
Za nami zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach naszej gminy.
W wyniku tajnych głosowań dotychczas rządzący sołtysi zostali 

wybrani na kolejną kadencję trwającą 4 lata.
Sołtys oraz Rady Sołeckie, w naszej gminie, pełnią niezwykle waż-

ną funkcję związaną z prawidłowym funkcjonowaniem sołectw. Do 
ich zadań należy m.in.: wyposażanie, remonty i utrzymanie czę-
ści dróg gminnych, utrzymanie i konserwacja mienia komunalne-
go przekazanego w zarząd sołectwa, proponowanie lokalizacji no-
wych punktów świetlnych na terenie sołectwa, dofinansowanie czy-
nów społecznych, dofinansowanie organizacji społecznych na tere-
nie sołectwa oraz organizowanie na terenie sołectwa imprez, koncer-
tów i konkursów w ramach ogólnie obowiązujących przepisów, a tak-
że wiele innych pomniejszych zadań. Rady Sołeckie pełnią swoją 
funkcję, całkowicie społecznie, dla dobra miejscowości i mieszkań-
ców. Nad działalnością Rad Sołeckich nadzór sprawuje samorząd. 
Dodatkowo Rady Sołeckie mają do swojej dyspozycji fundusz sołec-
ki w wysokości 6% od zainkasowanych podatków na terenie sołec-
twa, co zasadniczo jest sporym ewenementem w skali powiatu, wo-
jewództwa, a nawet całego kraju.

W dniu 14 kwietnia br., w wyniku przeprowadzonych głosowań 
podczas zebrania wiejskiego w Wilkowicach, na kolejną kadencję 

sołtysem został Pan Ryszard Rączka, w skład rady weszli: Jacek 
Chowaniec, Andrzej Duraj, Dariusz Kanik, Marian Kanik, Piotr Kaw-
ka, Krystyna Kubica, Marek Maślanka, Olimpia Romaniak, Katarzy-
na Seneta, Marian Woliński, Ewelina Zborowska oraz Marcin Ziętek.

Dzień później odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Bystra. 
W wyniku tajnego głosowania sołtysem, na kolejną kadencję, został 
Pan Żywisław Zasiadczuk. Skład nowej Rady Sołeckiej przedstawia 
się następująco: Maria Fijak, Dorota Kubicius, Olimpia Podwacietnik, 
Edward Stokłosa, Gabriel Dziki, Ryszard Słobosz, Roman Rawski, 
Jerzy Mirkowski, Zenon Cader, Krzysztof Binda.

W dniu 23 kwietnia br., w sołectwie Meszna, odbyło się trzecie 
i jednocześnie ostatnie zebranie wiejskie na terenie naszej gminy. 
W wyniku tajnego głosowania sołtysem, na kolejną kadencję, pozo-
stał Pan Antoni Kufel. Skład Rady Sołeckiej przedstawia się nastę-
pująco: Jadwiga Giertler, Katarzyna Gnioździorz, Mariusz Mrowiec, 
Bronisław Góra, Mirosław Goliszewski, Agata Prochownik, Bogdan 
Wandzel, Małgorzata Pietraszko.

Sołtysom oraz Radom Sołeckim składam serdeczne gratulacje 
oraz życzę owocnej pracy na rzecz społeczności lokalnej. 

               Mieczysław Rączka
Wójt Gminy Wilkowice

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!

Zwracamy się z gorącym 
apelem do wszystkich Miesz-
kańców naszej Gminy o upo-
rządkowanie swoich pose-
sji i ich otoczenia. Przypomi-
namy, że obowiązkiem każ-
dego Mieszkańca jest dba-
nie o czystość wokół swojej 
posesji oraz chodnika do niej 
przylegającego.            UG

Jesteśmy w trakcie przygotowywania urucho-
mienia Gminnego Ośrodka Kultury “Promyk” 
w Bystrej. Jak zawsze na początku problemów 

i pracy jest mnóstwo, ale staramy się, aby GOK 
“Promyk” zaczął spełniać, możliwie najszyb-
ciej, rolę, do jakiej został stworzony. Chcieliby-

śmy funkcjonowanie „Promyka” rozpocząć w miejscu, 
w którym „stary Promyk” swoją działalność zakończył. 
W związku z tym mamy gorącą prośbę do wszystkich 

mieszkańców Gminy Wilkowice o informację jaki był tytuł filmu wy-
świetlanego podczas ostatniego seansu w Kinie “Promyk”, bo od 
emisji tego filmu chcielibyśmy zainaugurować działalność. Jeśli 
ktoś z Państwa, Państwa bliskich lub znajomych tytuł tego filmu 
pamięta i mógłby tą wiedzą się z nami podzielić będziemy bardzo 
wdzięczni. Informację prosimy przesyłać na adres: film@gok.wil-
kowice.pl. Wierzymy w Państwa dobrą pamięć – pomogłoby nam 
to bardzo. Czekamy z nadzieją i niecierpliwością, a więcej infor-
macji o GOK “Promyk” i planach jego funkcjonowania przekażemy 
Państwu w następnym numerze.     Dyrektor GOK “Promyk”

Agnieszka Sech

Ostatni film w Kinie “Promyk”Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej
 ma zaszczyt zaprosić

 na uroczystość poświęcenia i przekazania
 samochodu ratowniczo-gaśniczego

IVECO 4x4
 oraz na Gminne Obchody Dnia Strażaka,

 które odbędą się dnia 16.05.2015 r.
Program uroczystości:
Godz. 13:30-14:30 przyjmowanie oddziałów OSP

i zaproszonych gości,
Godz. 15:00 Msza Św. w kościele parafialnym,
Godz. 16:00 poświęcenie rzeźby Św. Floriana

przy Domu Strażaka,
Godz. 16:30 raport pododdziałów,

podniesienie flagi państwowej,
powitanie zaproszonych gości,
poświęcenie i przekazanie samochodu,
wręczenie odznaczeń,
przemówienia okolicznościowe,
defilada pododdziałów,

Godz. 19:00 festyn.
WPISY DO KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ 13:30 - 20:00
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UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 25 MARCA 2015 R., W SPRAWIE:

WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rącz-
ka między innymi:
• dokonał rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury „PROMYK” w Bystrej, którym została Pani Agnieszka Sech 
z Bystrej;

• dokonał odbioru wyremontowanego mieszkania w „Starej Szkole” 
w Wilkowicach;

• przeprowadził spotkanie Mieszkańców i osób zainteresowanych 
z kandydatem na Prezydenta RP Panem Adamem Jarubasem;

• wziął udział w radzie budowy dotyczącej ul. Klimczoka w Bystrej, 
podczas której omówione zostały ostatnie szczegóły dotyczące re-
alizowanej inwestycji;

• przeprowadził spotkanie konsultacyjne z grupą mieszkańców i inwe-
storem zainteresowanym zakupem gruntów w strefie przemysłowej;

• dokonał odbioru końcowego rozbudowanej ścianki wspinaczkowej 
w Wilkowicach.

W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone przetargi na następujące za-
dania:
• zakup kruszywa do utrzymania dróg w 2015 r.;
• budowa chodnika wzdłuż ulicy Handlowej w Mesznej – unieważnio-

ny z powodu braku ofert;
• sprawowanie nadzoru budowlanego nad realizacją robót drogowych;
• budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z budową od-

cinka chodnika dla pieszych oraz przebudową fragmentu ul. Szkol-
nej w Wilkowicach;

• budowa chodnika wzdłuż ulicy Handlowej w Mesznej.
W ostatnim miesiącu zostały podpisane umowy na następujące zada-
nia:
• remont cząstkowy dróg – nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy 

Wilkowice w sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice;
• poszerzenie jezdni wraz z zabudową krawężników na ul. Juliana Fa-

łata w Bystrej na odcinku przylegającym do terenów rekreacyjnych.

VII/44/2015 Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2015.
VII/45/2015 Wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wielo-

letniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2015 – 2023.
VII/46/2015 Przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.
VII/47/2015 Zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego SGZOZ w Wilkowicach.
VII/48/2015 Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
VII/49/2015 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
VII/50/2015 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wilkowi-

ce na rok 2015. 

Izby rolnicze są jednostkami samorządu rolniczego, działający-
mi na obszarze poszczególnych województw. Zgodnie z ustawą 
o izbach rolniczych z dn. 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. 1996 nr 1 poz. 3) 
mają one działać na rzecz rolnictwa, wpływać na kształt polityki rol-
nej i uczestniczyć w jej realizacji.

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
• osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego 

w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
• osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodo-

wego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu prze-
pisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku do-
chodowym od osób prawnych,

• członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, posiadający 
w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Członkami izby rolniczej danego województwa są podatnicy 
w/w podatków z tego województwa oraz osoby posiadające wkłady 
gruntowe w spółdzielniach produkcyjnych, mających siedzibę w tym 
województwie. Oni mają czynne i bierne prawo wyborcze do orga-
nów izby. Powszechne wybory do izb rolniczych sprowadzają się do 
wyborów członków powiatowych rad, którzy spośród siebie wybierają 
członków pozostałych gremiów. Najbliższe takie wybory odbędą się 
31 maja bieżącego roku. Z powyższego wynika, że uprawnionych do 
głosowania jest dużo, głównie z grupy płacących podatek rolny, gdyż 
opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane 
w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grun-
ty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem 
gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej in-
nej niż działalność rolnicza. Zatem nie ma tu warunku, że podat-
kiem rolnym objęte są grunty wchodzące w skład gospodarstwa. Jest 
warunek, że grunt nie może być wykorzystywany do działalności in-
nej niż działalność rolnicza, gdyż w takim przypadku winien być obję-
ty podatkiem od nieruchomości.

Pod pojęciem gospodarstwa rolnego rozumie się obszar gruntów, 
sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki 
rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rol-
nych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha prze-
liczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w po-
siadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki orga-
nizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Różnica w opodatkowaniu gruntów rolnych wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego i gruntów nie wchodzących w skład gospodar-

stwa sprowadza się do tego, że dla gruntów tworzących gospodar-
stwo, wysokość podatku rolnego jest na poziomie równowartości pie-
niężnej 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego, a dla gruntów rolnych 
nie tworzących gospodarstwa, w wysokości równowartości pienięż-
nej 5q żyta od 1 ha fizycznego gruntu, za rok podatkowy.

To sprawia, że w gminach o rozdrobnionej strukturze agrarnej, 
uprawnionych osób do głosowania jest dużo więcej niż osób prowa-
dzących zarobkową działalność rolniczą. Skutkuje to tym, że osoby 
nie prowadzące zarobkowej działalności rolniczej nie utożsamiają się 
z członkostwem izb rolniczych i nie czują się uprawnione do głoso-
wania, co w efekcie przekłada się na niską frekwencję. A szkoda, bo 
zaniżony ten wskaźnik rzuca cień na jakość samorządności rolniczej, 
na samopoczucie i pewność działania wybranych członków samorzą-
du rolniczego, na powagę traktowania reprezentantów rolników przez 
przedstawicieli innych grup społecznych. Ich reprezentatywność dla 
wielu staje się wątpliwa.

Dlatego chciałoby się apelować do wszystkich płatników podatku 
rolnego, żeby nie ignorowali potrzeby udziału w głosowaniu do izb 
rolniczych w dniu 31 maja bieżącego roku. Szczególnie apel ten kie-
ruje się do płatników tego podatku spoza gospodarstw rolnych, dla 
których działalność rolnicza jest marginalna, albo nie ma jej wcale, 
żeby choćby w tym jednym dniu poczuli się członkami izb rolniczych 
i solidarnie poszli do wyborów.

Chodzi o to, aby nie zmarnować możliwości wpływu na pozytyw-
ne rozwiązywanie spraw rolniczych, gdyż dobrze funkcjonujące miej-
scowe rolnictwo jest powodem do zadowolenia nie tylko rolników, 
ale wszystkich mieszkańców danej wspólnoty. Bowiem widok dobrze 
funkcjonującego rolnictwa tu na miejscu, w sąsiedztwie, bardziej na-
pawa optymizmem, daje większe poczucie bezpieczeństwa żywno-
ściowego niż mnogość sklepów, jak na razie dobrze zaopatrzonych. 
Dlatego każdy płacący podatek od posiadanych gruntów, winien 
upewnić się, czy nie jest to podatek rolny, a jeśli jest, to należy prze-
widzieć w dniu 31 maja bieżącego roku pójście do wyborów. Powin-
ni o tym również pamiętać płatnicy podatku dochodowego od działów 
specjalnych produkcji rolnej i posiadacze wkładów gruntowych w rol-
niczych spółdzielniach produkcyjnych. Marcin Jakubowski

31 MAJA – WYbORY DO Izb ROlNICzYCH
UPRAWNIENI DO gŁOSOWANIA NIE TYlkO PROWADząCY zARObkOWą DzIAŁAlNOść ROlNICzą

Zarząd Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Wilkowice”
składa kondolencje

 rodzinom Pana Franciszka Krupińskiego
oraz Bogdana Wojcieszka. 
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O b W I E S z C z E N I E
Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 7 kwietnia 2015 r.

w sprawie informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz o wyznaczonych sie-
dzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 
102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 
oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), w związku z uchwałą nr XXVIII/211/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie 
podziału gminy Wilkowice na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego z 2013 r. poz. 464) uchwałą nr VII/49/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwo-
dów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 maja 2015 r.

Wójt Gminy Wilkowice podaje do wiadomości wyborców, informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów 
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowa-
nych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania kore-
spondencyjnego, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 maja 2015 r.:

Nr
obwodu

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej

 komisji wyborczej

1

Sołectwo Wilkowice: ul. Astrów, Borowików, Borsucza, Brzozowa, Cienista, Cisowa, Cmentarna, Dębo-
wa, Górska Grabowa, Gruntowa, Halna, Harcerska, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesionowa, Jo-
dłowa, Kaczeńców, Karpacka, Klonowa, Krótka, Krucza, Kukułcza, Kurkowa, Leszczynowa, Letniskowa, 
Magurka Łodygowicka, Magurka Straceńska, Magurka Wilkowicka, Maków, Modrzewiowa, lewa strona ul. 
Myśliwskiej, Wietrzna, Nad Wilkówką Nr od 2-36, Narciarska, Olchowa, Olimpijczyków, Orzechowa, Pie-
czarkowa, Ptasia, Rogacz, Rydzów, Sarnia, Siewna, Skowronków, Sosnowa, Szarotek, Szklana, Szkolna, 
Ślusarska, Świerkowa, Tęczowa, Turystyczna, Wilcza, Wilgi, Wietrzna, Wiosenna, Wyzwolenia nr parzy-
ste od 202 do końca, nr nieparzyste od 135 do końca, Zajęcza, Zawilców, Zawiła Zimnik, Żniwna.

Gimnazjum
ul. Szkolna 8

Wilkowice
lokal dostosowany do po-
trzeb wyborców niepełno-
sprawnych. Siedziba obwo-
dowej komisji wyborczej wła-
ściwa do głosowania kore-
spondencyjnego

2

Sołectwo Wilkowice: ul. Agrestowa, Bławatków, Bratków, Cicha, Chabrowa, Do Boru nr od 2-8 i nr od 
13-17, Dworcowa, Dworkowa, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Fiołków, Frezji, Furmaniec, Gościnna, Gołę-
bia nr od 5-9, Gruszowa, Jagodowa, Jasna, Jeżynowa, Koszykowa, Łubinowa, Malwowa, Miła, Modra, Na 
Wałach, Ogrodowa, Orna, Piaskowa, Południowa, Poziomkowa, Prosta, Pszenna, Rolnicza, Równa, Rze-
mieślnicza, Skośna, Topolowa, Tulipanów, Ustronna, Wesoła, Wiklinowa, Wodna, Wilkowska, Wyzwole-
nia nr parzyste od 56-74 i od nr 116-200 ,Zacisze, Ziołowa, Żwirowa Żytnia, Żywiecka nr parzyste od 104 
do końca, nr nieparzyste od 135 do końca.

Przedszkole Publiczne
ul. Strażacka 13

Wilkowice

3

Sołectwo Wilkowice: ul. Borowa, Bukowa, Chmielna, Długa, Dobra, Falista, Graniczna, Jesienna, Kali-
nowa, Kolejowa nieparzyste od 7-21, 22, od nr 23 do końca, Kolorowa, Kościelna, Kręta, Krokusów, Krzy-
wa, Krzywe Koło, Kwiatowa, Leśna, Malinowa, Mała, Mokra, Nadbrzeżna, Nad Wilkówką Nr 1, od 46-48, 
Niecała, Pod Kaplą, Pogodna, Potoczek, Promienista, Różana, Sadowa, Skalna, Spadzista, Strażacka, 
Stroma, Szczytowa, Warzywna, Wierzbowa, Wiśniowa, Wyzwolenia nr parzyste od 80-114, nr nieparzyste 
od 97-133A, Zielona, Żywiecka nr nieparzyste od 9-119, Żywiecka nr parzyste od 6-96.

Szkoła Podstawowa
ul. Kościelna 10

Wilkowice

4

Sołectwo Wilkowice: ul. Bajeczna, Do Boru nr 9, od 22-62, Do Lasku, Gołębia nr od 14-27, Grabecznik, 
Gwiezdna, Kamienna, Kolejowa nr 5, nr parzyste od 8-20 i 22A, Księżycowa, Miodowa, Nad Białką, Nie-
duża, Osiedlowa, Parkowa, Pasieczna, Pochyła, Relaksowa, Robotnicza, Samotna, Słoneczna, Słowicza, 
Spacerowa, Sportowa, Sucha, Swojska, Wąska, Wypoczynkowa, Wyzwolenia nr parzyste od 16-42, nr 
nieparzyste od 17-95, Zamknięta, Zaułek, Zielna, Złota.

Urząd Gminy
ul. Wyzwolenia 25

Wilkowice
lokal dostosowany do po-
trzeb wyborców niepełno-
sprawnych. Siedziba obwo-
dowej komisji wyborczej wła-
ściwa do głosowania kore-
spondencyjnego

5

Sołectwo Bystra: ul Beskidzka, Cicha, Długa, Działkowa, Głogowa, Cmentarna, Górska, Jagodowa, Ja-
łowcowa Jarzębinowa, Jeżynowa, Juliana Fałata, Kapitana Cymsa, Konwaliowa, Krótka, Kukułcza, Kwia-
towa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Letniskowa, Malinowa, Myśliwska, Niecała, Ochota, Orna, Osie-
dlowa, Partyzantów, Piękna, Pod Grapę, Pod Piekłem, Potok, Poziomkowa, Prosta, Przedszkolna, Rol-
nicza, Różana, Sikorek, Słoneczna, Sportowa, Spokojna, Stroma, Szczęśliwa, Szczyrkowska od nr 3-57, 
Szczytna, Tęczowa, Uzdrowiskowa, Widok, Willowa, Wiśniowa, Zdrojowa, Zielna, Zielona.

Przedszkole Publiczne
ul. Przedszkolna 3

Bystra
lokal dostosowany do po-
trzeb wyborców niepełno-
sprawnych. Siedziba obwo-
dowej komisji wyborczej wła-
ściwa do głosowania kore-
spondencyjnego

6

Sołectwo Bystra: ul. Akacjowa, Babiogórska, Bliska, Boczna, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Chabrowa, 
Dębowa, Dolna, Gołębia, Grabecznik, Gruntowa, Grzybowa, Halna, Handlowa, Jasna, Jaśminowa, Jawo-
rowa, Jodłowa, Kalinowa, Karpacka, Kasztanowa, Klimczoka, Klonowa, Kolorowa, Kościelna, Kowalska, 
Kręta, Limbowa, Lipowa, Łagodna, Ława, Łukowa, Modrzewiowa, Nadmeszna, Nowa, Ogrodowa, Olszy-
ny, Pogodna, Polna, Południowa, Poprzeczna, Promienista, Rumiankowa, Rzemieślnicza, Sadowa, Sa-
motna, Skośna, Słowicza, Sosnowa, Szarotek, Szczyrkowska od nr 59 do końca, Świerkowa, Tatrzań-
ska, Topolowa, Wąska, Wodna, Wrzosowa, Wspólna, Wypoczynkowa, Wyzwolenia, Zagrodowa, Zgod-
na, Zjazdowa, Złota.

Szkoła Podstawowa
ul. Klimczoka 68

Bystra
lokal dostosowany do po-
trzeb wyborców niepełno-
sprawnych. Siedziba obwo-
dowej komisji wyborczej wła-
ściwa do głosowania kore-
spondencyjnego

7 Wszystkie ulice należące do sołectwa Meszna.
Szkoła Podstawowa

ul. Szkolna 1
Meszna

cd. na str. 4
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O b W I E S z C z E N I E  C D
Nr

obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej
 komisji wyborczej

8 Część sołectwa Wilkowice, Szpital Kolejowy w Wilkowicach.
Szpital Kolejowy
ul. Żywiecka 19

Wilkowice

9 Część sołectwa Bystra, Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.

Centrum Pulmonologii 
i Torakochirurgii

ul. Juliana Fałata 2
Bystra

10 Część Sołectwa Wilkowice, Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

Dom Pomocy Społecznej
ul. Kościelna 5

Wilkowice
lokal dostosowany do po-
trzeb wyborców niepełno-
sprawnych

11 Część sołectwa Bystra, Fundacja Sadyba – Dom Pomocy Społecznej w Bystrej.

Dom Pomocy Społecznej 
Sadyba

ul. Klimczoka 80
Bystra

12 Część sołectwa Bystra: Rodzinny Dom „Senior” w Bystrej.
Rodzinny Dom „Senior”

ul. Szczyrkowska 136
Bystra

Informacje:
– Głosowanie korespondencyjne.
Wyborca może głosować korespondencyjnie (art. 53a § 1 Kodeksu wyborczego).
Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) do 15 dnia przed dniem wyborów, 

to jest do dnia 25 kwietnia 2015 r. W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowa-
nia sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej 
gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklara-
cję osobistego odbioru pakietu wyborczego.

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach 
pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych zakładów i aresztów, domach studenckich lub 
zespołach domów studenckich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania,

– Głosowanie przez pełnomocnika.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu.
Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu.
Do dnia 1 maja 2015 r. składane są wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 

2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do 
Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 oraz z 2014 r. poz. 1428).

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 6 do roz-
porządzenia.

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdro-
wotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych zakładów i aresztów, domach 
studenckich lub zespołach domów studenckich, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego,

– Lokale wyborcze.
Lokale wyborcze otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, w dniu 10 maja 2015 r. od godziny 7.00 do 21.00, bez przerwy.

Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka

Serdecznie dziękuję ustępującej Radzie Sołec-
kiej w Wilkowicach, w szczególności przewod-
niczącemu Zbigniewowi Grabowskiemu i se-

kretarzowi Piotrowi Kawce.
Sołtys

Ryszard Rączka

Zespół  Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” zaprasza chętnych  
na bezpłatne zajęcia taneczne. Zapraszamy wszystkich  zainte-
resowanych tańcem regionalnym, tańcami narodowymi. Dodatko-
wo dla wszystkich członków zespołu nauka tańca towarzyskiego. 
Po opanowaniu sztuki tańca zapewniamy udział w licznych wy-
stępach, obozach szkoleniowych oraz wyjazdach zagranicznych. 
Próby odbywają się w czwartki w godzinach 18-20 w Meszniań-
skim Ośrodku Kultury.           AR

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 kobiercu, a dotychczas nie wystą-
piły z wnioskiem i nie zostały odznaczone medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uroczysto-
ści, w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, I piętro – pokój 310 lub tel. pod numerem (33)499-00-77 wew. 310, w terminie do dnia 31 lip-
ca 2015 roku.
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W okresie przedświątecznym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Mesznej, we współpracy z Górnośląskim Parkiem Etnograficznym 
w Chorzowie, zorganizowano konkurs na najpiękniejsze jajko wiel-
kanocne. Odpowiedź zarówno ze strony uczniów szkoły, jak i przed-
szkolaków przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Złożo-
no bardzo wiele prac wykonanych w przeróżnych technikach. Obok 
bardziej tradycyjnych pisanek zdobionych pędzlem, pisakiem, okle-
janych włóczką, muliną, czy kraszanek pojawiły się prace nawiązu-
jące do charakterystycznych form zdobnictwa regionalnego. Choć 
same jajka wykonane zostały dziecięcymi rączkami, w wielu przy-
padkach nie sposób było nie docenić zaangażowania i pomysłowo-
ści mam, babć, czy in-
nych członków rodzin 
naszych uczniów.

Mnogość i różno-
rodność prac zgło-
szonych do konkur-
su, ewidentne zaan-
gażowanie całych ro-
dzin, a nie tylko dzieci 

samo w sobie nazwać nale-
ży sukcesem. Decyzją orga-
nizatorów nagrodzono więc 
wszystkich, a nie tylko zwy-
cięskich uczestników kon-
kursu szkolnego.

Wybrane prace zostały 
przesłane do chorzowskie-
go Muzeum „Górnośląski 

Park Etnograficzy” celem zaprezentowania ich w konkursie organi-
zowanym przez tę placówkę. Tutaj jajko wykonane przez uczennicę 
klasy drugiej Łucję Grzybowską zdobyło trzecie miejsce. Laureatka 
została zaproszona na uroczyste wręczenie nagród połączone z wy-
stawą prac – również tych nienagrodzonych.

Mamy nadzieję, że kolejne edycje tego i podobnych konkursów 
spotkają się z równie dużym zainteresowaniem. Nie zwycięstwo, 
zdobycie pierwszej, czy kolejnej nagrody stanowi sens podejmowa-
nia wysiłku, lecz wspólne spędzenie czasu, zrobienie czegoś piękne-
go i dobrego, a przy okazji poznanie kultury i tradycji naszego regio-
nu.                  Marzena Nawieśniak

PISANkI WIElkANOCNE W SzkOlE PODSTAWOWEJ W MESzNEJ

ŻEgNAJ MARzANNO, zIMOWA PANNO – WITAMY WIOSNĘ W PUblICzNYM PRzEDSzkOlU W WIlkOWICACH
W marcu i kwietniu, kiedy w powietrzu czuć już wiosnę, natura bu-

dzi się do życia po zimowym odpoczynku. Wiosną, tak jak w przyro-
dzie, także w naszym przedszkolu wiele się dzieje.

W dniu 12.03.2015 r. przedszkolaki obejrzały przedstawienie te-
atru objazdowego pt. „Góry”, w którym zostały zaprezentowane pięk-
ne stroje góralskie oraz muzyka regionalna.

19.03.2015 r. grupy starsze wyjechały do Bielskiego Centrum Kul-
tury na spektakl teatralny pt. „Eko Pingwiny” w wykonaniu Wrocław-
skiego Teatru In-Art. Bogactwo kolorów, radosna muzyka, zaskaku-
jące efekty wizualne bardzo podobały się dzieciom, a najbardziej 

zabawne sceny z udzia-
łem tytułowych Pingwinów 
oraz Króla Juliana. Przed-
stawienie to o tematyce 
ekologicznej uświadomiło 
młodym widzom, że każdy 
może pomóc naszej plane-
cie, by była czysta, zielona 
i piękna.

W dniu 20.03.2015 r. przedszkole gościło Teatr Lalkowy „Pino-
kio” z Nowego Sącza ze spektaklem ekologicznym pt. „Zaczarowa-
ny Las”, którego motto brzmi: „żyj z przyrodą w zgodzie”. Dzieci do-
wiedziały się między innymi, jak należy zachowywać się w lesie oraz 
zostały zachęcone do szanowania przyrody i dbania o czystość śro-
dowiska.

13.03.2015 r. grupa Smokusie wzięła udział w diecezjalnym etapie 
XV Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. M. Papiurek, który odbył się 
w Domu Kultury w Hałcnowie. Dzieci zaprezentowały piosenki „Pły-
nie Wisła” oraz „Szara piechota”. Po występie, na młodych artystów, 
czekał słodki poczęstunek przygotowany przez organizatorów.

21.03.2015 r. wszystkie przedszkolaki wyruszyły na powitanie wio-
sny kolorowym korowodem, na czele z kukłą Marzanny, którą wyko-
nały z gałęzi i kolorowej bibuły wraz z nauczycielkami. Dzieci w stro-
jach żabek, biedronek, motylków oraz kwiatów wiosennych, przema-
szerowały ulicami Wilkowic. Śpiewając wiosenne piosenki odpędziły 

zimę, a przywitały długo oczekiwaną wiosnę. Grupy powróciły do sal 
z gaikiem – symbolem wiosny i umieściły go w kąciku przyrodniczym, 
by zima już nie powróciła.

Ponadto w ramach projektu „Bezpiecz-
ne dziecko – bezpieczne przedszkole 
2015” dzieci uczestniczyły w spotkaniu 
m.in. z pielęgniarką, informatykiem oraz 
strażakiem. Ponadto przedszkolaki od-
wiedziły gabinet lekarski w szkole Pod-
stawowej im. Władysława Jagiełły w Wil-
kowicach. W związku z realizacją projek-
tu został także zorganizowany konkurs 
plastyczny na temat zagrożeń w kontak-
tach z przyrodą w różnych porach roku. 
Prace trafiły do jury, które wyłoniło najlep-
szych autorów. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz drobne 
upominki, co sprawiło radość laureatom.

W dniu 10.04.2015 r. do przedszkola przybył Teatr „Skrzat” z Kra-
kowa z przedstawieniem pt. „W cieniu łopianowego liścia”, omawiają-
cym tak ważne tematy jak m.in. bezpieczne poruszanie się po drodze 
oraz zachowania proekologiczne np. segregowanie śmieci.

17.04.2015 r. dzieci z grup starszych wzięły udział w wyjeździe do 
BCK-u, gdzie mogły obejrzeć bardzo interesujące przedstawienie 
pt.: „Plastusiowy pamiętnik”. Dużą sympatię wśród młodych widzów 
wzbudził miły stworek z plasteliny, główny bohater – Plastuś.

Poza tym, grupy starszaków – Żabki i Pszczółki, wraz z nauczyciel-
kami wybrały się z wizytą do Szkoły Podstawowej im. Władysława Ja-
giełły w Wilkowicach, by przygotować się do nowego roku szkolne-
go, który rozpoczną jako uczniowie klasy I. Dzieci obejrzały szatnię, 
sale lekcyjne oraz poznały panie nauczycielki, z którymi spotkają się 
już za kilka miesięcy.

Zdjęcia z opisanych wyżej wydarzeń z życia przedszkola znajdują 
się w galerii na stronie internetowej: www.przedszkole-wilkowice.pl.

Joanna Sprycha
Przedszkole Publiczne w Wilkowicach
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12 marca w Szkole Podstawowej w Bystrej obchodziliśmy Świato-
wy Dzień Drzemki w Pracy. Nie zawsze możemy sobie pozwolić na 
taki relaks w środku dnia. Z reguły chronicznie nie wysypiamy się, 
żeby nie spóźnić się do szkoły... Naukowcy dowodzą, że kilkuminuto-
wy sen w ciągu dnia dodaje energii, poprawia pamięć, zdolność poj-
mowania oraz samopoczucie. Jest co świętować! W związku z tym, 
o godzinie 11.00 w naszej szkole zapadła niezwykła cisza, przery-
wana subtelnym pochrapywaniem. Zdrzemnęli się pracownicy kuch-

ni, pani Ania w bibliotece, nauczyciele i uczniowie w salach oraz na 
świetlicy. Niektórzy zaopatrzyli się uprzednio w poduszki. Spano na 
siedząco, w pozycji horyzontalnej, na wznak, na boku, na ławkach 
i pod nimi... Jak komu było wygodnie. Po 15 minutach rozległ się 
dzwonek kończący drzemkę. Pani pedagog czuwała, aby sen nie 
trwał zbyt długo i nie zakłócił codziennych zajęć. Rześcy i w świet-
nych nastrojach wróciliśmy do pracy. Szkoda, że takie święto... tylko 
raz w roku.             Zespół promujący SP w Bystrej

śWIATOWY DzIEń DRzEMkI

kONkURS PAlM W PARAFIACH W bYSTREJ śląSkIEJ,
 bYSTREJ kRAkOWSkIEJ I W MESzNEJ

WIElkANOCNE zWIASTUNY W SzkOlE PODSTAWOWEJ
 IM. W. JAgIEŁŁY W WIlkOWICACH

W Szkole Podstawowej im. W. Jagiełły w Wilkowicach w dniach 
19 i 26 marca 2015 r. odbyły się już trzecie świąteczne warsztaty. 
Dzieci wraz z rodzicami wykonywały wielka-
nocne ozdoby z różnorodnych materiałów. 
Pomysłowość i kreatywność uczestników po-
zwoliła na powstanie całkiem nowych deko-
racji. Analizując efekty wszystkich warszta-
tów organizatorka i prowadząca, Anna Łabuz, 
doszła do wniosku, iż zapominamy o tym, że 
nasze pociechy, to olbrzymia skarbnica po-
mysłów i pokładów niewykorzystanych moż-
liwości. Mając to na uwadze, zaplanowała już 
dziś kolejne warsztaty, na które serdecznie 
zaprasza. Na zajęciach powstawały nie tylko 
ozdoby wielkanocne takie jak pisanki, czy za-
jączki, ale także cała gama wiosennych owa-
dów, które lada moment pojawią się w na-

szych ogrodach - pszczół i motyli. I jedne, i drugie ozdoby z pew-
nością przystroją domy i sprawią, że zaczniemy powoli zapominać 

o szarej, smutnej zimie. Organizatorce ży-
czymy wielu ciekawych pomysłów, a rodzi-
com i uczniom zapału i chęci do działania.

Zespół Promujący Szkołę

Wzorem lat ubiegłych, w Niedzielę Palmową we wszystkich para-
fiach naszej gminy odbyły się konkursy palm wielkanocnych. Zgod-
nie z obowiązującym regulaminem w parafiach w Bystrej Krakow-
skiej, Bystrej Śląskiej oraz w Mesznej palmy oceniane były w trzech 
kategoriach: palma najwyższa, palma krzaczasta oraz palma gaiko-
wa (artykuł dotyczący konkursu palm w parafii w Wilkowicach znaj-
duje się na stronie 12). W trakcie oceny jury zwracało uwagę na po-
dobieństwo palm do pierwowzoru, użyte materiały, sposób wykona-
nia i estetykę.

Składamy serdeczne podziękowania księżom proboszczom za po-
moc w organizacji konkursu, a jury za pomoc przy ocenie palm wiel-
kanocnych.
MESZNA
Palma najwyższa: 1. Michał Trzopek, 2. Paweł, Michał, Marcin Mro-
wiec.
Palma krzaczasta: 1. Ida, Aldona, Brunon Gębala, 2. Kinga Herzyk, 
3. Malwina Pyć, Konrad Górny.
Palma gaikowa: 1. Rodzeństwo Radeckich, 2. Paweł Paluch, Maja 
Gnioździorz.
Wyróżnienia: Magdalena Walczak, Karolina Goliszewska, Aleksan-
der Kowalcze, rodzeństwo Olbert, Mateusz Kania, Karolina Mrowiec, 

Emanuela Jędrzejewska, Ola Sternal, Piotr Babina, Karol Fijak, Do-
rota Kufel.
BYSTRA ŚLĄSKA
Palma najwyższa: 1. Antoni Kabziński, Sandra Waligóra, Nicola Ła-
sak.
Palma krzaczasta: 1. Karol Rączka, Krystian Data, Łukasz Stani-
szewski.
Palma gaikowa: 1. Matylda Miszczyk, 2. Dawid Zawiła, 3. Edyta Na-
wieśniak.
Wyróżnienia: Sara Zeman, Krzysztof Nawieśniak, Daria Kwaśna, 
Marta Mizera, Nadia Panek, Milena Wójcik.
BYSTRA KRAKOWSKA
Palma najwyższa: 1. Dominik Maślanka, 2. Hanna Ślazyk, Natalia 
Pinta.
Palma krzaczasta: 1. Maciej Olma, 2. Maria Goryl, 3. Natalia Hałas.
Palma gaikowa: 1. Nikola Wójcikiewicz, 2. Wiktoria Drzewiecka, 3. 
Michał Kania.
Wyróżnienia: Joanna Duraj, Marta Kurzeja, Patrycja Stec, Lena Pie-
trusiak, Amelia Malik, Łukasz Bojdys.

UG
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MARzEC W SzkOlE PODSTAWOWEJ W bYSTREJ
Powitanie wiosny 2015

Wieloletnią już tradycją naszej szkoły są wycieczki szkolne, rajdy 
i złazy górskie propagujące zdrowy tryb życia oraz poszerzające wie-
dzę o naszym regionie i środowisku.

Przy organizacji tych imprez szkoła współpracuje ściśle z Polskim 
Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, oddział „Podbeskidzie” 
w Bielsku Białej. W roku bieżącym, w ramach tych obchodów zor-
ganizowane zostało „Powitanie Wiosny 2015”, w którym 
udział brali nie tylko uczniowie i nauczyciele ze Szko-
ły Podstawowej w Bystrej, lecz także nasze koleżanki 
i koledzy z pozostałych szkół z terenu Gminy Wilkowice. 
W imprezie udział brali także nauczyciele i uczniowie ze 
szkół bielskich i powiatu bielskiego zrzeszeni w kołach 
PTTK oraz wszyscy sympatycy szlaków górskich z te-
renu Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego. Organizatora-
mi tego złazu byli:

• Zarząd Oddziału PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-
Białej,

• SKKT przy Szkole Podstawowej w Bystrej,
• SKKT przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej,
• SKKT-PTTK Meszna, Komisja ds. Młodzieży.

Złaz odbył się 
w dniu 21 marca 
2015 roku pod kie-
rownictwem Małgo-
rzaty Jamróz – opie-
kuna SKKT w Szkole 
Podstawowej w By-
strej, Łucji Salach-
ny – dyrektora Szko-
ły Podstawowej w By-
strej, Barbary Ro-
jek – opiekuna SKKT
-PTTK w Mesznej. 

W tym roku meta imprezy wyznaczona została w Bystrej na placu bi-
wakowym przy ul. Fałata.

Później uczestnicy złazu zwiedzali Izbę Regionalną w „Starej Sto-
larni” w Bystrej obok Domu Kultury, którą oddano do użytku w 2014 
roku. Miejsce to stanowi wielką wagę edukacyjną dla młodego po-
kolenia. Zebrani mogli podziwiać narzędzia i sprzęt używany w go-
spodarstwach domowych w minionych latach na terenie Bystrej. Du-
żym zainteresowaniem cieszyła się izba z umeblowaniem, będąca 
odzwierciedleniem tego, jak żyli i mieszkali nasi przodkowie.

Następnie młodzież udała się Izby Tradycji Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Bystrej przy ul. Klimczoka, która została otwarta z okazji 
100-lecia OSP, w wyremontowanym pomieszczeniu remizy nr 2 w By-
strej. W Izbie Tradycji oglądano historyczne dokumenty z 1905 roku, 
księgi kasowe, dokumenty szkoleniowe i organizacyjne OSP Bystra 
Śląska i Bystra Krakowska. Podziwiano stary sprzęt gaśniczy, ochro-
ny osobistej strażaka oraz służący w dawnych czasach do alarmowa-
nia członków OSP. Zapoznano się ze starymi fotografiami członków 
OSP oraz książkami i tematyce pożarniczej. Całość ekspozycji uzu-
pełniały liczne dyplomy zdobyte przez członków OSP Bystra w róż-
nych zawodach i konkurencjach. Zwiedzającym udostępniona zosta-
ła Księga Pamięci, w której zainteresowani mogli dokonać wpisu.

Na mecie zlotu odbyły się rozgrywki szachowe pomiędzy poszcze-
gólnymi szkołami. Dodatkową atrakcją turnieju było rozegranie finału 
na „Dużych Szachach”, które są wizytówką Placu Biwakowego w By-
strej. Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych. Miej-
sce I w grupie młodszej zdobyła SP nr 36 w Bielsku-Białej. W grupie 
starszej miejsce I zdobyło Gimnazjum nr 9 w Bielsku-Białej.

Zorganizowany został również konkurs na najpiękniejszą ekolo-
giczną Marzannę. Do współzawodnictwa stanęło dwanaście pięk-
nie przystrojonych postaci. Miejsce pierwsze zdobyła Marzanna ze 
Szkoły Podstawowej nr 33 w Bielsku-Białej. Drugie miejsce przypa-

dło w udziale Zespołowi Szkolno-Gimnazjalnemu nr 1 w Bielsku-Bia-
łej. Trzecie miejsce dla Szkoły Podstawowej w Bystrej. Ponadto Jury 
przyznało trzy równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je:

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej,
• Szkoła Podstawowa w Mazańcowicach,
• Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Bielsku-Białej.

Uczestnicy imprezy mogli także usmażyć sobie kiełbaskę i ogrzać 
się kubkiem gorącej herbaty. Wszystkim towarzyszył dobry humor, 
a na Biwaku w Bystrej panowała wspaniała i serdeczna atmosfera.

Warsztaty wielkanocne klasy I b i II b.
24 marca klasy I b i II b udały się na warsztaty zatytułowane „Rok 

obrzędowy w tradycji polskiej: Wielkanocne zwyczaje”, które odby-
wały się w Muzeum Hi-
storycznym Stara Fa-
bryka w Bielsku-Białej. 
Zajęcia rozpoczęły się 
od pogadanki na temat 
zwyczajów wielkopost-
nych i wielkanocnych. 
Przedstawiona zosta-
ła symbolika Niedzie-
li Palmowej, a następ-
nie poszczególnych dni 
w Wielkim Tygodniu, ze 

szczególnym naciskiem 
na zwyczaje i obrzędy 
ludowe dotyczące tego 
okresu.

Uczestnicy dowie-
dzieli się, w jaki sposób 
ludność wiejska przygo-
towywała się do Wiel-
kanocy i w jaki sposób 
świętowała to najważ-
niejsze w roku liturgicz-

nym święto. Pod koniec 
zajęć dzieci zastanawiały 
się nad tym, jakie znacze-
nie miała Wielkanoc dla 
tradycyjnych społeczno-
ści wiejskich oraz starały 
się odpowiedzieć na py-
tanie, czym różnią się tra-
dycyjne formy świętowa-
nia, wynikające z ludowej 
wizji świata, od współcze-
snej oprawy świąt Wielkiej 

Nocy. W części praktycznej zajęć uczestnicy wykonali palmy wielka-
nocne z gałązek i bibuły.

Zespół promujący SP w Bystrej
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Często w radiu lub telewizji słyszymy informacje na te-
mat „poziomu“ cholesterolu. Otóż nie ma takiego pojęcia 
jak „poziom cholesterolu“, czy „poziom glukozy“. We krwi 
człowieka, a raczej w osoczu krwi oznaczamy STĘŻENIE 
cholesterolu, tak samo jak STĘŻENIE glukozy. Do ozna-

czeń poziomu czegokolwiek używamy miar długości, natomiast stężenia 
cholesterolu podajemy w jednostkach mg/dl lub mmol/l, czyli mówimy jaka 
ilość substancji znajduje się w danej jednostce objętości. Niestety błąd ten 
jest tak powszechny, że popełniany jest także przez lekarzy, choć wszyst-
kie książki na ten temat zawierają sformułowanie „stężenie cholesterolu”.

Często na wynikach badań laboratoryjnych pojawiają się normy stężeń 
cholesterolu, a precyzując normy poszczególnych jego frakcji, czyli chole-
sterolu całkowitego, frakcji ciężkiej HDL i frakcji lekkiej LDL oraz stężenia 
trójglicerydów. Jakie powinny być te normy, czyli prawidłowe wartości stę-
żeń cholesterolu? To trochę tak jak to jest z „normą”, czyli prawidłową pręd-
kością samochodu. No właśnie jaka jest prawidłowa dopuszczalna pręd-
kość samochodu? Ano różna w zależności od tego, czy jest to teren zabu-
dowany, czy może droga ekspresowa, a jeszcze inna norma jest na auto-
stradzie. Dokładnie tak samo jest z cholesterolem. Inna norma obowiązu-
je człowieka zdrowego inna pacjenta chorującego na nadciśnienie tętnicze, 
cukrzycę, czy palącego papierosy, a jeszcze inna norma jest dla pacjentów 
po zawale serca, udarze mózgu lub z niedokrwieniem kończyn dolnych. 
Dlatego ważna jest konsultacja z lekarzem, który ocenia czy dla danego pa-
cjenta jego wynik cholesterolu jest prawidłowy czy nie.

Cholesterol LDL można oznaczyć metodą bezpośrednią, ale powszech-
nie używa się metody wyliczanej, czyli jego obliczenia przy użyciu wzoru 
Friedewalda korzystając z oznaczeń cholesterolu całkowitego (TC), frakcji 
ciężkiej (HDL) i stężeń trójglicerydów (TG), dlatego właśnie, aby obliczyć 
stężenia LDL potrzebujemy oznaczyć pozostałe frakcje cholesterolu. Stę-
żenie trójglicerydów bardzo szybko zmienia się po posiłku i dlatego wyma-
gane jest, aby oznaczać je na czczo. Na stężenie trójglicerydów TG bardzo 
wpływa spożywanie alkoholu oraz cukrów, stąd czasem dochodzi do błęd-
nego zawyżenia wyniku u pacjentów, którzy spożyli dzień wcześniej obfitą 
kolację zwłaszcza jeśli wypili wtedy alkohol.

Stężenia cholesterolu zależą od uwarunkowań genetycznych, stąd czę-
sto hipercholesterolemię spotykamy rodzinnie. Warto więc zwrócić szcze-

gólną uwagę na pacjentów, u których w rodzinie obecne są osoby, które 
przebyły udar mózgu, bądź zawał serca. Nie wszyscy pacjenci wymaga-
ją natychmiastowego leczenia, dla osób potencjalnie zdrowych, u których 
stwierdzono podwyższone stężenie cholesterolu warto, aby lekarz ocenił 
dodatkowe ryzyko korzystając z tabel SCORE, które uwzględniają płeć, 
wartości ciśnienia tętniczego, palenie papierosów oraz wiek.

Na gospodarkę cholesterolową największy wpływ ma uwarunkowanie 
genetyczne, ale nie bez znaczenia pozostaje dieta i aktywność fizyczna. 
Zalecenia aktywności fizycznej podają, aby wykonywać umiarkowany wy-
siłek fizyczny co najmniej przez 30 min dziennie przez co najmniej 5 dni 
w tygodniu.

Ogólne zalecenia dietetyczne wymagają dodatkowego omówienia, ale 
najważniejsze punkty obejmują:

1. Zastępowanie nienasyconych kwasów tłuszczowych, jednonienasyco-
nymi i wielonienasyconymi, czyli zastępowanie zwierzęcych tłuszczów 
roślinnymi.

2. Spożycie < 5 g soli dziennie.
3. Spożycie 30–45 g błonnika dziennie, pochodzącego z produktów peł-

noziarnistych, owoców i warzyw.
4. 200 g owoców dziennie (2–3 porcje).
5. 200 g warzyw dziennie (2–3 porcje).
6. Ryby co najmniej 2 razy w tygodniu, w tym raz tłuste ryby.
7. Spożycie napojów alkoholowych powinno być ograniczone do 2 jedno-

stek dziennie (20 g alkoholu dziennie) u mężczyzn i 1 jednostki dziennie 
(10 g alkoholu dziennie) u kobiet niebędących w ciąży.

Na zakończenie pragnę przypomnieć, że w profilaktyce i leczeniu cho-
rób sercowo naczyniowych aktywność fizyczna i dieta odgrywają kluczową 
rolę. Jeśli chodzi o używki, to zdecydowanie zaleca się unikania palenia ty-
toniu, alkohol jest dopuszczalny w umiarkowanych ilościach. W przypadku 
kawy, to wszystko zależy od jej sposobu przyrządzania: fusiasta, czyli pa-
rzona po turecku bez użycia filtra podnosi stężenia cholesterolu LDL, nato-
miast zaparzana w ekspresie może działać korzystnie – wg badań nauko-
wych okazało się np., że wypicie 4 (czterech) filiżanek dziennie u pacjentów 
z cukrzycą typu 2 zmniejszało ryzyko wystąpienia powikłań sercowo naczy-
niowych.        Kardiolog dr n. med.

 Bartosz Skwarna

CHOlESTEROl – CO POWINNIśMY WIEDzIEć?

WIElkANOCNY WYPAD CzŁONkÓW SEkCJI 
gÓRSkIEJ „WROTA bESkIDÓW” W gÓRY

MOŻE I W TYM ROkU SIĘ UDA!

30 MAJA 2015 ROkU
 – INSCENIzACJA bITWY zE SzWEDAMI

OSTATNIE POŻEgNANIE

Rok temu w kwietniu „Wrota Beskidów” zapoczątkowały wiosenną zbiór-
kę i czyszczenie szlaków na Magurkę. Pamiętamy artykuł w „Głosie Gmi-
ny Wilkowice” – „A jednak się udało”, gdzie pisaliśmy o udanej inicjatywie 
czyszczenia lasu. Przypomnijmy, że zebraliśmy wtedy 45 worków śmieci, 
12 opon małych i siedem dużych. Było to ponad pół tony śmieci, które zale-
gały szlak na Magurkę. Czytelnicy jak i mieszkańcy gminy bardzo pochwa-
lili nasz czyn. W związku z tym chcemy ogłosić, iż 16 maja o godzinie 11:00 
znowu się zbieramy i będziemy chcieli zebrać śmieci na szlakach na Ma-
gurkę. Zbiórka będzie na placu przy zbiorniku retencyjnym przy ul. Harcer-
skiej. Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy, a szczególnie członków 
stowarzyszenia kulturalnego „Wrota Beskidów”. Zapraszamy również rodzi-
ców z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach i nauczycieli. Na 
zakończenie zbiórki tradycyjnie rozpalimy ognisko i upieczemy kiełbaski.

Zapraszamy, godz. 11:00 16 maja 2015, plac przy zbiorniku retencyj-
nym przy ul. Harcerskiej. Bądź przychylny dla naszej przyrody i dodaj swo-
ją cząstkę.              Władysław Wala

W Wielki Piątek o godzinie 21:00 postanowiliśmy zdobyć najwyższy 
szczyt Beskidu Małego – Czupel (933 m n.p.m.) i tym samym zapoczątko-
wać akcję chodzenia po górach w Wielkim Tygodniu, na wzór ekstremal-
nej Drogi Krzyżowej (EBK) zapoczątkowanej trzy lata temu w Beskidach, 
w której braliśmy udział, w dwóch poprzednich edycjach.

Trasa wiodła od pętli autobusowej w Górnych Wilkowicach poprzez 
Schronisko na Magurce i dalej na Czupel. Wiatr, mróz i 30 cm śniegu w pa-
śmie Magurki sprawiły, że trasa nie należała do najłatwiejszych. Większą 
część drogi niebo było bezchmurne i towarzyszył nam Księżyc, który w tych 
dniach był w pełni. Całość zajęła nam trzy godziny (około 10 km). Już dziś 
zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji naszego przedsięwzięcia 
w przyszłym roku.         Mateusz Romaniak

To smutne, ale w ostatnich tygodniach pochowaliśmy dwóch dawnych 
sportowców piłkarzy – Franciszka Krupińskiego i Bogusława Wojcieszka. 
W latach pięćdziesiątych, kiedy były początki klubu piłkarskiego w Wilkowi-
cach, jednym z najlepszych wówczas obrońców był Franciszek Krupiński. 
Niektórzy pamiętają, że drużyna w tych latach walczyła o awans do wyższej 
klasy piłkarskiej i była bardzo znana w rejonach Podbeskidzia. Franciszek 
był nie tylko dobrym sportowcem i kolegą. Był również dobrym działaczem 
społecznym. Miał inicjatywę, odwagę i rozsądek. Często zgłaszał wnioski 
na zebraniach i w gminie. Długoletni pracownik spółdzielni „Bystrzanka”. 
Zabrakło mu kilkanaście dni, a dożyłby 90 lat. Cześć jego pamięci.

Drugim sportowcem, którego koledzy i znajomi odprowadzili na cmen-
tarz w dniu 18 kwietnia 2015 roku był Bogusław Wojcieszek. Członek sto-
warzyszenia „Wrota Beskidów”. Pamiętacie Państwo, często stał za gril-
lem i grillował wspaniałe karczki i kiełbaski. W młodości był dobrze zapo-
wiadającym się piłkarzem, lecz kontuzja zakończyła jego karierę sportową. 
Cześć jego pamięci.

Władysław Wala

Zbliża się trzecia inscenizacja bitwy ze Szwedami, która tradycyjnie odbę-
dzie się na polanie przy ul. Harcerskiej. W tym roku chcemy ją przeprowa-
dzić bardzo uroczyście i hucznie. Przyjadą Szwedzi z armatami i inną bro-
nią palną, przyjedzie szlachta polska, ale naprawdę atrakcyjnie zapowiada 
się udział w inscenizacji górali. Będą atrakcje dla dzieci, będzie pokaz jaz-
dy konnej, będą stragany i dobry bufet i cały czas przygrywać będzie zespół 
muzyczny. Organizatorzy zapewnią dowóz na miejsce imprezy już od godzi-
ny 9:00. Myślimy, że potraktujecie państwo zaproszenie na imprezę jak kie-
dyś na majówkę pod lasem. Już dzisiaj zachęcamy do wzięcia udziału tury-
stów, mieszkańców gminy, młodzież oraz inne organizacje. Życzymy atrak-
cyjnej imprezy, wypoczynku majowego na łonie natury i lekcji historii.

   Władysław Wala
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EURONET 50/50 MAX – kOlEjNE dziAłANiA w zSP w MESzNEj
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej kilka miesięcy temu roz-

począł 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 ak-
cji – Godzina dla Ziemi, która polegała na wyłączeniu światła na 1 go-
dzinę. W naszej szkole zostały przeprowadzone lekcje tematyczne, 
opracowane i rozdawane ulotki, również szkoła została zarejestrowa-
na, 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 angiel-
skim na plakat o tematyce ekologicznej – HOW GREEN ARE WE? 
Celem konkursu było roz-
budzenie świadomości 
ekologicznej uczniów oraz 
promowanie właściwych 
zachowań proekologicz-
nych. Zadaniem konkur-
sowiczów było wykonanie 
pracy językowo-plastycz-
nej propagującej wzory za-
chowań ekologicznych np. 
oszczędzania wody, ener-
gii elektrycznej, alternatyw-
ne źródła energii, segregowania odpadów itp., a także inne sposo-
by 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 Ogólnopolskie-
go Konkursu Wiedzy Ekologicznej na temat edukacji 
i ochrony środowiska – Ekotest. Organizatorem było 
Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie w ra-
mach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. Spo-
śród kilku tysięcy uczestników z całej Polski na 13 miej-
scu uplasowała się – Marta Opitek z klasy IVA, która 
otrzymała wyróżnienie.

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 nadle-
śnictwa 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 lu-
dziom; ponadto, jakie zamieszkują w nim zwierzęta, jakie możemy 
spotkać w najbliższym sąsiedztwie. Karty memory oraz koło fortuny 
pozwoliły utrwalić i sprawdzić posiadaną wiedzę. Najlepsi otrzyma-
li drobne upominki.

Leśnicy ofiarowali nam sadzonki drzew, które uczniowie posadzi-
li wokół szkoły.

Braliśmy również udział w akcji Fundacji Ekologicznej Arka – Listy 
dla Ziemi. Uczniowie klas starszych napisali listy, w których kierowa-
li mądre i proste działania odnośnie ochrony środowiska naturalnego 
do swoich rodziców i dziadków.

Nasza szkoła już po raz trzeci zorganizowała Gminny Konkurs Ję-
zykowo-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 ekologicz-
nej. Zadaniem uczestników było wykonanie ilustracji do wybranego 
wiersza w języku angielskim o tematyce ekologicznej wraz z hasłem 
w języku angielskim propagującym właściwe zachowania ekologicz-
ne. Na uroczystej akademii zwycięzcom zostały wręczone dyplomy 
i nagrody.

Został również przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs na naj-
lepszą etykietę ekologiczną, spośród wielu prac wykonanych róż-
ną 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 ekolo-
gicznych wśród uczniów i przedszko-
laków naszej placówki, miejmy nadzie-
ję, że również w okresie wakacyjnym 
propagowane typy zachowań staną się 
nawykami, a następnie postawami na-
szych uczniów.

Janusz Prochownik

Zgodnie z treścią decyzji Wójta Gminy Wilkowice zawartej w pi-
śmie 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 pod-
czas 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 za-

kup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla placówki. W chwili obecnej 
całą kwotę przekazano na konto Rady Rodziców.

Długosz Małgorzata – dyr. ZSP Meszna

wYNiki zBiÓRki PUBliCzNEj w zESPOlE SzkOlNO-PRzEdSzkOlNYM w MESzNEj

WÓjT iNFORMUjE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka mię-
dzy 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 ra-
mach współpracy transgranicznej pałacu Czeczów w Kozach;

• odbył spotkanie ze Śląskim Kuratorem Oświaty na temat uroczy-
stego przekazania rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Wilko-
wicach dnia 1 września br.;

• wziął udział w walnym zebraniu Spółki Ekoład.

W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone zamówienia na następują-
ce zadania:
• przebudowa drogi gminnej ul. Klimczoka w Bystrej – etap IV;
• sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad re-

alizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Klimczoka 
w Bystrej – etap IV”.

K
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REHABILITACJA I MASAŻ 
Z DOJAZDEM DO DOMU 
Wykonujemy: 
- masaż leczniczy i relaksacyjny 
- drenaż limfatyczny 
- zabiegi fizykalne: elektroterapia, ultradźwięki, 
laseroterapia, magnetoterapia 
- indywidualna rehabilitacja usprawniająca 

ATRAKCYJNE CENY ORAZ RABATY! 
REJESTRACJA TELEFONICZNA: 516 491 354 

www.mobilnafizjoterapia.beskidy.pl 
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„Kobiety”, taki tytuł nosi wystawa, którą można zobaczyć 
w „Galerii w sieni” Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowi-
cach. Autorką prac jest młoda 
bielska malarka Maria Posłusz-
na, która ukończyła bielskie Li-
ceum Sztuk Plastycznych, (tkac-
two artystyczne) i Uniwersytet Ślą-
ski (malarstwo sztalugowe). Uczyła 
się malarstwa u Krzysztofa Dadaka 
i Elżbiety Kuraj.

Poza malowaniem zajmuje się 
również projektowaniem wnętrz 
i tkaniną. Otacza się rzeczami wła-
snoręcznie wykonanymi. Uwielbia 
miękki, łagodny patchwork. Interesuje ją renowacja obrazów.

Lubi filozofię, a szczególnie starożytną.
Szuka uniwersalnej prawdy jaka istnieje w świecie, zwłaszcza 

takiej, która rządzi kobietami. Kobieta to częsty temat prac Marii. 
Lubi je malować.

Chce przedstawiać kobietę, która wzbudza zachwyt, przyciąga 
mężczyznę, a jednocześnie nie chce pokazywać za dużo.

W postaciach lubi wyraziste oczy, nieprzeciętną urodę, coś cha-
rakterystycznego w rysach twarzy.

Kieruje się własnym gustem, stosuje własną technikę malarską, 

którą wypracowała przez kilka lat. Lubi łączyć farby akrylowe z olej-
nymi. Uwielbia szarości.

Artystka bardzo lubi techniczne malarstwo XV i XVII 
w. i taką technikę próbuje przełożyć na dzisiejsze moż-
liwości techniczne. W swoich obrazach stosuje drapa-
nia, które nadają obrazom graficzności, a jednocześnie 
budują w nich przestrzeń. Kolor kładzie grubymi war-
stwami.

„Kto umie szanować czas, ten umie wszystko. 
A kto potrafi go używać, będzie panem każdej rze-
czy, jakiej zapragnie” – motto Marii z traktatu Alber-
tiego.

Maria brała udział w licznych wystawach zbiorowych 
i indywidualnych, między innymi „Człowiek 
i jego przestrzeń”, „Zakochać się w naturze”, 
„Szyty Żart”, „Udany koniec na dobry począ-
tek”.

W czasie wernisażu 17 kwietnia swoje 
wiersze prezentowała pani Stanisława Ko-
paczka z Bielska-Białej.

Wystawa czynna do 22.05.2015 r. w go-
dzinach pracy biblioteki.

AP

Kobiety

– 6 kwietnia w Bystrej na ul. Szczyrkowskiej 
zatrzymano nietrzeźwego kierującego pojaz-
dem marki SAAB, w wydychanym powietrzu 
stwierdzono 0,44 mg/l alkoholu;

– w okresie od 3 do 10 kwietnia w Wilkowi-
cach na ul. Stromej n/n sprawcy włamali się do 
blaszanego garażu, skąd skradli silnik do beto-

niarki, 2 duże młoty, 3 paczki styropianu oraz metalowy stół;
– 15 kwietnia w Wilkowicach na ul. Wyzwolenia zatrzymano kie-

rującego pojazdem marki Opel Vectra, w wydychanym powietrzu 
stwierdzono 0,28 mg/l alkoholu.

– 13 kwietnia w Bystrej zatrzymano kierującego pojazdem typu 
quad, u którego w wydychanym powietrzu stwierdzono 1,44 mg/l 
alkoholu;

– 18 kwietnia w Bystrej na ul. Bocznej zatrzymano kierującego 
motorowerem marki Honda, u którego w wydychanym powietrzu 
stwierdzono 0,41 mg/l alkoholu.

Komisariat Policji w Szczyrku prosi Mieszkańców Gminy Wil-
kowice o wykazanie czujności, zwłaszcza wśród osób starszych, 
w związku z pojawiającymi się telefonami informującymi o tym, że 
członek rodziny uległ wypadkowi i w związku z tym istnieje potrze-
ba dokonania opłat za czynności prawne – tzw. metoda na „wnucz-
ka” lub na „policjanta”. Sytuacje takie należy bezwzględnie zgłaszać 
policji lub policjantom Centralnego Biura Śledczego.

Prosimy również o zabezpieczenia swoich posesji w trakcie wy-
konywania prac w ogrodach, ze względu na domokrążców. Apelu-
jemy również o nie wpuszczanie nieznanych nam osób do domów.

Przypominamy jednocześnie, że wypalanie traw jest surowo za-
bronione.

UG

Niedziela upamiętniająca tryumfalny wjazd Chrystusa do Jerozo-
limy, zwana Niedzielą Palmową, zgromadziła w wilkowickiej świąty-
ni liczną grupę parafian. W kościele zaroiło się od barwnych i róż-
norodnych palm, na których wykonanie niektórzy poświęcili blisko 
dwa tygodnie. Stąd i tym razem jurorzy w składzie: Ksiądz Grzegorz 
Strycharski, Pani Barbara Adamiec i Pani 
Monika Bogumił-Laszczak, nie mieli łatwe-
go zadania, bo chociaż było nieco mniej 
palm, to pomysłowe i niepowtarzalne były 
ich wzory. Oto, jak rozdzielono nagrody:

kategoria palma najpiękniejsza: I m.- 
Maria Jakubiec, II m.- Przedszkole ZCBM, 
III m.-Julia Bury i 12. wyróżnień; kategoria 
palma w kształcie bukietu: I m. – Klaudia 
Kubica, II m. – Natalia Jakubiec, III – Ka-
rolina Zakrzewska i 6.wyróżnień; katego-
ria palma najwyższa: I m.- Zofia Dusińska, 
II m.- Dobija Emilia, III m. – Michał Tokarz 
i 2 wyróżnienia oraz blisko sto nagród po-
cieszenia tak, że nikt, kto w tym dniu niósł 

w procesji choćby symboliczną palmę, nie został pominięty. Wszyst-
kim należą się gorące podziękowania.

Strojenie palm, to jeden z niewielu zwyczajów, który zachował się 
do dziś i angażuje tak liczną grupę parafian. Dlatego trzeba dołożyć 
wszelkich starań, aby ocalić go od zapomnienia. Cennym jest fakt, 

że także w szkole dzieci robiły 
palmy, które pięknie ozdobiły 
okna i tylko szkoda, że nie wy-
ruszyły w procesji i nie stanę-
ły do konkursu. Na przyszłość 
zapraszamy.

Słowa podziękowania nale-
żą się organizatorom z Panią 
Bożeną Tobiasz – prezes Pa-
rafialnego Oddziału Akcji Ka-
tolickiej i fundatorom nagród: 
Panu Wójtowi i Radzie Gminy 
oraz Panu Sołtysowi i Radzie 
Sołeckiej z Wilkowic.

Janina JPiechota

KRONIKA KRYMINALNA

Barwnie, pomysłowo, licznie


