Joanna Springer kl. 6b, Aleksandra Pająk
kl. 6b, Amelia Halama kl. 5b, Magdalena Szymanek kl. 6a

Wiesława Stolarczyk-Kos
Katarzyna Męcner

Konkurs humanistyczny – „Alfik Humanistyczny”

Mateusz Rychlik kl. 3b – wyróżnienie

Anna Łabuz

4-bój lekkoatletyczny

I m-ce

Biegi przełajowe

I m-ce

Konkurs biblijny „Jonasz”

Finaliści: Dominika Janik – 6a, Krzysztof Garncarczyk – 6a,
Eliza Kubica – 6a, Sebastian Pruś – 4b

ks. Piotr Jarosz
ks. Grzegorz Strycharski

Konkurs ekologiczny „Listy dla Ziemi”

Eliza Kubica kl. 6a w grupie 100 najciekawszych listów

Katarzyna Męcner

XXI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
„Mieszkam w Beskidach”

Wyróżnienie: Julia Strąk kl.4a, Wiktoria Kąkol kl.4b,
Amelia Halama kl. 5b

Monika Bogumił-Laszczak

Anna Węgrzyn,
Stanisław Wieczorek
Anna Węgrzyn,
Stanisław Wieczorek

Zespół Promujący Szkołę
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„Piknik Rodzinny w Mesznej”

Jak co roku z okazji obchodów Dnia Dziecka, Dnia Matki oraz Dnia
Ojca rzesze wszystkich pokoleń miejscowości Meszna przyszły 17
maja na plac Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, aby po raz kolejny
wspólnie z dziećmi, Radą Rodziców oraz Gronem Pedagogicznym
spędzić mile czas. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem i dużą pomocą Rodziców długo przygotowywali się do tego dnia i punktualnie
o godz; 16.00 uroczystego otwarcia pikniku z życzeniami dobrej zabawy dokonała Pani Dyrektor Małgorzata Długosz.
Atmosfera była wyjątkowo gorąca. Na początku wszyscy skupili
uwagę na występy taneczne najmłodszych dzieci placówki - przedszkolaków. Prawdziwy aplauz wywołały maluszki, średniaki oraz grupy zerowe. Później zaprezentował się zespół Górolicki oraz dzieci klas starszych uczęszczających na zajęcia z rytmiki. Po wspaniałych występach nastał
czas dziesiątek atrakcji
przygotowanych z myślą
o dzieciach i ich rodzicach.
Ścianka wspinaczkowa,
warsztaty plastyczne, zabawy rytmiczne z chustą animacyjną, malowanie
twarzy, bogato zaopatrzony bufet oraz słodkie wypieki przygotowane przez

rodziców, kiermasz prac plastycznych i wiele innych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, która dostarczyła dzieciom
wiele radości. Był również gość specjalny Klaun który zabawiał dzieci i rozśmieszał do bólu nie
tylko tych najmłodszych.
Pogoda trochę kaprysiła
ale chmury szybko przegonił wiatr i w takiej przyjacielskiej atmosferze bawiliśmy się do 19.00.
Przygotowanie
pikniku wymagało sporo wysiłku zarówno ze strony nauczycieli, rodziców jak
i uczniów ale wysiłek ten
przyniósł fantastyczne rezultaty: uczniowie, rodzice, nauczyciele bawili się świetnie. Ciężka praca nas wszystkich i hojność gości przyniosła spory dochód który zostanie przeznaczony na doposażenie
klas szkolnych. Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprezy. Wiemy, że można zawsze na Was, Drodzy Przyjaciele, liczyć.
Do zobaczenia w przyszłym roku.
Zespół Promujący Przedszkole
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Bystrzański Integracyjny Turniej Szachowy
07.06.2014 r. na Biwaku w Bystrej przy ul. J. Fałata odbył się Bystrzański Integracyjny Turniej Szachowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” współfinansowany w ramach konkursu na zadanie publiczne Wójta Gminy Wilkowice.
Uczestniczyło w nim 38 zawodników ze szkół podstawowych, gimnazjów, oraz starsi zawodnicy, nie zabrakło również przedszkolaków. Turniej rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund po 10
minut na partię dla każdego zawodnika.
Po zaciętej rywalizacji w czterech kategoriach:
1. Najmłodsi, szkoła podstawowa klasa I do III
2. Szkoła Podstawowa klasa IV do VI
3. Gimnazja
4. Open
Klasyfikacja przedstawia się następująco:
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
W grupie 1 miejsca zajęli:
1. Legierski Mikołaj
2. Dominiak Adam
3. Rius Mateusz
4. Nikiel Wiktor
5. Cader Aleksander
6. Semla Maciej
7. Wyrobek Wojciech
8. Dębski Mikołaj
9. Kisiel Mateusz
10. Mirkowski Adrian

SP Meszna
SP Meszna
SP Bystra
SP Bystra
SP Bystra
SP Bystra
Przedszkole Wilkowice
SP Bystra
SP Bystra
SP Bystra

W grupie 2 miejsca zajęli:
1. Waszak Jakub
2. Pus Grzegorz
3. Siuda Michał
4. Prus Sebastian
5. Chromiński Kacper

SP Meszna
SP Bystra
SP Bystra
SP Wilkowice
SP Bystra

Za pierwsze miejsca zawodnicy z każdej grupy otrzymali statuetki okolicznościowe oraz nagrodę rzeczową. Kolejne drugie i trzecie miejsca w każdej grupie wyróżniono również nagrodą rzeczową.
Każdy zawodnik turnieju otrzymał dyplom.
Stowarzyszenie jak co roku podczas turnieju, przygotowało poczęstunek dla zawodników i opiekunów.
Turniej ten ma już swoich stałych bywalców, zawodników jak i widzów. Profesjonalność jego organizacji i prowadzenia pozwala uczestnikom na prowadzenie prawdziwej partii szachowej
gry. O tym również, że popularność gry
w szachy rośnie może świadczyć fakt,
że do udziału w turnieju wpisują się dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Trzeba podkreślić, że mimo niewielu lat, doświadczenie i poziom gry najmłodszych nie jest
niski. Niewykluczone, że wśród uczestników turnieju będzie przyszły arcymistrz.

W grupie 3 miejsca zajęli :
1. Waszak Jakub
2. Puś Grzegorz
3. Siuda Michał
4. Prus Sebastian
5. Chromiński Kacper
W grupie 4 miejsca zajęli:
1. Legierski Wojciech
2. Pustelnik Jan
3. Jagielski Ignacy
4. Kuder Mariusz
5. Salachna Henryk
6. Dzielędzielak Ryszard
7. Kuder Konrad
8. Kubica Leszek
9. Wyrobek Błażej

SP Meszna
SP Bystra
SP Bystra
SP Wilkowice

Meszna
SP Bystra
Bystra
Bystra
Bystra
Wilkowice
Bystra
Buczkowice
Wilkowice
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Każdy z nas może uratować życie drugiemu człowiekowi

Co to jest AED?
Automatyczny
defibrylator
zewnętrzny
w skrócie AED (ang. Automated External Defibrillator) – jest to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji. Jest to zabieg medyczny, polegający na zastosowaniu
impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii. AED może
być używany przez osoby posiadające wykształcenie medyczne, jak
również przez osoby, które takiego wykształcenia nie posiadają, ale
odbyły odpowiednie szkolenie z pierwszej pomocy np. BLS + AED,
czyli podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna.
Po licznych badaniach stwierdzono, że wczesne użycie defibrylatora powoduje zwiększenie wskaźnika przeżyć, jeżeli defibrylację wykonano w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia wskaźnik ten
wzrasta w niektórych przypadkach nawet do 75%. Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia jest migotanie komór (ang. Ventricular
Fibrilation VF) – jest to zaburzenie rytmu serca, polegające na szybkiej i nieskoordynowanej pracy serca, które jeśli nie zostanie szybko przerwane prowadzi do śmierci. Na rynku dostępnych jest kilka
rodzajów defibrylatorów,
ale wszystkie pracują
według tych samych zasad. Wykonanie defibrylacji za pomocą AED nie
wymaga wiedzy medycznej, ponieważ aparat od
momentu jego włączenia prowadzi krok po kroku osobę udzielającą pomocy poszkodowanemu
za pomocą podpowiedzi
głosowych i informacji graficznych. AED po uruchomieniu instruuje
ratownika podczas reanimacji, która składa się z resuscytacji krążeniowo oddechowej i defibrylacji. Kiedy AED wykryje rytm serca wskazany do defibrylacji ładuje się i wydaje ostrzeżenie „nie dotykaj pacjenta, naciśnij przycisk defibrylacji” po wysłuchaniu tego komunikatu ratownik naciska przycisk defibrylacji.
Kilka bardzo ważnych zasad dotyczących użycia defibrylatora:
1. pierwsza elektroda zwykle powinna zostać naklejona poniżej lewej pachy, druga elektroda poniżej prawego obojczyka wzdłuż
mostka,
2. jeżeli poszkodowany ma wszczepiony rozrusznik serca, który
zwykle widać pod skórą na klatce piersiowej poniżej obojczyka,
elektrody należy przykleić obok lub poniżej rozrusznika,
3. należy usunąć biżuterię, która mogłaby wejść w kontakt z elektrodami,
4. wszystkie plastry i inne materiały znajdujące się na klatce pier-

siowej powinny zostać usunięte,
5. mokrą klatkę piersiową należy wytrzeć ręcznikiem,
6. poszkodowany nie może być dotykany podczas analizy rytmu
serca jak również defibrylacji,
7. przed wykonaniem defibrylacji należy odsunąć źródło tlenu od
poszkodowanego, ponieważ wysokie stężenie tlenu może być
niebezpieczne, w wypadku gdyby powstała iskra,
8. jeżeli owłosiona klatka piersiowa mogłaby utrudnić naklejenie
elektrod należy ją ogolić lub obciąć nożyczkami.
Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED to urządzenie, które
jest dostępne w miejscach publicznych. Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej, również jest wyposażony w takie urządzenie.
W tym artykule chciałabym również zapoznać Was z aplikacją na
tel. komórkowy związaną z poruszanym tematem tj. APLIKACJA
RATUJ ŻYCIE jest główną częścią kampanii społecznej, której celem jest podniesienie świadomości Polaków w zakresie ratowania
ludzkiego życia.Aplikacja prowadzi użytkownika krok po kroku przez
poszczególne elementy algorytmu RKO wg wytycznych Polskiej rady
Resuscytacji za pomocą zdjęć, tekstu oraz komunikatów głosowych.
Na chwilę obecną aplikacja posiada:
–– tryb ZDARZENIE, którego można zawsze użyć, gdy poszkodowana osoba będzie potrzebowała pomocy. Krok po kroku aplikacja przeprowadzi użytkownika przez podstawowe zabiegi ratujące życie;
–– tryb TRENING, dzięki któremu można przyswoić sobie wiedzę
i zrozumieć zasady wykonywania podstawowych zabiegów ratujących życie oraz utrwalać i odświeżać wiedzę dot. resuscytacji;
–– opcję ZNAJDŹ AED, dzięki której, w sytuacji Nagłego Zatrzymania
Krążenia u osoby poszkodowanej, można zlokalizować najbliższy
Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED), co może wielokrotnie zwiększyć szansę na przeżycie poszkodowanej osoby;
–– opcję DODAJ AED, dzięki której każdy użytkownik może brać
czynny udział w tworzeniu Ogólnopolskiej Bazy AED, jeśli tylko
poznał nową lokalizację urządzenia AED.
Aplikacja posiada akredytację Polskiej Rady Resuscytacji oraz
oparta jest o najnowsze międzynarodowe Wytyczne 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji. Jest to pierwsza w Polsce interaktywna aplikacja, która może zwiększyć przeżywalność osób doznających Nagłego Zatrzymania Krążenia. Komunikaty głosowe, tekst oraz zdjęcia
dokładnie instruują użytkownika krok po kroku, co należy zrobić, by
uratować komuś życie.
Mamy nadzieję, iż niniejsza Kampania przyczyni się do upowszechnienia wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz że w wielu trudnych sytuacjach, kiedy nagle stajemy przed zadaniem udzielenia komuś pomocy – aplikacja ta będzie praktycznym przewodnikiem, który pomoże prawidłowo postępować i ratować ludzkie życie.
Źródło: Strona internetowa www.ratujzycie.eu., aplikacja ratuj życie
Dbajcie o siebie i o swoich bliskich
z pozdrowieniami
Katarzyna Banet-Skwarna – Kierownik SGZOZ

NAJLEPSI W POWIECIE
Sportowe Podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 w Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej
Gimnazjum w Bystrej to obecnie szkoła z bardzo znaczącym dorobkiem sportowym, można nawet powiedzieć z dużą tradycją sportową. Trzeci rok działania klas sportowych z zakresu piłki ręcznej zobowiązuje a zeszłoroczne pierwsze miejsce we współzawodnictwie
sportowym szkół powiatu bielskiego pozwoliło uwierzyć, że jesteśmy
w stanie rywalizować z najlepszymi.
W roku szkolnym 2013/2014 dla szkoły w Bystrej i innych jeszcze
mniejszych placówek oświatowych, ta rywalizacja była o wiele trudniejsza, gdyż diametralnie zmieniono zasady dotyczące punktowania
sukcesów sportowych. Punkty można było zdobywać tylko za osią12

gnięcia do szczebla powiatowego, natomiast nie przyznawano ich za
awans kolejno: na zawody rejonowe, półfinał wojewódzki a nawet finał województwa. W myśl nowych wytycznych zupełnie nie zostały
zauważone i docenione wybitne wyniki niektórych szkół.
Mimo tej „kłody, którą rzucono pod nogi”- wszechstronność oraz
zaawansowane programy i techniki trenerskie, pozwoliły ponownie
sięgnąć Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej po tytuł: „NAJLEPSZEGO GIMNAZJUM WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM
SZKÓŁ POWIATU BIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014”.

Głos Gminy Wilkowice

c.d. na str.16

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
WILKOWICE
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Lek.med. Maciej Majcherczyk
specjalista chorób wewntrznych
ENDOKRYNOLOG
USG tarczycy
Gabinet lekarski:
Szczyrk ul.Zdrowia 1
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576
www.endokrynologmajcherczyk.pl
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NAJLEPSI W POWIECIE
Sportowe Podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 w Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej
c.d. ze str. 12

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
SZKÓŁ POWIATU BIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM
2013/2014

Miejsce

1m.
2m.
3m.
4m.
5m.
6m.
7m.
8m.
9m.
10m.
11m.
12m.
13m.
14m.
15m.
16m.
17m.
18m.
19m.
20m.
21m.
22m.
23m.
24m.
25m.
26m.
27m.
28m.
28m.

Szkoła
Gimnazjum w Bystrej
Gimnazjum nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach
Gimnazjum w Kozach
Gimnazjum w Ligocie
Gimnazjum w Jasienicy
Gimnazjum w Bestwince
Gimnazjum nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach
Gimnazjum nr 2 w Szczyrku
Gimnazjum w Buczkowicach
Gimnazjum nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach
Gimnazjum w Bestwinie
Gimnazjum w Pisarzowicach
Gimnazjum w Mazańcowicach
Gimnazjum w Dankowicach
Gimnazjum w Porąbce
Gimnazjum w Wilkowicach
Gimnazjum w Jaworzu
Gimnazjum nr 1 w Szczyrku
Gimnazjum w Rudzicy
Gimnazjum w Czańcu
Gimnazjum w Wilamowicach
Gimnazjum w Kobiernicach
Gimnazjum w Rybarzowicach
Gimnazjum SMS w Szczyrku
Gimnazjum w Zabrzegu
Gimnazjum w Bujakowie
Gimnazjum w Godziszce
Gimnazjum w Kalnej
Gimnazjum Katolickie w Czechowicach-Dziedzicach.

Pkt.
65
64
59
49
45
39
36
34
33
32
31
31
29
25
21
20
20
19
16
16
15
15
14
12
12
6
4
2
2

Na ten sukces złożyły się głównie:
• I miejsce w Powiecie, Rejonie, Półfinale Wojewódzkim i IV
miejsce w Województwie w piłce ręcznej chłopców,
• I miejsce w Powiecie, Rejonie i III miejsce w Półfinale Wojewódzkim w piłce ręcznej dziewcząt,
• I miejsce w Drużynowych Zawodach L.A. chłopców,
• II miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie SZS w piłce koszykowej chłopców,
• IV miejsca w Powiatowych Drużynowych Zawodach L.A. i sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt,
• wygrana na poziomie gminnym i II miejsce w półfinale powiatu
w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców.
Oprócz zawodów punktowanych, Gimnazjum w Bystrej startowało w Powiatowym Mitingu Pływackim, z którego uczniowie przywieźli 4 medale i 3 rekordy szkoły.:
• Łukasz Brzostowski: I miejsce na dystansie 50 metrów Stylem
klasycznym i II miejsce 50 metrow stylem dowolnym (2 rekordy),
• Szymon Mandrak: I miejsce na dystansie 100 metrów stylem
klasycznym (rekord),
• Filip Arnold: III miejsce na dystansie 50 metrów stylem klasycznym.
Podczas Powiatowego Mitingu Lekkoatletycznego w Zabrzegu
także królowaliśmy:
• I m w biegu na 100m
Weronika Greń
• I m w biegu na 300m
Justyna Bryzek
• II m w biegu na 300m
Aneta Talik
• II m w biegu na 300m
Łukasz Szewczyk
• I m w biegu na 800m
Joanna Okrzesik
• I m w pchnięciu kulą
Magdalena Korytkowska
• II m w pchnięciu kulą
Hania Pająk
• I m w skoku w dal
Estera Kowalcze
• III m w skoku w dal
Marzena Orawczak
W czwartek 26 czerwca 2014 r. – podczas Święta Szkoły –
„Dzień Patrona”, jak co roku, wręczone zostały nagrody i statuet-
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ki sportsmenki i sportowca roku dla najwybitniejszych zawodników:
Statuetkę „Lekkoatletki Dekady” za ustanowienie czterech rekordów szkoły, otrzymała Justyna Bryzek, której wcześniej wręczono
nagrodę „Julian 2014” dla najwybitniejszego ucznia Gimnazjum im.
Juliana Fałata w Bystrej, statuetki „Najlepszych piłkarzy ręcznych”
otrzymali: Lulzime Emrulahu i Adrian Woźnicki, najważniejsze statuetki, czyli „Sportowców Roku 2014” otrzymali: Agnieszka Knapik
i Martyna Kwaśna oraz Łukasz Szewczyk.
Wszyscy trzecioklasiści, którzy godnie reprezentowali Gimnazjum w Bystrej na zawodach sportowych otrzymali wspaniałe nagrody rzeczowe, ufundowane przez firmę Eko-Wtór Jakubiec z Bystrej i Radę Rodziców.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim sportowcom z Gimnazjum
w Bystrej za sięgnięcie po to co wydawało się nieosiągalne, za systematyczne i chętne uczęszczanie na treningi i sparingi. Za rozsławienie szkoły w Gminie, Powiecie a nawet w Województwie.
Społeczność szkolna

Głos Gminy Wilkowice

