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Komitet Organizacyjny XX  DNI  BYSTREJ
                            ma zaszczyt zaprosić

Dni Bystrej

Koło Gospodyń Wiejskich Bystra, 
Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”  
Rada Sołecka Bystra 

serdecznie

zapraszamy!

      CZWARTEK – 2 lipCA 2015 R. 
Parafia Bystra Krakowska – Kościół pw. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa, ul. Kościelna 20. 
godz. 18.00 – Uroczysta Msza Św. w intencji Mieszkańców Bystrej,
godz. 19.00 – Występ Zespołu Wokalnego ALLEGRO prowadzonego przez Magdalenę Wodniak-Foksińską,
 po koncercie tradycyjna degustacja potraw regionalnych. 
Gminny Ośrodek Kultury „PROMYK” w Bystrej, ul. Fałata 2k.
godz. 20.00 – Projekcja filmu pt. BLUES BROTHERS – komedia muzyczna w reżyserii Johna Landisa z 1980 roku.

      PIĄTEK – 3 lIPCa 2015 R. 
Boisko sportowe w Bystrej, ul. Kpt. Cymsa.
godz. 9.00–13.00 – Rozgrywki sportowe, turniej drużyn zgłoszonych do rozgrywek - piłka nożna. 
Dom Strażaka w Bystrej, ul. Klimczoka 105.
godz. 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 ze swoimi przystrojonymi pojazdami różnego rodzaju. 
Istnieje możliwość przejazdu Ciuchcią Beskidzką.
Estrada za Domem Strażaka w Bystrej, ul. Klimczoka 105.
godz. 18.00 – koncert Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
godz. 19.00 – występ artystyczny przedszkolaków z Bystrej,
godz. 19.45 – występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bystrej,
godz. 20.30 – oficjalne otwarcie XX Dni Bystrej,
godz. 20.45 – podsumowanie sezonu piłkarskiego Klubu Sportowego Bystra,
godz. 21.00 – występ Zespołu „GANG MARCELA”,
W godzinach 17.00 - 21.00 – nieodpłatny przejazd Ciuchcią Beskidzką po terenie Bystrej.

      SOBOTa – 4 lIPCa 2015 R.
Dom Strażaka w Bystrej, ul. Klimczoka 105.
godz. 09.00 – start XVI Rodzinnego Rajdu Rowerowego.  
Estrada za Domem Strażaka w Bystrej, ul. Klimczoka 105.
godz. 13.00 – zakończenie rajdu przy Domu Strażaka w Bystrej, wręczanie nagród regulaminowych, losowanie 
 nagród dla uczestników rajdu,
godz. 16.00 –  rozdanie nagród dla grup w rozgrywkach sportowych,
godz. 16.30 –  występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej.      
Parafia Bystra Krakowska – Kościół pw. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa, ul. Klimczoka 20.
godz. 18.30 – 19.30 – Bystrzańskie Recitale  Organowe.
Estrada za Domem Strażaka w Bystrej, ul. Klimczoka 105.
godz. 18.30 – Występ Zespołu  „LIZA”  wokalistki zespołu DON VASYL,
godz. 20.00 – Pokazy tańca ZUMBA
godz. 20.30 – Koncert Zespołu BRACI ZIELIŃSKICH liderów zespołu SKALDOWIE,
godz. 22.00 – 4.00 – Zabawa przy muzyce Mateusza Winiarskiego – DJ Radio Bielsko 90`Festival.

      NIEDZIEla – 5 lIPCa 2015 R.
Estrada za Domem Strażaka w Bystrej, ul. Klimczoka 105.
godz. 13.30 – 15.30 – zabawy dla najmłodszych prowadzone przez p. Sebastiana Chmiela,
godz. 15.30 – występ młodzieży z Gimnazjum w Bystrej,  
godz. 16.30 – występ Kapeli „Mirek Grajek i Przyjaciele”,
godz. 17.30 – występ Zespołu Pieśni i Tańca „ZIEMIA BESKIDZKA”,
godz. 18.30 – Występ śląskiej grupy „NEW FOR YOU”
godz. 20.00 – Losowanie nagród głównych Loterii Fantowej,
godz. 20.15 – Oficjalne zakończenie XX Dni Bystrej,
godz. 20.30 – Występ  Zespołu folk-rockowego „BARTNICKY”.

BYSTRA, 4 lipca 2015 r.

TRASA RAjdu

  RodzinnY 
RAjd RoweRowY

Etap I bIEgnIE ulIcamI:
Start: Dom Strażaka w bystrej
bystra: Klimczoka, Jasna, Nowa, Wypoczynkowa
Wilkowice: Wypoczynkowa, Do Lasku, Swojska, Łączna, Parkowa, 
Słowicza, Grabecznik, łącznik bez nazwy, Wyzwolenia, Dworcowa,
E. Kwiatkowskiego, Wilkowska, 
meszna: Bór, Skowronków,
buczkowice: Polna, Woźna, Bratków, Wyzwolenia, Kowalska (dawniej Brzoskwiniowa)
godziszka: Bielska, Lipowska, Modrzewiowa, Południowa, Żywiecka
półmetek: Sala Weselna Roma ul. Żywiecka 219 Godziszka
Etap II bIEgnIE ulIcamI:
Start: Sala Weselna Roma
godziszka: Żywiecka, Południowa, Wrzosowa, Beskidzka, Agrestowa, Wilkowska, Bielska,
buczkowice: Kowalska (dawniej Brzoskwiniowa), Wyzwolenia, Bratków, Woźna, Polna,
meszna: Skowronków, Bór, Jaworowa, Borowa, Handlowa, Agrestowa, Kościelna, Zawiła
bystra: Kowalska, Łukowa, Poprzeczna, Kościelna, Klimczoka
meta: Dom Strażaka w bystrej

XVI
07.30 - 8.30 przyjmowanie zgłoszeń
08.45  wywiady z gośćmi i uczestnikami, informacje organizacyjne
09.00 StaRt RajDu   Dom Strażaka ul. Klimczoka 105 bystra
9.00 - 10.30 I Etap /ok. 15 km/
10.30 - 11.30  Półmetek na terenie parkingu Sali Weselnej Roma ul. Żywiecka 219 43-376 Godziszka; losowanie nagrody głównej;
11.30 - 12.30 II Etap /ok. 11 km/
12.30 - 14.30 FInał XIV RoDzInnEgo RajDu RoWERoWEgo W byStREj - Dom Strażaka:
 ciepły posiłek dla każdego uczestnika, rozstrzygnięcie konkurencji przewidzianych w regulaminie, loteria, zakończenie rajdu.

RegulAmin XVi Rodzinnego RAjdu RoweRowego w BYSTRej
1.   Organizatorem Rajdu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej. 
2.   Zgłoszenia przyjmowane będą:
 - w dniach 29.06.- 3.07.2015r. w biurze rajdu - Dom Strażaka w Bystrej ul. Klimczoka 105 w godzinach 16.00 - 19.00
 - w dniu 4.07.2015r. 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 4 lipca 2015r. o godz. 9.00 obok Domu Strażaka w Bystrej ul. Klimczoka 105. Trasa  o długości 26 km podzielona na dwa etapy I – 15 km, II – 11 km.
4.   Można startować indywidualnie lub całymi rodzinami.
      Dzieci bez karty rowerowej starują pod opieką rodziców. Dzieci do 18 roku życia za zgodą rodziców.
5.   Opłata startowa wynosi 12zł. 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 XIV 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 obywał 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: 502 276 469. mapka Etap I mapka Etap II

Za nami rok szkolny 2014/2015. W środę 24 czerwca br., podczas uro-
czystej sesji Rady Gminy Wilkowice, wspólnie z Radą Gminy, wręczyłem 
nagrody oraz stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom w dziedzinie nauki 
i sportu oraz „Uczniom Społecznikom” za zaangażowanie i aktywny udział 
w życiu klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Każda z tych osób zasługu-
je na szczególne uznanie za ciężką pracę, jaką wykonała w ciągu całego 
roku szkolnego. Słowa uznania należą się również gronu pedagogiczne-
mu za wspieranie uczniów w rozwijaniu i rozbudzaniu ich zainteresowań, 
a także za przekazaną wiedzę.

Jednak do osiągnięcia tak znamienitych sukcesów, poza zaangażowa-
niem uczniów i nauczycieli, potrzebne są również środki finansowe. W mi-
nionym roku budżetowym łączne dochody, związane z oświatą wyniosły 
10. 988 377,00 zł, zaś wydatki 15. 511 232,40 zł, w tym z budżetu Gmi-
ny Wilkowice wynosiły 4. 522 854,65 zł, czyli prawie 12% ogólnych wy-
datków gminy. Można również zaznaczyć, że łączne wydatki na jednego 
ucznia szkoły podstawowej wynoszą 9 544,87 zł, zaś na jednego ucznia 
gimnazjum 10 712,66 zł. W przypadku przedszkoli publicznych dochody 

wynosiły 701 859,57 zł, zaś wydatki 3. 231 364,70 zł, więc wydatki z bu-
dżetu Gminy Wilkowice stanowiły 2. 529 505,13 zł (ponad 78% udziału 
w całkowitych wydatkach na przedszkola).

Wymienione wyżej kwoty dotyczą jednak tylko kwestii edukacyjnych. 
W ostatnich latach wykonaliśmy wiele inwestycji związanych z oświatą. 
Przeprowadziliśmy termomodernizację Szkoły Podstawowej w Bystrej, w 
Gimnazjum w Bystrej dobudowaliśmy część administracyjną, halę spor-
tową i boisko o nawierzchni syntetycznej oraz przeprowadziliśmy remont 
dachu, wykonaliśmy wentylację oraz wybudowaliśmy płot. Wyremontowa-
liśmy wejście do szkoły oraz wybudowaliśmy plac zabaw obok Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej, wyremontowaliśmy taras oraz par-
king obok Przedszkola Publicznego w Wilkowicach, wykonaliśmy termo-
modernizację i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, wybudo-
waliśmy parking obok przedszkola w Bystrej oraz wyremontowaliśmy płot 
przy Gimnazjum w Wilkowicach. Łącznie na w/w zadania wydatkowali-
śmy, z budżetu gminy, kwotę w wysokości prawie 11 mln złotych, w czym 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
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Gimnazjum w Bystrej nie tyl-
ko puka do bram śląskiej pił-
ki ręcznej, ale już weszło do 
„pokoju” wypełnionego samy-
mi klubowymi drużynami... tak 
można podsumować ostatnie 
doniesienia ze śląskich parkie-
tów:

– po pierwsze: uczennica 
drugiej klasy Gimnazjum w By-
strej – Dominika Zubek – ko-
lejny raz została powołana na 
zgrupowanie Kadry Śląska 
młodziczek, w którym uczest-
niczyło 18 najlepszych dziew-
cząt ze śląskich klubów. Domi-
nika nie przyzwyczajona do aż 
tak wielkich obciążeń treningo-
wych, nie była do końca zado-
wolona z treningów typowo wy-

dolnościowych, jednak gdy przy-
szło zagrać, znakomita technika 
i umiejętność odnalezienia się 
na boisku momentalnie zapro-
centowały dziewięcioma bram-
kami strzelonymi w kilkunasto-
minutowym meczu. Życzymy ko-
lejnych powołań i udanej karie-
ry Dominice oraz jej koleżankom 
z klasy, które dzięki współpra-
cy z klubem TS Stal Śrubiarnia 
Żywiec, mają możliwość grania 
w lidze śląskiej w kategorii mło-
dziczek.

– po drugie: o naszej byłej 
uczennicy – Dominice Pach – 
pisaliśmy wielokrotnie, gdy była 
naszą gimnazjalistką. Obecnie 
kontynuuje karierę zawodniczą 
w klubie TS Stal Śrubiarnia Ży-

30 maja 2015 roku odbyła się 
trzecia inscenizacja bitwy na 
szańcach ze Szwedami. Odby-
ła się w Wilkowicach Górnych 
przy ul. Harcerskiej na polanie 
nad zbiornikiem wodnym. Przy-
byli znamienici goście w oso-
bach: wicewojewoda śląski Miro-
sław Szemla, były marszałek wo-
jewództwa śląskiego Adam Matu-
siewicz, ksiądz prałat Władysław 
Zązel – kapelan związku Podhalan w Bielsku, Wójt 
Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka, pan pułkow-
nik Władysław Blicharski, pani Janina Janica-Pie-
chota – radna powiatu, Grzegorz Gabor – radny 
powiatu, pani Anna Maślanka – radna Gminy Wil-
kowice, pani Teresa Pryszcz – prezes „Bystrzań-
skiej Inicjatywy” oraz inni zaproszeni. Przybyło wie-
lu widzów, turystów i mieszkańców Gminy Wilko-
wice. Samochody strażackie OSP w Wilkowicach 
i OSP Bystra dowoziły chętnych z Mesznej, By-

strej, Hucisk i Wilkowic na miejsce inscenizacji. Impreza 
dobrze zorganizowana, a urokowi tej inicjatywy nadawa-
ło piękne słońce i dobra pogoda, która niestety o godzinie 
szesnastej się popsuła i padał deszcz. Na początku pięk-
nie wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wilko-
wicach, a program przygotowała i prowadziła Pani Maria 
Prostak. Potem areną zawładnęły konie. Drużyna amazo-
nek ze stadniny koni „Szmergielnia”, prowadzona przez 
instruktorkę Asię Sadłek. Stadnina założona została 

przez właściciela Józefa Osiewicza 31 
sierpnia 2004 roku. Pierwszymi końmi 
była piękna Donia i czarny Ikar. Celem 
prowadzenia stadniny jest turystyka 
górska. Ośrodek zdobył certyfikat tury-
styki jeździeckiej i nastawił się całkowi-
cie na turystykę górską. Bardzo cieka-
wie zaprezentował się zespół „Kapela 
Bystrzańska” grająca muzykę w gatun-
ku nowy folk. „Kapela Bystrzańska” wy-
stąpiła w składzie: Marian Rosiek – gi-

III inscenizacja bitwy ze Szwedami na szańcach wilkowickich

Piłka ręczna w Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej... czyli świetne wyniki, medale, współpraca 
z klubem, Kadra Śląska, a przede wszystkim wybitne i pracowite zawodniczki i zawodnicy...

cd. na str. 4
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W dniu 5 sierpnia br. przypada jubileusz 110-lecia powstania 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach. Pamiętając o tej da-
cie i założycielach Zarząd OSP postanowił, w ramach tegorocznych 
Dni Wilkowic zorganizować skromne obchody Jubileuszu. Na uro-
czystość przybyli przedstawiciele władz Związku OSP RP z Preze-
sem Zarządu Oddziału Powiatowego dh. Janem Cholewą na cze-
le, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej z Dowódcą JRG Nr 
1 w Bielsku-Białej 
bryg. Zbigniewem 
Mizerą oraz delega-
cje OSP z Bystrej, 
Mesznej, Buczko-
wic oraz Bielska-
Białej-Lipnika. Uro-
czystości Jubile-
uszowe zaszczyci-
li również przedsta-
wiciele władz sa-
morządowych z V-ce Przewodniczącym Rady Powiatu dh. Grzego-

rzem Gaborem oraz Wójtem Gminy Wilkowice dh Mieczysławem 
Rączką. W trakcie 
uroczystości przy-
pomniano najważ-
niejsze wydarzenia 
z przełomu ostat-
nich 110 lat, któ-
re miały ogromny 
wpływ na obecny 
wizerunek, wyposa-
żenie oraz pozycję 
społeczną OSP.

Wspomnieć tu należy chociażby wykonaną, w większości w czy-
nie społecznym, budowę „Domu Strażaka” w Wilkowicach, kolejne 
jego rozbudowy i modernizacje z ostatnią zakończoną w 2010 roku 
modernizacją sali widowiskowej wraz z jej wyposażeniem i zaple-
czem. Pozyskiwanie coraz to nowszego sprzętu do gaszenia poża-
rów oraz zwalczania klęsk żywiołowych.

110-LECIE ISTNIENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
ORAZ XVI DNI WILKOWIC

cd. na str. 5



G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e 3

UCHWAŁY PODJęTE NA SESJI W DNIU 27 MAJA 2015 R., W SPRAWIE
IX/66/2015 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.
IX/67/2015 Udzielenia Wójtowi Gminy Wilkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

IX/68/2015 Wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wil-
kowice na 2015 roku

IX/69/2015 Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2015,
IX/70/2015 Wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2023.

IX/71/2015
Zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierowni-
cze w przedszkolach, szkołach a także odpowiednio w ich zespołach prowadzonych przez Gminę Wilkowice oraz ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli. 

IX/72/2015 Ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Gminy Wilkowice

IX/73/2015 Udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bielskiego w zakresie remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej P1404S ul. Wyzwolenia 
w Wilkowicach.

IX/74/2015 Przejęcia od Powiatu Bielskiego zadań w zakresie remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej P1404S, ul. Wyzwolenia w Wilkowicach.

IX/75/2015
Zmiany Uchwały Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w grani-
cach administracyjnych Gminy Wilkowice.

VIII/61/2015 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
VIII/62/2015 Pozbawienia statusu pomnika przyrody.
VIII/63/2015 Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wilkowice.

VIII/64/2015 Zmiany Uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy Wilkowice z 28 stycznia 2015 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod 
nazwą Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” i nadania jej statutu.

VIII/65/2015 Określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych 
sprawach w związku z realizacją lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wilkowice.

gAlERIA W SIENI
Do 15 czerwca można było oglądać w „Galerii w sieni” wystawę rzeźb 

Ryszarda Strońskiego, człowieka o wielu talentach. W czasie spotkania 
w wilkowickiej bibliotece pan Ryszard zaprezentował również swój talent 
muzyczny. Wspólnie z przyjaciółmi muzykami Jackiem Smolikiem i Jarosła-
wem Kąkolem z Żywca wspaniale zaprezentowali poezję Jana Lechonia, 
Jana Twardowskiego i piosenki Marka Grechuty. Warto było przyjść i posłu-
chać. Stroński Ryszard – tak o artyście mówi Zbigniew Micher-
dziński, znawca sztuki ludowej i przyjaciel twórców:

„Na tym świecie tak już bywa, że talenty nie są równo roz-
dzielone. Ryszard Stroński miał szczęście, ma zdolności mu-
zyczne – gra na gitarze i śpiewa – oraz rzeźbi w drewnie. To te 
najważniejsze, jak na jednego człowieka to sporo.

Przygodę z drewnem rozpoczął w 1980 roku. Początki były 
banalne, powstawały proste słupkowe rzeźby z mozołem rze-
zane w drewnie. Rysiek miał jednak w sobie upór, dążył do co-
raz wyższego poziomu twórczości. W latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku współpracował z grupą plastyków amatorów 
„Różni” w Żywcu. Pojawiły się wtedy pierwsze wystawy indywi-

dualne w Żywcu, Płocku i Brzeszczach. Efektem wystaw były kontakty z ko-
lekcjonerami i zwykłymi nabywcami, osobami, które zainteresowały się jego 
pracami. Rzeźby Ryszarda Strońskiego znajdują się w kolekcjach prywat-
nych w kraju i za granicą. Na wystawie prezentuje swoje prace z okresu 35 
lat. Prace te nie mają cech dominujących w sztuce amatorskiej czy ludowej. 
Sytuują się gdzieś na pograniczu ze wskazaniem na ludowość. Świadczą 

o tym chociażby podejmowane tematy: typowe w sztuce ludowej 
wizerunki Matki Boskiej, aniołów, a przede wszystkim Chrystusa 
Frasobliwego i Piety.

Rysiek ma swój wypracowany przez lata styl. Rzeźby są pła-
skie i mają wydłużone kształty. Stosunkowo często w twórczości 
Ryszarda Strońskiego można spotkać wizerunki archaniołów Mi-
chała czy Gabriela, a także aniołów bezimiennych. Cechą cha-
rakterystyczną jego anielskich postaci są bardzo duże skrzydła. 
Można śmiało stwierdzić, że Ryszard to kolejny zdolny i świado-
my twórca – rzeźbiarz tworzący w konwencji zbliżonej do trady-
cyjnej sztuki ludowej”.                  AP

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rącz-
ka między innymi:
• uczestniczył w walnym zwyczajnym zebraniu Spółki Ekoład;
• wziął udział w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Sto-

warzyszenia Region Beskidy, podczas którego został wybrany do 
Zarządu;

• uczestniczył w obchodach 40-lecia istnienia Dziecięcego Folklory-
stycznego Festiwalu w partnerskiej Gminie Likavka na Słowacji;

• prowadził rozmowy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Wi-
ceministrem na temat budowy sieci kanalizacji sanitarnej na tere-
nie Gminy Wilkowice.

W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone przetargi na następujące za-
dania:
• budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Gminy Wil-

kowice;
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas reali-

zacji zadania pn. Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na 
terenie Gminy Wilkowice;

W ostatnim miesiącu zostały podpisane umowy na następujące za-
dania:

• odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z tere-
nu Gminy Wilkowice;

• udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie: 3.850.000,00 zło-
tych na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów;

• sprawowanie nadzoru budowlanego nad realizacją robót drogo-
wych;

• budowa chodnika wzdłuż ulicy Handlowej w Mesznej;
• przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Gruntowej w By-

strej;
• budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umoż-

liwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami poło-
żonymi w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice na terenie Gminy 
Wilkowice w roku 2015 – ETAP 1;

• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zada-
nia „Budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej 
umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami 
położonymi w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice na terenie 
Gminy Wilkowice w roku 2015 – ETAP 1;

• zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Wilkowice.

WÓJT INFORMUJE

dofinansowanie z UE oraz budżetu państwa wyniosło, niespełna, 2,5 mln 
złotych.

Dodatkowo corocznie przeprowadzamy we wszystkich placówkach drob-
ne niezbędne zadania remontowo-inwestycyjne. W roku ubiegłym wydali-
śmy ok. 100 000,00 zł.

Realizujemy również liczne zadania związane z prowadzeniem, w na-
szych placówkach, dodatkowych zajęć dydaktycznych, w ramach których 

szkoły pozyskują liczne pomoce naukowe.
Samorząd Gminy Wilkowice dokłada wszelkich starań, aby oświata, na 

terenie Gminy Wilkowice, była na jak najwyższym poziomie, jednocześnie 
oczekując przełożenia na jakość nauczania i na wyniki w dydaktyce i sporcie.

Uczniom oraz gronu pedagogicznemu życzę udanych wakacji. Wierzę, 
że we wrześniu spotkamy się pełni nowych sił do pracy.

Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka

cd. ze str. 1 
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tara basowa, Wojciech Hetnał – perkusja, Ry-
siek – akordeon oraz panie skrzypaczki Sylwia 
i Dominika (wychowanka szkoły Golców). Gra-
li muzykę z rejonu Słowacji i szlagiery od Cie-
szyna do Śląska. Kapela powstała przy chórze 
„Cantica”. Po przemówieniach mogliśmy zoba-
czyć pełną inscenizację bitwy, która odbyła się 
w dorzeczu rzeki Skleniec i Białej 8 marca 1656 
roku. Scenariusz bitwy na podstawie wcze-
śniejszych opisów, a także szczegółowego opi-
su w „MONOGRAFII Gminy Wilkowice” pod re-
dakcją Przemysława Stanki. Scenariusz napi-
sał, wyreżyserował i prowadził pan major Wal-
demar Jagiełło. Widowisko było zrobione z roz-
machem. Były trzy szańce, na których obrońcy 
polscy bronili się zaciekle. Zarówno obrońcy jak 
i atakujące wojska szwedzkie strzelały z dział 
i innych broni palnych. Szczególnie dziwnymi 
i dawnymi broniami palnymi dysponowali górale 
podhalańscy, a wszyscy uczestnicy bitwy prze-
brani byli w stroje z czasów „potopu szwedz-
kiego”. Było wiele huku, okrzyków wojennych 
i ataków. Przed rozpoczęciem inscenizacji ak-
tor grający proboszcza Łodygowic Stanisława 
Kaszkowica pobłogosławił inscenizację. Obro-
ną kierował administrator Łodygowic Jan Tory-
siński, a dowódcą Szwedów był aktor grający Jana Wejharta. Pol-
skie wojsko i górale z Wilkowic i Mikuszowic bronili się dzielnie, jed-
nak po kilku atakach szwedzkich ci, co nie polegli, rozpierzchli się po 
lasach. Szwedzi rabowali i palili domy. To wszystko jak na filmie mo-
gli zobaczyć widzowie, którzy oglądali bitwę z góry polany (bitwa była 
w dole). Były negocjacje. Byli parlamentarzyści jednak co najtragicz-
niejsze – Szwedzi nie brali do niewoli, a zabijali jeńców i palili domy. 
Z historii dowiedzieliśmy się, iż z pola walki zniesiono również ran-
nych Szwedów, którzy zostali w domu szwedzkiego sztabu wojsko-
wego. Sztab mieścił się w Górnych Wilkowicach. Tam Szwedzi zosta-
li wyleczeni i zaakceptowani przez społeczeństwo. W uznaniu tego 
faktu konsul Królestwa Szwecji Janusz Kahl przysłał do mieszkań-
ców pismo, które publikujemy za Jego zgodą.

Szanowni Państwo, jesteśmy dumni, że Królestwo Szwecji doceni-
ło szlachetność, trud i heroizm naszych ziomków. To szlachetny czyn, 
bo Wilkowianie przebaczyli Szwedom ich morderstwa i rabunki. Po 
bitwie zaakceptowali żołnierzy szwedzkich. Oni pozostali i poczuli się 
Wilkowianami i nie chcieli wracać do Szwecji. Świadomość o tych 
czynach została do dzisiaj.

Po zakończonej inscenizacji wystąpił 
Zespól Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” 
pod przewodnictwem pani Agnieszki Ru-
sin. Ubrani w piękne, kolorowe, regionalne 
stroje, przy muzyce własnej kapeli zapre-
zentowali się uroczo. Mężczyźni popisy-
wali się wielką fizyczną sprawnością, któ-
rą mocno oklaskiwała zgromadzona pu-
bliczność. Było fajnie, ale zanosiło się na 
deszcz. Po występie zespołu pani Agniesz-
ki ludzie uciekli przed burzą, dlatego tylko 
nieliczni śmiałkowie chcieli posłuchać wy-
stępu pana Janusza Mazura, a o tańcach 
już nie było mowy. Impreza była dobrze 
przygotowana, lecz pogoda trochę popsu-
ła tę uroczystość. Zaprezentowaliśmy arty-
stów naszego regionu. Była wystawa ob-
razów malowanych przez panią Barbarę 
Adamiec. Prezentowały swoje wyroby ar-
tystyczne panie Halina Helfer i Bogumi-
ła Dembińska. Świetne stoisko z czasów 
„potopu szwedzkiego” prezentował w nie-
nagannym stroju szlachcica polskiego pan 
Wiesław Frączek. Wszystkie prezentowa-
ne wyroby artystyczne i stroje można było 
kupić lub zamówić u wykonawcy. Podawa-
no również wspaniałe i niedrogie golon-

ka, grillowane szaszłyki, karczki i kiełbasy. Szkoda tylko, że padają-
cy deszcz nie pozwolił biesiadować, tańczyć i bawić się tak jak było 
zaplanowane do godziny 20:00. Nawet pan Janusz Mazur skończył 
swoją grę o 17:30. Musicie państwo przyznać, że śpiewał wspaniale. 
Tak zakończyła się kolejna trzecia inscenizacja bitwy ze Szwedami 
na szańcach w Wilkowicach. Bardzo dobrze zaprezentowała się rów-
nież ekipa pana Bogdana Szlósarczyka. Sprawnie rozwijali namioty, 
stawiali stoły i ławki. Zostawili porządek, za to ich pochwalamy i dzię-
kujemy. Dziękujemy również sponsorom, dzięki którym trzecia impre-
za mogła odbyć się z takim rozmachem. Dziękujemy prowadzącemu 
nagłośnienie. Wszystkim pomagającym w stworzeniu tego historycz-
nego widowiska bardzo dziękujemy, a szczególnie Marii Ferdynus, 
Marii Cichoń, Kornelowi Liechtensteinowi, Ryszardowi Rączce, Ma-
teuszowi Romaniakowi, Dawidowi Lorancowi, Ireneuszowi Bojdyso-
wi. Podziękujemy każdemu z nich osobiście.

Dziękujemy wszystkim, którzy oglądali inscenizację i mamy na-
dzieję, iż będziemy mogli stworzyć takie widowisko za rok.

Władysław Wala

wiec, zresztą z wieloma innymi naszymi absolwentkami. Uczęszcza-
jąca do drugiej klasy Liceum ŻAPN Żywiec o profilu piłki ręcznej już 
stała się tam liderką zespołu. Tytuł ostatniego artykułu portalu – ży-
wiecsport.pl: „Szach-Pach...” mówiącego o tym jak „Stalówki” ogry-
wają III ligowy klub z Michałkowic i zajmują II miejsce w seniorskiej 
trzeciej lidze, świadczy o ogromnym potencjale jaki drzemie w naszej 
bystrzańskiej dumie.

– po trzecie: wysokie wyniki w rozgrywkach Szkolnego Związ-
ku Sportowego są dla nas głównym celem. Poprzednie lata w pił-
ce ręcznej dziewcząt to trzyletnia dominacja Gimnazjum im. Julia-
na Fałata na poziomie Powiatu i Rejonu oraz ciężkie boje w etapie 
Półfinału Wojewódzkiego. Dziewczęta ogrywały już dwukrotnie klu-
bową drużynę z Pietrowic Wielkich, ale czegoś zawsze brakowało, 
by ograć lub grać na równi z tymi najlepszymi. Tegoroczna gimna-
zjada w szczypiorniaka przysporzyła nam kolejnych radości. Na pół-
finale wojewódzkim ograliśmy wysoko notowaną drużynę z Jastrzę-
bia Zdroju, a w finale przegraliśmy z gospodyniami z Żor. Dało nam to 
drugie miejsce w półfinale wojewódzkim, co jest równoznaczne z za-
jęciem piątego miejsca na Śląsku spośród wszystkich gimnazjów. To 
nasz najlepszy wynik i już jesteśmy ciekawi czego dokonamy za rok.

Skład dziewcząt: Aleksandra Zątek, Inga Moczek, Natalia Pachol-
ska, Aneta Talik, Weronika Greń, Joanna Okrzesik, Dominika Zubek, 
Maja Kowalczyk, Julia Śmiłowska, Joanna Jamróz, Paulina Mrowiec, 
Marzena Orawczak, Anna Filipek, Karolina Mokrzyńska i Ewelina 
Kwaśny.

– po czwarte: wisienka na torcie... czyli wybitny wynik chłopców 
z Bystrej. Trzecie miejsce w Finale Wojewódzkim!!! Kto by pomyślał, 
że Bystra po raz trzeci z rzędu awansuje do najlepszej czwórki szczy-
piornistów ze Śląska i doczekamy się medali z tej imprezy. Chłop-
cy wylosowali, w pierwszym meczu, drużynę Zrywu Chorzów, w któ-
rej grało dwóch Reprezentantów Polski. Nie znaliśmy przeciwnika 
i nie byliśmy gotowi do obrony przeciw tak silnym fizycznie chłopa-
kom, a gdy już znaleźliśmy receptę, było za późno, by odrobić stra-
ty. Pozostała gra o medal z kolejną klubową i bardzo mocną druży-
ną. Olimpia Piekary Śląskie, prowadząca szkolenie zawodników od 
najmłodszych lat, początkowo opierała się atakom GimBystrej, jed-
nak druga połowa należała już do nas i stał się cud.... zdobyliśmy 
medal Mistrzostw Śląska w grze zespołowej nie będąc klubem, nie 
grając w lidze, nie będąc tak ogranym!!! Wynik 25:19 także świadczy 
o tym, że nie można tu mówić o jakimś „fuksie”, czy szczęściu. Do-
datkowo tydzień po finale do naszej szkoły zawitał trener pokonanej 
drużyny z Piekar, by zachęcić bystrzaków do gry w barwach jego klu-
bu. Coś pięknego.:

Skład chłopców: Kacper Jakubiec, Piotr Marek, Maciej Miech, Mi-
chał Łaciak, Jakub Waszak, Filip Galas, Szymon Laszczak, Tomasz 
Strzelczyk, Szymon Koczur, Antoni Gołębiewski, Rafał Zhu, Piotr Pa-
ciorek, Bartłomiej Waleczek, Mateusz Gad.

Z tego miejsca jako trener, nauczyciel, czasem kolega z boiska, ale 
tak naprawdę dobrze życzący i kibicujący Wam przyjaciel...

 SERDECZNIE DZIĘKUJĘ i GRATULUJĘ!!!
       Marcin Węgrzyn

cd. ze str. 2   III inscenizacja bitwy...

cd. ze str. 2    Piłka ręczna...
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Od pierwszej ręcznej sikawki zakupionej już w 1906, poprzez 
pierwszą sikawkę motorową pochodzącą z 1930 roku, pierwszy sa-
mochód pozyskany w 1947 roku do najnowszych, stanowiących dzi-
siejszą siłę bojową OSP. Wspomniano również największe sukcesy, 
jakie odnosiły na przełomie dziejów drużyny reprezentujące OSP Wil-
kowice na różnego szczebla zawodach sportowo-pożarniczych, zdo-
bywając tytuły mistrza powiatu w kategorii MDP dziewcząt oraz ko-
biet i seniorów.

Uroczystości związane z obchodami Jubileuszu, były również oka-
zją do uhonorowania i nagrodzenia członków OSP Wilkowice, którzy 
poprzez swoją codzienną społeczną pracę i służbę szczególnie za-
służyli na wyróżnienie.

W zaszczytnym gronie osób, które otrzymały odznaczenia i wyróż-
nienia byli nie tylko strażacy czynni OSP ale również członkowie Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woje-
wództwa śląskiego odznaczeni zostali:

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
Mieczysław RĄCZKA, Małgorzata BYSKO, Jan DAMEK, Maria 

FERDYNUS.
SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

Krzysztof STOKŁOSA
ODDZANKĄ STRAŻAK WZOROWY: Kamil DAMEK, Michał 

RĄCZKA.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochot-

niczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wilkowicach 
odznaczeni zostali:

ODZNAKĄ ZA WYSŁUGĘ LAT
Marian Wala 65 lat wysługi, Andrzej Polak 55 lat wysługi, Andrzej 

Duraj 45 lat wysługi, Jacenty Duraj 40 lat wysługi, Mirosław Mrowiec 
25 lat wysługi, Piotr Kąkol 25 lat wysługi, Cenin Marcin 15 lat wysługi, 
Tomasz Nowakowski 15 lat wysługi, Sebastian Śpiewak 15 lat wysłu-
gi, Kamil Damek 10 lat wysługi, Paweł Murański 10 lat wysługi, Ma-
ciej Pawlik 10 lat wysługi, Tomal Tomasz 10 lat wysługi, Jacek Wan-
dzel 10 lat wysługi.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wilkowicach 
odznaczeni zostali:

ODZNAKĄ Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
Złotą Odznaką: Anna Przybyła
Srebrna Odznaką: Agnieszka Kozieł, Weronika Kozieł, Kamil Wan-

dzel, Mateusz Wandzel
Brązową Odznaką: Szymon Binda, Klaudia Burkacka, Sandra 

Czauderna, Krystian Kamiński, Marta Konior, Jakub Kuliński,Kami-
la Malinka, Mateusz Mrowiec, Monika Mrowiec, Daniel Sidzina, Ju-
styna Sidzina.

Wpisem do „Księgi wyróżnionych najwyższymi odznaczeniami 
Związku OSP” z terenu powiatu bielskiego uhonorowani zostali:

Dh Andrzej POLAK – Gospodarz OSP Wilkowice oraz nieżyjący już 

członkowie OSP tj. Śp. Dh. Józef DOBIJA – w imieniu rodziny wpis 
odebrała Wnuczka Pani Agnieszka Chlebek, Śp. Dh. Józef DURAJ – 
w imieniu rodziny wpis odebrał syn Dh. Jacenty Duraj.

Słowa podziękowania za przychylność oraz wsparcie finansowe 
działalności OSP Wilkowice na przełomie dziejów skierowano do 
Władz samorządowych Gminy Wilkowice, Sołtysa i Rady Sołeckiej 
oraz mieszkańców sołectwa Wilkowice.

Po zakończeniu części związanej z obchodami 110-lecia istnienia 
OSP w Wilkowicach Wójt Gminy Mieczysław Rączka wraz z przed-
stawicielami Komitetu Organizacyjnego oficjalnie otworzył XVI Dni 
Wilkowic. Tradycyjnie część kulturalna rozpoczęła się od występu 
dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu Wilkowic oraz 
koncertu Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Następnie na sce-
nie pojawił się zespół „Freaky Dreamers”, gwiazda wieczoru „Kabaret 
Kopydłów” oraz grupy taneczne „Semi Sweet Gyals”, „B.G.F. Crew”, 
„So Special”, „Glam Crew”, a po nich z występem wokalnym zapre-
zentowały się Martyna Pasierbek oraz Aleksandra Kasperek. Na za-
kończenie sobotniego wieczoru została zorganizowana dyskoteka.

W niedzielne popołudnie odbył się koncert Zespołu Pieśni i Tań-
ca Suszanie z Suchej Górnej oraz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Be-
skidzka z Mesznej. Następnie na scenie pojawiły się zespoły Hertz 
Klekot, Black Bee, New Year’s Day oraz na zakończenie Factory of 
Blues.

Poza częścią kulturalną podczas XVI Dni Wilkowic miały miejsce 
również wydarzenia sportowe. W czwartek na hali GOSiR w Wilkowi-
cach zorganizowany został Dzień Sportu Dla Osób Niepełnospraw-
nych w ramach programu „HALA BEZ BARIER” zorganizowany przez 
DPS Wilkowice. W piątek na boisku Orlik obok Urzędu Gminy zo-
stał zorganizowany turniej dzikich drużyn, a w sobotę na trasie Gór-
ne Wilkowice – Magurka Wilkowicka odbył się wyścig rowerowy „Ma-
gurka UPHILL 2015”.

Składamy serdecznie podziękowania wymienionym poniżej oso-
bom i instytucjom, dzięki którym zorganizowane zostały tegoroczne 
Dni Wilkowic:

LISTA SPONSORÓW I DARCZYŃCÓW:
Gmina Wilkowice, Rada Sołecka w Wilkowicach, Spółka Wodocią-
gowa w Wilkowicach, Fundacja Sadyba, Paulina i Mieczysław Rącz-
ka, Ewa i Bartosz Wadoń, Daria i Klaudiusz Bartosik, Piekarnia-Cu-
kiernia „CZADER”, Stacja paliw „BOMAR”, Wojciech Łaszczok, Jerzy 
Wala, Drew-Plac, Rodzina Walów ze Strażackiej, Halina i Bogusław 
Janek, Piotr Krzyżak, Bank Spółdzielczy w Bystrej, Wiesław Hańde-
rek, Kazimierz Jakubiec, Rodzina Zakrzewskich, Wojciech Komen-
darczyk, Rodzina Romaniaków, Mariusz Jakubiec, Rodzina Konio-
rów, Firma Ochroniarska „DRAGON”, Hurtownia Wikliny, Mirosław 
Dębiński, Jacek Lipowiecki, Jerzy Kwaśny, Państwo Stachurscy, Mi-
rosław Gilowski, Marek Żarnowiecki, Katarzyna Cabaj, Józef Ksią-
żek, Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach, Józef Kwaśny, Cze-
sław Kwaśny.

Zarząd OSP Wilkowice

cd. ze str. 2   110-LECIE...

Dnia 14 maja br. odbyła się w Mesznej wyjątkowa uroczystość. 
Zabytkowa kamienna kapliczka przy ulicy Handlowej, tzw. Panien-
ka, otrzymała nową, piękną rzeźbę Matki Boskiej, którą wykonał nasz 
miejscowy rzeźbiarz Mateusz Gębala. Kapliczka istnieje od oko-
ło 1840 r. Została ufundowana przez Wojciecha Gluzę i jego syna 
Szymona. Przez lata opiekowały się nią rodziny Gluzów, Gębalów 
i Huczków. W ostatnich latach z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwo-
ju Mesznej i dzięki dotacji Urzędu Gminy w Wilkowicach została od-
nowiona przez konserwatora zabytków Marię Sromek-Osielczak. Po-
nieważ figurka Matki Boskiej była nietrwała, Stowarzyszenie Rozwo-
ju Mesznej starało się o dotację finansową w Urzędzie Gminy i zwró-
ciło się z prośbą do Mateusza 
Gębali o wykonanie rzeźby 
w kamieniu i umieszczenie jej 
we wnętrzu kapliczki. Figurka 
Matki Boskiej została wyko-
nana z piaskowca, podobnie 
też tło, na którym jest umiesz-
czona. 14 maja wokół ka-
pliczki zebrali się mieszkań-

cy Mesznej, człon-
kowie Stowarzysze-
nia Rozwoju Mesz-
nej, przedstawiciele 
Stowarzyszenia Ro-
dzin Katolickich, Ak-
cji Katolickiej, Star-
szyzny Harcerskiej 
i innych organizacji, 
a także zaproszeni 
goście, wśród nich 
Wójt Gminy Wilkowi-
ce Mieczysław Rączka i sołtys wsi Meszna, Antoni Kufel.

Uroczystego poświęcenia rzeźby dokonał proboszcz naszej para-
fii, ks. Andrzej Piotrowski. Po wspólnym odmówieniu Litanii do Naj-
świętszej Maryi Panny i odśpiewaniu majowej pieśni, ks. proboszcz 
zakomunikował, że od tej pory każdego roku, dnia 14 maja miesz-
kańcy Mesznej będą spotykać się na Majówce przy zabytkowej ka-
pliczce.                 

SRM

NOWA RzEźbA W zAbYTkOWEJ kAPlICzCE W MESzNEJ
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ROzWIązANIE kONkURSU: „NA ROzSTAJACH DRÓg, W lEśNYCH OSTęPACH,
 NAD RzEkAMI, … – kAPlICzkI, śWIąTkI I kRzYżE”

Zanim podamy prawidłowe rozwiązanie, jeszcze jedna ciekawa hi-
storia kapliczki, która stoi w ogrodzie Państwa Jakubców, w tzw. Ali-
nowie. Poniżej cytat z metryczki sporządzonej przez księdza roda-
ka, Bronisława M. Jakubca SDS.

„Została wybudowana przez Władysława Jakubca w 1981 roku 
i poświęcona NMP, jako potrójne wotum:

– za uratowanie ży-
cia papieża Jana Paw-
ła II w czasie zamachu 
na placu Św. Piotra 
w Rzymie, w 1981 r.;

– w podziękowaniu 
za moje (przyp. aut. 
Ks. B. Jakubca) powo-
łanie kapłańskie i za-
konne w roku moich 
święceń;

– za zryw wolno-
ściowy i powstanie w Polsce wolnych, Niezależnych i Samorządnych 
Związków Zawodowych „Solidarność” (…).

Kapliczkę poświęciłem w 1981 roku 
w obecności mojej siostry Alicji.”

Zdjęcia jeszcze nieodkrytych kapli-
czek zamieścimy w późniejszych nu-
merach naszej gazety.

Prawidłowa lokalizacja krzyży i kapli-
czek zawartych w folderze konkurso-
wym (można pobrać wraz z odpowie-
dziami w sklepiku prasowym, bibliotece 
i jej filiach oraz w urzędzie gminy), czy-
li prawidłowe rozwiązania:

1 ul. Wyzwolenia 229 (u p. Dobijów)
2 na rogu ul. Zawilców z ul. Wyzwolenia 
3 ul. Wyzwolenia – Huciska (u p. Hańderków)
4 ul. Wyzwolenia – Huciska (u p. Kajzerów)
5 ul. Wyzwolenia 238 – Huciska (u p. Górnych)
6 na skrzyżowaniu ul. Żywiecka z ul. Falistą
7 na skrzyżowaniu ul. Wąskiej z ul. Żywiecką
8 ul. Grabecznik (naprzeciwko posesji nr 113)
9 ul. Wyzwolenia na granicy Wilkowic z Bystrą

10 ul. Wyzwolenia 113 (u Wójta Cholewy)
11 skrzyżowanie ul. Długiej i ul. Kwiatowej
12 ul. Kwiatowa 17 (w sąsiedztwie p. Tulkowskich)
13 ul. Strażacka w sąsiedztwie przedszkola
14 u Sióstr Zakonnych – Wilkowice
15 ul. Nad Wilkówką 28 (u p. Męcner)
16 ul. Jesionowa 1
17 ul. Nad Wilkówką (w okolicy ul. Turystycznej)
18 ul. Jesionowa 13
19 na zielonym szlaku na Magurkę (opodal kapliczki nr 20)
20 na szlaku zielonym na Magurkę (u Wesołowskiego)
21 na końcu ul. Kościelnej (pod Kaplą)
22 na Magurce (u P. Śniadków)
F1 obok kościoła parafialnego w Wilkowicach (u p. Janików)
F2 obok kościoła parafialnego w Wilkowicach (u p. Hankusów)
F3 ul. Kościelna (naprzeciwko SP Wilkowice)

Zachęcam do odkrywania tych miejsc podczas spacerów po na-
szej urokliwej okolicy.

Janina JPiechota – sekretarz
Stowarzyszenia „Razem dla Wilkowic”

Jak co roku w Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Mesz-
nej hucznie obchodziliśmy Dzień Języka Angielskiego. 
Uroczysty apel odbył się 3 czerwca. Program artystycz-
ny przygotowały panie Gabriella Kłosowska i Justyna 
Piekarz. W ramach uroczystości gościliśmy laureatów 
IV Gminnego Konkursu Językowo-Plastycznego „Let’s 
Paint In English”. Mieliśmy także możliwość wysłucha-
nia niektórych uczestników tegorocznego VII Gminnego 
Konkursu Piosenki Angielskiej.W części pierwszej pro-
gramu artystycznego uczniowie klasy IV w ramach Klu-
bu Teatralnego „Maska” zaprezentowali bajkę, Thum-
bellina”, czyli Calineczkę. Mogliśmy podziwiać zarówno 
piękną pracę aktorską uczestników jak i wspaniałe rekwizyty i deko-
racje.

Po przedstawieniu pani dyrektor Małgorzata Długosz wręczyła na-
grody laureatom IV Gminnego Konkursu Językowo-Plastycznego 
„Let’s Paint in English”. W kategorii „Be green – sort your bin”: I miej-
sce – Zuzanna Kokot SP Wilkowice, II miejsce – Jakub Wikło SP 

Bystra, III miejsce – Łucja Grzybowska i Dominik Helfer ZSP Mesz-
na. W kategorii „3R- Reduce, Reuse, Recyc-
le” czołowe miejsca zdobyli: Oktawia Kryjak 
- ZSP Meszna, Jakub Pach SP Wilkowice, Ar-
kadiusz Górdek - SP Bystra.

W drugiej części imprezy uczniowie klas 
IIa, IV, Va i Vb oprowadzali gości po słynnym 
w Muzeum Figur Woskowych znajdującym się 
w Londynie. Wśród czołowych przedstawicie-
li kultury, nauki, polityki angielskiej prezento-
wanej w muzeum znalazły się takie figury jak 
Królowa Elżbieta II, Winston Churchill, Gra-

ham Bell, Isaac Newton, William Shakespeare i Charles Dickens. 
Nie zabrakło też słynnego brytyjskiego detektywa Sherlocka Holme-
sa, czy obrońcy Jego Królewskiej Mości agenta 007- Jamesa Bonda. 
Finał zwieńczył słynny wokalista Freddie Mercury piosenką „Show 
must go on”.

Podczas uroczystości zaprezentowały się także uczestniczki VII 
Gminnego Konkursu Piosenki Angielskiej: Emanuela Jędrzejew-
ska, Magda Tórz oraz Ola Wolińska. Na sam koniec bogatego 
programu artystycznego mogliśmy podziwiać zdobywców I miej-
sca Konkursu Piosenki Angielskiej tj. uczniów klasy V naszej 
szkoły w piosence „We are the World”. Nasi laureaci to: Anna 
Bieniek, Justyna Śliwa, Magdalena Walczak i Filip Buława.

Dzień Języka Angielskiego to święto eksponujące kulturę i ję-
zyk angielski – język, który na co dzień jest dla uczniów naszej 
szkoły nie tylko ciężką pracą, lecz również świetną zabawą.

opracowała Justyna Piekarz

DzIEń JęzYkA ANgIElSkIEgO W SzkOlE W MESzNEJ
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Krzyże przydrożne, światki i kapliczki to 
pomniki kultury sakralnej, które są świad-
kami i pamiątką dziejów. Najwięcej posta-
wiono ich w XVII wieku. Żadna nie powsta-
ła przypadkowo, każda do czegoś nawołu-
je, przypomina o jakimś zdarzeniu. W cza-
sie rozbiorów Polski stawianie krzyży i ka-
pliczek było zabronione.

Krzyże stawiano w miejscach ważnych, 
znaczących dla ludzi:

* przy kościele, w centrum osady lub wsi, 
wyznaczając w ten sposób ich punkt centralny;

* na początku lub na końcu zabudowań wsi;
* na rozstajnych drogach, gdzie żegnano odchodzących;
* w miejscu gdzie znaleziono kości ludzi dotkniętych zarazą lub po-

ległych w potyczkach wojsk;
* przy ścieżkach prowadzących do lasu czy na skraju pól,
* dla upamiętnienia nagłej śmierci – kiedy człowiek zginął tragicz-

ną śmiercią: w wyniku zabójstwa, w wypadku, od uderzenia pioruna, 
wierzono, że jego dusza nie zazna spokoju, dopóki nie zostanie po-

stawiony przydrożny krzyż lub kapliczka. One miały za-
pewnić wieczny spokój tym, co nagle odeszli.

Dziś często zapomniane, niszczejące i obdarte z in-
tencji. Oddział Akcji Katolickiej przy wilkowickiej parafii 
pragnie, przy udziale mieszkańców, przywrócić pamięć 
o nich, a w przypadku tych najbardziej dotkniętych zę-
bem czasu, odtworzyć ich pierwotny wygląd. Wkrótce 
wydany zostanie folder ze zdjęciami tych budowli z te-
renu Wilkowic, który będzie ogólnodostępny.

Zwracamy się do mieszkańców o pomoc w uzupeł-
nieniu zdjęć oraz brakujących opisów. Materiały można 

zostawiać w kiosku prasowym przy parafii w Wilkowicach, w bibliote-
ce lub w referacie kultury w Urzędzie Gminy. Razem możemy więcej!

Wszystkim, którzy już włączyli się w to zadanie serdecznie dzięku-
jemy.           

Janina JPiechota

„NA ROzSTAJACH DRÓg, W lEśNYCH OSTęPACH, NAD RzEkAMI, … – kAPlICzkI, śWIąTkI I kRzYżE”

SPORTOWA SP bYSTRA
To był dobry rok dla sportowców reprezentujących Szkołę Podsta-

wową im. Synów Pułku w Bystrej. Wiele sukcesów na poziomie gmin-
nym, powiatowym, a także rejonowym potwierdził, że wyniki z po-
przednich lat nie były przy-
padkiem. Tak więc „doj-
rzeliśmy” do tego, aby po-
chwalić się nimi na łamach 
„Głosu Gminy Wilkowice”.

Świetnymi osiągnięciami 
w zawodach gminnych po-
szczycić się może męska 
część Naszej reprezentacji, 
która pokonując rywali we 
wszystkich dyscyplinach 
(mini gry – piłka nożna, pił-
ka ręczna, siatkówka, koszykówka, a także czwórbój lekkoatletyczny, 
sztafetowe biegi przełajowe oraz tenis stołowy) przechodziła do kolej-
nych etapów, w których również prezentowała się z dobrej strony. Na 
uznanie zasługują szczególnie koszykarze, którzy wygrywając półfi-
nały powiatu awansowali do zawodów finałowych; tu nie poszło już 
tak dobrze, lecz 4 miejsce w powiecie bielskim jest na pewno dobrym 
wynikiem. W piłce ręcznej i siatkówce zabrakło trochę szczęścia, gdyż 
w pierwszych meczach trafialiśmy na zespoły, które wygrywały póź-
niej zawody półfinałowe, kontynuując dobrą passę w etapach fina-
łowych. Dobrym przykładem jest tutaj drużyna piłki ręcznej z Czań-
ca, która w pierwszym meczu, po dość wyrównanej grze, pokona-
ła „bystrzaków”, a następnie wygrywała kolejne etapy docierając aż 
do zawodów wojewódzkich. Pokonując kolejnych swoich rywali piłka-
rze ręczni i siatkarze kończyli rozgrywki na III miejscu w półfinale po-
wiatu. Nadszedł czas na lekką atletykę; tutaj przede wszystkim należy 
wspomnieć o dwóch osiągnięciach: III miejsce w powiecie w czwórbo-
ju LA oraz II miejsce w zawodach rejonowych w biegach sztafetowych 
4x100m – to są naprawdę bardzo dobre wyniki.

Również dziewczęta nie próżnowały w tym „sezonie”. Na pozio-
mie gminnym nie udało im się wygrać tylko zawodów w koszykówce 
oraz w sztafetowych biegach przełajowych. W pozostałych rozgryw-
kach postanowiły dorównać chłopakom i powygrywały co tylko się 
dało. Z kolejnych etapów rozgrywek na uwagę zasługują III miejsca 
półfinałów powiatu w mini siatkówce i mini piłce ręcznej – tu również 
zabrakło trochę szczęścia w losowaniach i ponownie w pierwszych 
meczach trafialiśmy na późniejszych zwycięzców półfinałowych. Po-
chwalić należy także Nasze czwórboistki, które po świetnych zawo-
dach gminnych jeszcze lepszą formę zademonstrowały na finałach 
powiatu, gdzie zdobywając III miejsce po raz pierwszy od dekady 
stanęły na podium tych zawodów, a jedna z Naszych reprezentantek 
uzyskała najlepszy indywidualnie wynik w całym powiecie – również 
10 lat czekaliśmy na takie 
osiągnięcie.

Podsumowując wspo-
mnieć należy jeszcze tyl-
ko, że w klasyfikacji punk-
towej Powiatowego Szkol-
nego Związku Sporto-
wego w roku szkolnym 
2014/2015 Szkoła Podsta-
wowa w Bystrej zajęła 8 
miejsce na 42 szkoły pod-
stawowe powiatu bielskie-
go. Mamy nadzieję, iż młodsi uczniowie zapatrzą się na starszych 
kolegów i w następnych latach będziemy mogli popełniać podobne 
artykuły na ich temat. A kończącym już naukę szóstoklasistom dzię-
kujemy i życzymy kolejnych sukcesów w gimnazjum, tam przykład 
świetnych osiągnięć świeci już od lat.

       LEVEL UP
Roman Kubica, Zespół Promujący SP w Bystrej

Szanowni Mieszkańcy! Jeśli ktoś posiada archiwalne zdjęcia krzyża 
pod Kaplą proszony jest o kontakt z autorką artykułu poprzez skle-
pik przy parafii.

MIęDzYNARODOWY TURNIEJ PIŁkARSkI NA bOISkACH bTS REkORD
Drużyna piłkarska „Wrót Beskidów” została zaproszona na między-

narodowy turniej piłkarski oldboyów „Beskidy 2015”. W turnieju udział 
wezmą następujące drużyny „Zagłębie Sosnowiec”, „Orły Zaolzia”, 
„Wrota Beskidów” – zespół Wilki, TS „Bielskie Orły”. Turniej odbędzie 
się 28.06.2015 (niedziela) na obiekcie BTS „Rekord” przy ul. Starto-
wej. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10:00. Jest to dla „Wrót Beski-

dów” zaszczyt, że możemy uczestniczyć w tych międzynarodowych 
zawodach, dlatego zapraszamy piłkarzy i kibiców na stadion Rekor-
du Bielsko-Biała. Kapitanem drużyny powołującym zawodników do 
gry jest Pan Jacek Polak.

Ze sportowym pozdrowieniem 
Władysław Wala
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MIęDzYPRzEDSzkOlNY kONkURS RECYTATORSkI W PRzEDSzkOlU W MESzNEJ
W związku z realizowanym rocz-

nym planem pracy, 29.05.2015 r 
w naszym przedszkolu odbył się 
Konkurs Recytatorski dla przed-
szkolaków pt. „W magicznym świe-
cie poezji”.

W konkursie wzięło udział 
15 dzieci - reprezentantów przed-
szkoli z Gminy Wilkowice. Dzie-
ci oceniało jury w składzie Krysty-
na Laszczak - nauczyciel eduka-
cji wczesnoszkolnej (SP w Mesz-
nej), Renata Durajczyk - nauczy-
ciel j. polskiego (SP w Mesznej), 
Anna Ślęk- bibliotekarz (SP w By-
strej). Gościem specjalnym kon-
kursu była Pani Helena Byrdy - do-
radca metodyczny w Regionalnym 
Ośrodku Doskonalenia Nauczycie-
li „WOM” w Bielsku-Białej, a także 
dyrektor z Przedszkola Publiczne-
go w Bystrej Pani Dorota Imielska oraz dyrektor Przed-
szkola Publicznego w Wilkowicach Pani Maria Cichoń. 
Dzieciom towarzyszyli rodzice, a także przygotowujące 
je nauczycielki z przedszkoli. W przerwie konkursu, kiedy 
jury udało się na naradę, dzieci obejrzały przedstawienie 
„Kot w Butach” w wykonaniu nauczycielek naszego przed-
szkola wraz z Panią Dyrektor w roli króla.

Ze względu na wyrównany poziom 
konkursu nagrody zostały przyznane 
w dwóch kategoriach: dzieci 3-4 letnich 
oraz 5-6 letnich.

Wśród dzieci młodszych:
I miejsce: Karolina Nikiel z PP w Mesz-
nej
II miejsce: Alan Frączek z PP w Mesz-
nej
III miejsce: Maja Popławska z PP 
w Mesznej

Wśród dzieci starszych:
I miejsce: Karina Dziedzic z PP w Wil-
kowicach
II miejsce: Tymon Bąbski z PP w Bystrej
III miejsce: Marta Czech PP w Wilkowicach

Pozostałe dzieci otrzymały wyróżnienia.
Wszystkie dzieci zostały nagrodzone dyplomami, upominka-

mi książkowymi oraz licznymi brawami.
Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się do rozwijania 

u najmłodszych zainteresowań literatu-
rą dziecięcą, szczególnie poezją, a tak-
że talentów recytatorskich i scenicz-
nych. Życzymy wszystkim uczestnikom 
dalszych sukcesów!!!
Organizatorzy konkursu: Anna Tórz, 

Iwona Kwaśny, Katarzyna Mrówka, 
Michalina Kępys, Aleksandra Górny

NA NAJWYżSzEJ gÓRzE W POlSCE
Wrota Beskidów – sekcja górska.
Data – 02 do 04 czerwca 2015 r.
Cel – Kozi Wierch 2291 m n.p.m. Tatry Wysokie.
Baza wypadowa – Bukowina Tatrzańska Polana Głodówka.
Trasa – parking Palenica Białczańska – wodogrzmoty Mickiewicza 
– dolina Roztoki – Dolina 5 Stawów – Dolinka Pusta – Kozie Czuby 
– Kozi Wierch – Wielka Siklawa – parking Palenica.
Czas naszego przejścia – 11 godzin.

Opis naszej wyprawy:
Wieczorem 2 czerwca 2015 roku o godzinie 20:00 dojechaliśmy 

na polanę Głodówka w Bukowinie Tatrzańskiej na której mieliśmy za-
rezerwowane noclegi, a która to polana posiada jedną z najpiękniej-
szych panoram z widokiem na Tatry – polecamy! Rano po śniada-
niu dojechaliśmy na parking w Palenicy Białczańskiej (o godz. 8:00), 
z którego wyruszyliśmy drogą prowadzącą do Morskiego Oka w kie-
runku wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej Doliną Roztoki dotarliśmy 
do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów około godziny 11:00.

Dalej, w mniejszym już składzie (żony i dzieci zostały w schroni-
sku) poszliśmy w głąb Doliny Pięciu Stawów do Dolinki Pustej i dalej 
po wielkim płacie śniegu dotarliśmy do szlaku Orla Perć prowadzące-
go na Kozie Czuby i dalej na najwyższą górę w Polsce – Kozi Wierch. 
Zanim rozpoczęliśmy wędrówkę po łańcuchach podziwialiśmy tater-
ników wspinających się na kultowej ścianie Tatr – Zamarłej Turni.

Orla Perć, najtrudniejszy w Polsce szlak turystyczny (który prze-
szliśmy w całości w 2013 roku) za każdym razem robi wielkie wraże-
nie. Pionowo opadające skały, podcięcia, kominy w górę i w dół, a to 
wszystko zabezpieczone łańcuchami i klamrami wymaga od turysty 
skupienia, opanowania i oceny sytuacji bez pośpiechu. Odcinek Or-
lej Perci z dolinki Pustej na szczyt Koziego Wierchu zajął nam oko-
ło 1,5 godziny.

Panorama na szczycie jest imponująca. Widać m.in. Rysy, Gie-
wont, Kasprowy Wierch, Świnicę, Krywań, całą Dolinę Pięciu Sta-
wów oraz dziesiątki innych szczytów.

Odcinek Dolinka Pusta – Kozi Wierch szlak czerwony nie poleca-
my osobom z lękiem wysokości oraz bez wcześniejszego przygoto-
wania kondycyjnego – jest trudno!

Po zejściu szlakiem czarnym – dalej niebieskim do schroniska 
w Pięciu Stawach i krótkim odpoczynku udaliśmy się w drogę powrot-
ną szlakiem prowadzącym obok Wielkiej Siklawy – największego wo-
dospadu w Polsce.

Już na tym odcinku zmęczenie daje się we znaki, lecz satysfak-
cja ze zdobycia największej góry w Polsce rekompensuje wszystko. 
Tu pewnie nasuwa się pytanie – jak to, nie Rysy są najwyższe? Tak, 
są – jako najwyższy punkt w Polsce. Kozi Wierch 2291 m n.p.m. jest 
najwyższą górą całkowicie leżącą na terenie Polski i tu jest różnica.

Po powrocie na kwatery długo oglądaliśmy zdjęcia z wyprawy i pla-
nowaliśmy następne. Myślę, że jeszcze w te wakacje przejdziemy 
Orlą Perć po raz kolejny w całości.

Mateusz Romaniak

Szanowni Państwo, sekcja górska „Wrót Beskidów” pokonała część 
jednego z najtrudniejszych szlaków górskich w Polsce. Wyżej opi-
sana jest wyprawa, jaką członkowie sekcji górskiej „Wrót Beskidów” 
przeszli w czerwcu. Już w samym opisie wyprawy możemy dostrzec 
z jakim upodobaniem i przyjemnością przemierzają szlaki. Kochają 
góry, to ich pasja. Ich wyjazdy pozwalają im na wielki relaks, a zmę-
czenie potrafi rozładować wszelkie stresy i napięcia. Wielki miłośnik 
i entuzjasta podróży górskich Pan Mateusz Romaniak zaprasza. Mo-
żecie to przeżywać razem z nami, a trud pokonania pasm górskich 
wynagrodzi wam piękno i krajobraz szczytów, relaks z pięknego wi-
doku, a jeszcze w dodatku przyniesie poprawę kondycji, zdrowia i sa-
mopoczucia. W imieniu sekcji górskiej serdecznie zapraszam, a po-
wyższy artykuł powinien zachęcić do wzięcia udziału w przyszłych 
wyprawach. Przypominam telefon do Pana Romaniaka: 504 131 311.

Władysław Wala
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SUkCESY UCzNIÓW z zESPOŁU SzkOlNO-PRzEDSzkOlNEgO W MESzNEJ
W ROkU SzkOlNYM 2014/2015

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE
1. Maria Cembrzyńska - finalistka, Ekumeniczny Międzynarodowy 
Konkurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz”, Opiekun - mgr Grażyna Kubica.
2. Magdalena Tórz, Filip Buława, Maria Cembrzyńska - 1. miejsce 
(prezentacja multimedialna), Martyna Radecka - 2. miejsce (prezen-
tacja multimedialna), Edgar Wackermann - 3. miejsce (prezentacja 
multimedialna), Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam 
w Beskidach”, Opiekun - mgr Małgorzata Więzik.
3. Oliwia Misiarz, Magdalena Tórz, Aleksandra Wolińska - 3. miejsce 
(grafika komputerowa), Martyna Radecka, Kornelia Marcalik - wyróż-
nienia (grafika komputerowa), Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 
„Mieszkam w Beskidach”, Opiekun - mgr Małgorzata Więzik.
4. Wojciech Tymich - 1. miejsce, Międzynarodowy Konkurs Plastycz-
ny „Mieszkam w Beskidach”, Opiekun - mgr Renata Kamińska.
5. Wiktoria Francuz - wyróżnienie, Międzynarodowy Konkurs Pla-
styczny „Mieszkam w Beskidach”, Opiekun - mgr Beata Jakubiec.
6. Jakub Początek - 2. miejsce, Kinga Kurowska - 3. miejsce, Mię-
dzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach”, Opiekun 
- mgr Wiesław Tomaszek.
7. Julia Gucwa, Maciej Pawłowski, Kacper Kliś, Magdalena Nowak, 
Maja Dwornicka - wyróżnienia (grafika komputerowa), Międzynaro-
dowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach” Opiekun - mgr 
Krystyna Laszczak.
8. Kinga Klaczek - 2. miejsce (kategoria wyklejanka),Międzynarodo-
wy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach”, Opiekun - mgr Gra-
żyna Damek.
9. Wyróżnienia: Filip Legierski, Szymon Balcerzak, Patryk Ludwig, 
Michał Radkowski, Jakub Radecki, Bartłomiej Dawiec, Magdalena 
Tórz, Joanna Duraj, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kan-
gur”, Opiekun - mgr Małgorzata Więzik.
10. Adam Dominiak, Patryk Kołodziej, Julian Broniewski - wyróżnie-
nia, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”, Opiekun - 
mgr Krystyna Laszczak.
11. Maja Dwornicka, Julia Zielińska - wyróżnienia, Międzynarodowy 
Konkurs Matematyczny „Kangur”, Opiekun - mgr Grażyna Damek.

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE
12. Maria Cembrzyńska - wynik bdb, lokata 1 (nagroda laureata 
-Obóz Językowy w Podlesicach), Oskar Seweryn - wynik bdb, lokata 
3, Bartosz Dawiec - wynik bdb, lokata 4, Kinga Kurowska - wynik bdb, 
lokata 10, Jakub Radecki - wynik db, lokata 16, Ogólnopolski Kon-
kurs Języka Angielskiego FOX, Opiekun - mgr Gabriela Kłosowska
13. Ogólnopolski konkurs języka polskiego „Olimpus”, Maja Cem-
brzyńska - 16.miejsce (laureaci do 15. miejsca), Opiekun - mgr Re-
nata Durajczyk.
14. Kacper Prochownik - 9. miejsce, Łucja Grzybowska - 10. miejsce, 
Piotr Babina - 11. miejsce,Oktawia Kryjak - 12. miejsce, Natalia Da-
mek - 12. miejsce, Piotr Kiełbas - 12. miejsce, Klaudia Kubica - 13. 
miejsce, Maja Świergała - 16. miejsce,Ogólnopolski Konkurs Przed-
miotowy, Wiedza Elementarza cz. 1 i 2, Koordynator konkursu - mgr 
Beata Jakubiec.

KONKURSY WOJEWÓDZKIE
15. Maria Cembrzyńska - laureatka, Konkurs Przedmiotowy z Języka 
Polskiego dla Szkół Podstawowych Województwa Śląskiego organi-
zowany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, Opiekun - mgr Re-
nata Durajczyk
16. Michał Sromek - 1. nagroda, Piotr Kręcichwost - 3. nagroda, Wo-
jewódzki Konkurs Poetycki pt. „Głodni światła…” (w ramach Konkur-
su Literackiego - XXII Tydzień Ziemi), Opiekun - mgr Renata Duraj-
czyk.
17. Tomasz Marchewka - wyróżnienie, Wojewódzki Konkurs Literacki 
„Chcecie bajki…oto bajka”, Opiekun - mgr Renata Durajczyk
18. Łucja Grzybowska - 3. nagroda, Wojewódzki Konkurs Plastyczny 
„Najpiękniejsze jajko”, Opiekun - mgr Beata Jakubiec (praca zgłoszo-
na przez mgr Marzenę Nawieśniak).

KONKURSY POWIATOWE
19. Zofia Osielczak - nagroda, Powiatowy Konkurs Plastyczny (gra-
fika komputerowa) „Zwierzęta wokół nas”, Opiekun - mgr Małgorza-
ta Więzik.
20. Oliwia Góra - laureatka, Powiatowy konkurs online „Eurodyta 
2015”, Opiekun - mgr Janusz Prochownik.
21. Jakub Poczatek - 2.miejsce, Powiatowy Konkurs Plastyczny „Ka-
pliczki w mojej miejscowości”, Opiekun - mgr Wiesław Tomaszek.

KONKURSY GMINNE
22. Julia Zielińska - 2. miejsce, Lucjan Pezda - 3. miejsce, Mate-
matyczny Konkurs dla uczniów kl. III Gmin: Wilkowice, Buczkowice, 

Szczyrk, Opiekun - mgr Grażyna Damek.
23. Anna Kruczek - 2. miejsce, VI Gminny Konkurs Ortograficzny
„Ortograficzne Potyczki”, Opiekun mgr Renata Durajczyk.
24. Zofia Osielczak - 3. miejsce, VI Gminny Konkurs Ortograficzny, 
„Ortograficzne Potyczki”, Opiekun mgr Renata Durajczyk.
25. Maria Cembrzyńska - wyróżnienie, VI Gminny Konkurs Ortogra-
ficzny, „Ortograficzne Potyczki”, Opiekun mgr Renata Durajczyk.
26. Adam Opitek - nagroda.
Gminny Konkurs Plastyczny „Moje Boże Narodzenie”, Opiekun - mgr 
Grażyna Damek.
27. Uczniowie kl. III - 2. miejsce, Gminny Konkurs Pieśni Patriotycz-
nej, Opiekun - mgr Grażyna Damek.
28. Uczniowie kl. I a - wyróżnienie, Gminny Konkurs Pieśni Patrio-
tycznej,Opiekun - mgr Renata Kamińska.
29. Uczniowie kl. I b - wyróżnienie, Gminny Konkurs Pieśni Patrio-
tycznej, Opiekun - mgr Beata Jakubiec.
30. Uczniowie kl. II b - 2.miejsce Gminny Konkurs Pieśni Patriotycz-
nej, Opiekun - mgr Krystyna Laszczak.
31. Schola - wyróżnienie, Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, 
Opiekun - mgr Grażyna Kubica.
32. Aleksandra Wolińska - 1. miejsce, Anna Bieniek - 2. miejsce, 
Magdalena Tórz - 3. miejsce, Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, 
Opiekun - mgr Piotr Bezymski.
33. Maja Dwornicka - 2. miejsce, Marta Kruczek - 3. miejsce,Jakub 
Opitek, Julita Cembala, Julia Gucwa, Monika Zątek - wyróżnienia, III 
Gminny Konkurs Językowo - Plastyczny „Let’s paint in English” Opie-
kun - mgr Grażyna Damek, mgr Gabriela Kłosowska, mgr Krystyna 
Laszczak.
34. Magdalena Walczak, Filip Buława, Justyna Śliwa, Anna Bieniek 
-1. miejsce (kategoria zespół), Gminny Festiwal Piosenki Angielskiej, 
Opiekun -mgr Gabriela Kłosowska, mgr Piotr Bezymski.
35. Uczniowie kl. II b - 1. miejsce Opiekun - mgr Krystyna Laszczak
Uczniowie kl. III - 2. miejsce Opiekun - mgr Grażyna Damek, Ucznio-
wie kl. I b - wyróżnienie Opiekun - mgr Beata Jakubiec, Gminny Kon-
kurs Kolęd i Pastorałek w Mesznej.
36. Aleksandra Wolińska - 1. miejsce, Anna Bieniek, Magdalena Tórz 
- 3. miejsce,Magdalena Tórz - wyróżnienie, Gminny Konkurs Kolęd 
i Pastorałek w Mesznej, Opiekun - mgr Piotr Bezymski.
37. Oktawia Kryjak - 1. miejsce, Łucja Grzybowska - 3. miejsce,
Wyróżnienia: Adam Opitek, Filip Zieliński, Julia Zielińska, Natalia Da-
mek, Klaudia Kubica, Błażej Mrukot, Gminny Konkurs Językowo - 
Plastyczny „Let’s Paint in English”, Opiekun - mgr Gabriela Kłosow-
ska, mgr Krystyna Laszczak.

POWIATOWE I GMINNE ZAWODY SPORTOWE
Opiekun - mgr Sławomir Trojak, Jesienny Bieg Magurki, 1. miejsce 
Martyna Radecka, 4. miejsce Krystyna Gajecka,1. miejsce Patryk Lu-
dwig.

POWIATOWA LIGA SZAChOWA
Mikołaj Legierski - 1. miejsce, 1. miejsce, Adam Dominiak - 1. miej-
sce, 1. miejsce, 2. miejsce, 3. miejsce, Maciej Pawłowski - 2. miej-
sce, 3. miejsce
Zawody biegowe „Polska biega” 1. miejsce Mikołaj Rozumkiewicz, 
1. miejsce Mikołaj Legierski, 1. miejsce Martyna Radecka, 2. miej-
sce Oskar Filipczak, 2. miejsce Magdalena Walczak, 3. miejsce Mi-
chał Radkowski 
Mikołaj Legierski, Adam Dominiak - 5. miejsce drużynowo w Powia-
towych zawodach szachowych, 3. miejsce chłopców w Gminnych 
zawodach w tenisie stołowym, 2. miejsce w Mistrzostwach Gminy 
w mini piłce nożnej, 3. miejsce w Gminnych Sztafetowych Biegach 
Przełajowych dziewcząt, 3. miejsce w Gminnych Zawodach mini ko-
szykówki dziewcząt i chłopców, 3. miejsce w Gminnych Zawodach 
w mini piłce ręcznej dziewcząt i chłopców, 2. miejsce w Gminnych Za-
wodach mini siatkówki dziewcząt, 2. miejsce w Gminnych Zawodach 
mini siatkówki chłopców.

GMINNE ZAWODY W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM
1. miejsce Mikołaj Legierski, 2. miejsce Filip Legierski, 2. miejsce 
Martyna Radecka, 3. miejsce Aleksandra Wolińska, 2. miejsce Kac-
per Balcerzak, 1. miejsce Dominika Legierska
Zawody o Puchar Wójta Gminy Wilkowice w Narciarstwie Biegowym
1.miejsce Mikołaj Legierski, 2. miejsce Patryk Ludwig, 2. miejsceFi-
lip Legierski
4. miejsce Bartłomiej Mędrzak

 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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Chcielibyście zobaczyć dinozaura? Nam się to uda-
ło! Uczniowie klasy I b, II a i II b wraz z wychowawcami, 
wybrali się, 12 czerwca, na wycieczkę do Dinozatorlan-
du w Zatorze. Największą atrakcją wycieczki była ścież-
ka edukacyjna w starym lesie, bogata nie tylko w „ożywio-
ne” prehistoryczne gady, ale również w piękne, kilkusetlet-
nie okazy drzew. To tutaj można podziwiać największego 
na świecie, ruchomego T-Rexa! Spacer pozwolił nam prze-
nieść się w czasie o setki milionów lat. Obejrzeliśmy rów-
nież figury pierwszych ludzi, jacy zamieszkiwali naszą pla-
netę. Na terenie parku znajdują się naturalnej wielości eks-
ponaty jak - Allozaur, Karnozaur itd. Dodatkową atrakcją był fakt, że 
każdy dinozaur potrafił poruszać się, wydawać dźwięki a także try-
skać z paszczy wodą. Zwiedziliśmy także Muzeum Szkieletów i Ska-
mieniałości. To miejsce, gdzie można obejrzeć min. poszczególne 
części szkieletów, czy jaja dinozaurów, kolekcje skamieniałych wa-
żek, ptaków i ryb. Chlubą muzeum jest największy w Polsce szkielet 
9 metrowego Jangczuanozaura.

Ale to nie wszystkie atrakcje tego dnia. Wielką przyjemność spra-
wiły nam zabawy w Lunaparku, szczególnie jazda na karuzeli, gdzie 
mogliśmy strzelać z działek wodnych do zwierząt, zabawy na dmu-
chanych zamkach, zjeżdżalniach, basenach z kulkami i trampolinach 
a także seans w kinie 360o. Kolejną atrakcja były warsztaty paleon-
tologiczne, podczas których samodzielnie, przy pomocy młotków, 
dłut i pędzli, dokonaliśmy wykopalisk i odkryliśmy własne miniszkie-
lety dinozaurów. Ponieważ dopisała nam piękna pogoda wycieczka 

była bardzo udana. Wróciliśmy do domu pełni wrażeń, zmę-
czeni, ale szczęśliwi. Serdecznie dziękujemy naszym wycho-
wawczyniom: Pani Małgosi Jamróz, Pani Adzie Ziemiańskiej 
i Pani Ewie Cholewik, Pani Dyrektor oraz Panu kierowcy za 
wspaniałą wycieczkę.
 Mali odkrywcy ze

Szkoły Podstawowej w Bystrej

WYCIECzkA UCzNIÓW SP W bYSTREJ DO „DINOzATORlANDU”

Ankiety można nadsyłać do 15 lipca br.
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7 czerwca br. odbyła się, na boisku szkolnym w Mesznej, IV Mini 
Olimpiada dla dzieci. Organizatorami tej imprezy byli: Tomasz Mar-
calik, Kornelia, Kuba, Michał, Natalia, Zosia, Julia, Marysia, Krysia 
i Martyna oraz Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej przy współudziale 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach.

Pomysłodawcą tych zawodów jest od 4 lat Tomasz Marcalik 
z Mesznej, który wraz z żoną wychowuje sześcioro dzieci (troje wła-
snych i troje będących w opiece zastępczej). Jego życiową pasją 
jest społeczna praca na rzecz dzieci w różnym zakresie i wymiarze. 
Swą pasją zaraził również inne osoby: przyjaciół, młodzież szkolną, 
mieszkańców Mesznej, sponsorów i wolontariuszy, członków Stowa-
rzyszenia Rozwoju Mesznej i strażaków. Dzięki nim właśnie można 
było zorganizować już IV edycję Mini Olimpiady.

Mini Olimpiada ma przebieg prawdziwie olimpijski. Podczas uro-
czystego otwarcia wprowadza się polską flagę, a po odśpiewaniu 
hymnu narodowego następuje zapalenie znicza i złożenie ślubowa-
nia przez uczestników zawodów. Co roku do Mesznej zapraszani są 
znakomici goście oraz wybitni sportowcy. W tym roku gościem spe-
cjalnym był Łukasz Kruczek, trener polskiej kadry skoczków narciar-
skich, który mieszka w pobliskich Buczkowicach, a karierę skoczka 
zaczynał w klubie LKS Klimczok Bystra. Serdecznie powitany przez 
uczestników zawodów chętnie odpowiadał na pytania zadawane 
przez dzieci, które dotyczyły jego pracy trenerskiej i kariery zawodni-
czej. Na pamiątkę pobytu na Mini Olimpiadzie otrzymał złoty medal.

Witaliśmy również niepełnosprawnych sportowców: alpejczyka Ja-
nusza Wasila, jego podopiecznego, Michała Chrobaka, który również 
uprawia narciarstwo alpejskie, mimo że urodził się bez rąk i nóg. Był 
wśród nas także młody zawodnik klubu LKS Klimczok Bystra – Szy-
mon Olek, który w ubiegłym roku uległ poważnemu wypadkowi na 
skoczni w Zakopanem. Obecnie Szymek poddawany jest systema-
tycznej rehabilitacji i marzy o powrocie na skocznię. Wśród zaproszo-
nych gości byli również: Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka, 
sołtys wsi Meszna, Antoni Kufel, radni gminy i powiatu oraz przedsta-
wiciele organizacji i stowarzyszeń działających na terenie wsi i gminy.

Przed rozpoczęciem sportowych zmagań dzieci obejrzały fragmen-
ty spektaklu „Skarb” w wykonaniu młodych aktorów z grupy Prosce-
nium, prowadzonej przez aktorów Teatru Polskiego w Bielsku-Białej 
– Martę i Rafała Sawickich.

Dzięki organizatorom i sponsorom wszystkie dzieci uczestniczą-
ce w zawodach otrzymały złote medale i upominki. Zawodnicy star-
towali w trzech grupach: przedszkolaki, klasy I-III i IV-VI. Uczestni-
cy zdobywali punkty w 5 dyscyplinach. Trzech najlepszych zawodni-
ków w każdej grupie otrzymało, oprócz medalu, cenne nagrody. Na-
groda główna, rower, za zdobycie największej ilości punktów, trafiła 
do rąk Ady Kimszal z Bielska-Białej. Zwyciężczyni otrzymała również 
puchar ufundowany przez Wójta Gminy Wilkowice.

W trakcie trwania imprezy organizatorzy zbierali fundusze na re-

habilitację Szymona Olka. Kwotę w wysokości 1776 zł. przekaza-
no na konto klubu LKS Klimczok w Bystrej. Wszystkim darczyńcom 
w imieniu Szymona serdecznie dziękujemy. Atrakcją imprezy były po-
kazy strażaków z Bielska-Białej i z Mesznej, w których uczestniczy-
ły 3 wozy strażackie. Z ogromną ciekawością obserwowano pokaz 
ekipy ratowniczej, która wydostawała z samochodu poszkodowane-
go w wypadku na drodze. Dzieci mogły również obejrzeć wnętrza sa-
mochodów, usiąść za kierownicą i uruchomić klakson. W czasie za-
wodów wszyscy mogli bezpłatnie poczęsto-
wać się pysznym ciastem, kiełbaskami, loda-
mi i napojami.

Organizatorzy Olimpiady wyrażają ser-
deczne podziękowania wszystkim tym, dzięki 
którym ta wspaniała i potrzebna impreza do-
szła do skutku. Szczególne słowa podzięko-
wania należą się sponsorom, którzy finanso-
wo i rzeczowo wsparli zawody. Słowa uzna-
nia kierujemy do 40 wolontariuszy pomagają-
cych w ich przeprowadzeniu i przygotowaniu, 
w tym grupie wychowanków z Domu Dziec-
ka w Czechowicach-Dziedzicach, członkom 
Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej, pracow-
nikom technicznym Urzędu Gminy w Wilko-
wicach, strażakom z Mesznej i Bielska-Białej 
oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach.

Mini Olimpiada w Mesznej cieszy się dużą popularnością, o czym 
świadczy liczna grupa uczestników (około 230), a także spora ilość 
rodziców, znajomych i dzieci obserwujących przebieg imprezy. Łącz-
nie na szkolnym boisku przebywało kilkaset osób.

Świadczy to o tym, że pomysł pana Tomasza Marcalika sprawdza 
się i powinien być kontynuowany w następnych latach.

M. Góralczyk
Lista sponsorów Mini Olimpiady w Mesznej:
Sponsor nagrody głównej – Chianti Bielsko-Biała,
Mieszkańcy Mesznej, Firma Twój Ekspert,
Urząd Gminy Wilkowice, Restauracja Rogata,
Firma WŁASNA, Firma Aksam z Osieka,
www.placezabaw.pl, Szpital św. Łukasza,
System 7 security, Rewit Południe,
Firma Gremo - biuro centrum, Cafe Bagatela,
Chata na Groniu, Lewiatan,- centrum biurowe,
Agroturystyka Łaciakówka, Kino Helios,
Firma za 5, Prosperplast z Rybarzowic,
Sklep spożywczy u Agaty, Firma transportowa WMW z Rybarzowic,
Euro sklep w Bystrej, Firma Telmet i Formet z Bielska-Białej,
Wydawnictwo Debit, Firma Nobile,
Ubezpieczenia Janek, Kwiaciarnia Bystra-pani Kwaśny,
Firma Sew Met z Czechowic-Dziedzic, Firma BRUGI z Bielska-Białej,
Figlopark Bielsko-Biała, Sklep spożywczo-przemysłowy z ulicy Or-
czykowej, Jazda konna Eliksir Szczyrk,
Firma Walczak z Mesznej.

MINI OlIMPIADA W MESzNEJ

Gość specjalny Mini Olimpiady trener 
Łukasz Kruczek

Tomasz Marcalik - pomysłodawca 
zawodów

Zmagania olimpijskie Niepełnosprawni sportowcy: Janusz 
Wasil, Michał Chrobak i Szymon Olek

Ada Kimszal z Bielska-
Białej - zdobywczyni 
nagrody głównej
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO !!! 

  

 

 

Lp. Data imprezy Nazwa imprezy Organizator Miejsce Odbiorcy 
1. 27.06. 

10.00 
Dzień Piłkarza GLKS Wilkowice 

GOSiR Wilkowice 
Stadion piłkarski GOSiR Wszyscy 

2. 28.06. 
15.00-19.00 

Rozpoczęcie lata  
z „Promykiem” 

GOK „Promyk” GOK „Promyk” Bystra Wszyscy 

3. 30.06. 
19.00 

DKF „Promyk” GOK „Promyk” GOK „Promyk” Bystra Dorośli 

4. 02.07. 
18.00 

Dni Bystrej Komitet 
Organizacyjny 

Parafia Bystra Krakowska Wszyscy 

5. 02.07. 
20.00 

Seans filmowy „Blues Brothers”, 
w ramach Dni Bystrej, 

Komitet 
Organizacyjny, 
GOK „Promyk” 

GOK „Promyk” Bystra Dorośli 

6. 03.07. 
17.00 

Dni Bystrej Komitet 
Organizacyjny 

Dom Strażaka w Bystrej Wszyscy 

7. 04.07. 
09.00 

XVI Rodzinny Rajd Rowerowy w 
ramach Dni Bystrej 

Komitet 
Organizacyjny 

Dom Strażaka w Bystrej Wszyscy 

8. 04.07. 
13.00 

Dni Bystrej Komitet 
Organizacyjny 

Dom Strażaka w Bystrej Wszyscy 

9. 04.07. 
18.30 

Bystrzańskie Recitale Organowe Parafia Bystra 
Krakowska 

Parafia Bystra Krakowska Wszyscy 

10. 05.07. 
13.00 

Dni Bystrej Komitet 
Organizacyjny 

Dom Strażaka w Bystrej Wszyscy 
 

11. 08.07. 
18.00 

Filmowe środy  
w „Promyku” 

GOK „Promyk” GOK „Promyk” Bystra Dorośli 

12. 10.07. 
14.00 

Radosne Lato GBP Wilkowice GBP Wilkowice Dzieci 

13. 11.07. 
18.30 

Bystrzańskie Recitale Organowe Parafia Bystra 
Krakowska 

Parafia Bystra Krakowska Wszyscy 

14. 14.07. 
19.00 

DKF „Promyk” GOK „Promyk” GOK „Promyk” Bystra Dorośli 

15. 15.07. 
18.00 

Filmowe środy  
w „Promyku” 

GOK „Promyk”  GOK „Promyk” Bystra Dorośli 

16. 18.07. 
18.30 

Bystrzańskie Recitale Organowe Parafia Bystra 
Krakowska 

Parafia Bystra Krakowska Wszyscy 
 

17. 18.07. 
14.00 parada z 
OSP Wilkowice 
na Stadion 
piłkarski GOSIR, 
15.00 zawody 

Otwarte Zawody Sikawek 
Konnych 

OSP Wilkowice 
 
 

OSP Wilkowice, 
 
Stadion piłkarski GOSIR 
 

Wszyscy 

18. 22.07. 
18.00 

Filmowe środy w „Promyku” GOK „Promyk” GOK „Promyk” Bystra Dorośli 

19. 25.07. 
18.30 

Bystrzańskie Recitale Organowe Parafia Bystra 
Krakowska 

Parafia Bystra Krakowska Wszyscy 

20. 26.07. 
18.00 

Koncert na DVD grupy The 
Rolling Stones 

GOK „Promyk” GOK „Promyk” Bystra Wszyscy 

21. 
 
 

28.07. 
19.00 

DKF “Promyk” GOK „Promyk” GOK „Promyk” Bystra Dorośli 

22. 29.07. 
18.00 

Filmowe środy  
w „Promyku” 

GOK „Promyk” GOK „Promyk” Bystra Wszyscy 

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” bierze udział w koncer-
tach i innych uroczystościach w regionie prawie w każdy weekend 
począwszy już od maja. Wzięliśmy udział w Beskidzkim Festiwa-
lu Nauki i Sztuki w Bielsku-Białej, zatańczyliśmy podczas Bitwy na 
Szańcach Wilkowickich, towarzyszyliśmy ks. Piotrowi w drodze na 
jego mszę prymicyjną, uczestliczyliśmy w uroczystościach Bożego 
Ciała w Mesznej, zaprezentowaliśmy się na „Dniach Wilkowic” oraz 

na festynie rodzinnym przy SP w Wilkowicach.
A do końca wakacji ZPiT zaprezentuje się w wielu miastach Pol-

ski oraz za granicą.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą do nas dołączyć. 
Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach 18-20 w Mesz-

niańskim Ośrodku Kultury.                 
 AR

PRACOWITE lATO zPIT „zIEMIA bESkIDzkA”

bęDzIE SIę DzIAŁO!!!

DAWNA HERAlDYkA CYSTERSÓW
z WIlkOWIC

Kiedy pod koniec XIII wieku, po najeździe Tatarów, książęta ślą-
scy opuszczone połacie kraju, w znacznej części, zaludnili kolonista-
mi niemieckimi, wówczas to Łodygowice i Piotrowice, jako byłe wsie 
książęce przeszły w 1310 roku w posiadanie zakonu Cystersów. Na-
tomiast nieco później, również Wilkowice osa-
dzone zostały przez ten zakon. Ten niemiec-
kojęzyczny zakon, Władysław książę opolski 
wcześniej, bo w 1255 roku sprowadził z Ję-
drzejowa do Rud, koło Raciborza, który w do-
kumencie fundacyjnym zowie się „clastrum de 
Wladislav super flavium Rauden”.

Jakkolwiek dokument ten spisany był w ję-
zyku łacińskim (w II tomie „Codex dipl. Sile-
siae” pod nr XXIX) to wspomniane wsie były 
zakładane na podstawie prawa magdeburskie-
go, więc często ich nazwy stanowią pochodne 
imion swych pierwszych sołtysów - założycieli.

W kościelnych wykazach podatkowych z 1373 r. Łodygowice (łac.- 
Lodovici) miały sołtysa Ludwika, Pietrzykowice (łac.- Villa Petri) – Pio-
tra, natomiast Wilkowice, które założył opat zakonu o nazwisku Wolf, 
czyli po polsku – Wilk, posiadały ówczesną nazwę niemiecką Wolfs-
dorf, a w dokumentach kościelnych „Villam abbatis Lupus”, co w języ-
ku polskim oznacza Wieś opata Wilka, bowiem Lupus to polski wilk.

Jak wiadomo, Cystersi kierując się dewizą „bora et labora” (módl 
się i pracuj) stanowili społeczność zakonną wyróżniającą się zarów-
no wielką pracowitością jak i pionierskimi osiągnięciami w rolnictwie, 
sadownictwie, architekturze, a przede wszystkim w rzemiośle.

Zachowanym materialnym śladem działalności cystersów w rejo-
nie Wilkowic – Huciska jest płaskorzeźba heraldyczna z przełomu 
XIV/XV wieku, której zdjęcie zamieszczam (a oryginał znajduje się 
w niedawno otwartym Studio-R, ul Kowalska 40 w Bystrej). Kontury 
elementów płaskorzeźby, w sposób wyrazisty, prezentują w dolnym 
prawym rogu głowę wilka (symbolizując nazwisko opata Wolfa – Wil-
ka) natomiast kiście winogron prawdopodobną ówczesną plantację, 
zaś stylizowana tęcza (?) to chyba szkło, które próbowano w zakon-
nej hucie wytapiać.

O miejscu i historii pozyskania tej płaskorzeźby napiszę szerzej 
w następnym numerze Głosu.          

Jan Leszek Ryś
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PRzEDSzkOlE PUblICzNE W bYSTREJ

CzYńMY DObRO – AkCJA PRzEDSzkOlA W MESzNEJ NA RzECz FUNDACJI SOS ANIMAlS
W dniach 13.04 - 04.05.2015 r. w naszym przedszkolu odbyła się 

zbiórka darów dla podopiecznych fundacji „SOS Animals” Ogólnopol-
ski Ruch Obrony Zwierząt – Inspektorat w Bielsku Białej. Akcję po-
przedziło rozwieszenie w placówce plakatów informacyjnych oraz po-
informowanie dzieci o zbliżającej się zbiórce wraz z rozdaniem ko-
lorowanek z informacją dla rodziców. Dzieciaki z wielką ekscytacją 
przynosiły do przedszkola karmę i inne potrzebne rzeczy. Motywo-
wały swoich rodziców, od których w głównej mierze zależało powo-
dzenie tej inicjatywy. Każda przyznana „specjalna pieczątka” budzi-
ła zachwyt wśród jej posiadaczy 
i zazdrość wśród kolegów napę-
dzając tym samym lawinę dobro-
czynności. Pieczątkę dostawało 
każde dziecko za najdrobniejszą 
pomoc. Odpowiadając na apel 
Fundacji wspomóc akcję można 
było nawet przynosząc szmaty, 
stare tekstylia czy używane akce-
soria niepotrzebne w domu. Dla-
tego też udział wziąć mógł każdy niezależnie od zasobności portfe-
la. Niektóre z dzieci kupowały karmę za swoje oszczędności. Mało 
kto pozostał obojętny. Tym sposobem inicjatywa odniosła wielki suk-
ces w skali naszego przedszkola. Zebraliśmy ponad 100 kg karmy 
w różnej postaci dla psów i kotów oraz kilka innych przydatnych rze-
czy, które zostały przekazane w dniu 23 maja na ręce przedstawi-
ciela Fundacji pana Krzysztofa Skiermuta. Pan Krzysztof odwiedził 

nas wraz z trójką podopiecznych – Kokosem, 
Czoko i Karatem. Przyjechał też do nas z mi-
sją propagowania sposobów prawidłowego 
postępowania ze zwierzętami. Zobaczyliśmy, 
jak należy się zachować w przypadku ataku 
agresywnego psa. Na podstawie ciekawej 
prezentacji rozmawialiśmy na temat opie-
ki nad zwierzakami domowymi, w tym opieki 
medycznej, karmienia i prawidłowych warun-
ków sanitarnych. Zobaczyliśmy na filmach, 
w jaki sposób psy pomagają ludziom m.in. 
pracując w służbach ratowniczych, a także, 

jak ludzie mogą pomagać zwierza-
kom. Na koniec każdy z nas mógł 
zrobić to, na co od początku wizy-
ty mieliśmy wielką ochotę – pogła-
skać i poprzytulać się do psiaków.

Myślę, że najlepszym podsumo-
waniem całej akcji, będzie odpo-
wiedź jednego z przedszkolaków 
na pytanie pana Krzysztofa „Co 
trzeba zapewnić zwierzakom do-
mowym? ” – „Dobro”. W ten sposób zapewnimy im wszystko, czego 
do życia potrzebują i będą szczęśliwe dając też szczęście nam.  
    Organizator akcji:

Michalina Kępys

Koniec maja w naszym przedszkolu był bardzo ra-
dosny, ponieważ odbywał się Piknik Rodzinny, na 
który przedszkolaki czekały z wielką niecierpliwością. 
Ogród przedszkolny swoim wyglądem zapraszał 
wszystkich na dobrą zabawę, chociaż było niezbyt 
ciepło, jednak atmosfera była gorąca. Dzieci z każ-
dej grupy przygotowały piękne występy artystyczne, 
a wielu rodzicom zakręciła się łza w oku, gdy ogląda-
li i podziwiali swoich milusińskich. Po występach wyszło słonko i mo-
gliśmy wyjść do ogrodu, gdzie czekały liczne atrakcje: pieczone kieł-
baski i kaszanki, kwaśnica, ciasta, frytki, lody, malowanie buziek, ba-
lonikowe zwierzątka, kolejka tyrolska – zamontowana przez jednego 
z rodziców. Poza tym animatorzy prowadzący piknik zadbali o cieka-
we zabawy, w których brały udział nie tylko dzieci, ale także ich bliscy: 
walka na dmuchane miecze, bieg w trójkach w ogromnych spodniach 
– dorośli kontra dzieci, toczenie ogromnej dmuchanej piłki itp. Bardzo 
dziękujemy rodzicom, babciom, sponsorom i wszystkim gościom za 
hojność i wspaniałą zabawę. Pieniądze, pozyskiwane poprzez orga-
nizację imprez dochodowych, wzbogacają nasze przedszkole: nie-
dawno zakupiliśmy tablicę interaktywną dla dzieci, na bieżąco dopo-
sażamy ogród przedszkolny w bezpieczne urządzenia oraz wspie-
ramy finansowo remonty na placówce. Kolejne atrakcje czekały na 
dzieci 1 czerwca – dzień pełen niespodzianek dla naszych milusiń-
skich, kiedy podczas Przedszkolnego Przeglądu Twórczości Dzie-
cięcej prezentowały swoje zdolności oratorskie, wokalne i tanecz-
ne. W nagrodę dostały pyszne lody dla ochłody, a następnie mo-
gły obejrzeć przedstawienie pt.” Rzepka” w wykonaniu nauczycielek 
oraz pracowników administracyjno-obsługowych przedszkola, któ-
rzy przebrani w ciekawe stroje, sprawili dzieciom wielką niespodzian-
kę, a kunszt aktorski nagrodzony został brawami na stojąco. Radość 

i uśmiech dzieci 
były dla nas najlep-
szą nagrodą. W tym 
dniu odbywały się 
również zabawy 
w ogrodzie przed-
szkolnym: robienie 

i łapanie ogromnych 
baniek mydlanych, 
kręcenie talerzy, za-
bawy z chustą anima-
cyjną i inne konkursy. 
Dzięki funduszom po-
zyskanym z pikniku 
niespodzianki z okazji 

Dnia Dziecka zostały przedłużone na następny dzień. Przedszkola-
ki mogły skakać na „dmuchańcach”, zjeżdżać z ogromnej dmuchanej 
zjeżdżalni, a radości nie było końca. W kolejnych dniach dzieci 5-6 
letnie z grupy „Motylki” i „Muchomorki” pojechały na wycieczkę do Le-
śnego Parku Niespodzianek w Ustroniu. Mogliśmy podziwiać prze-
loty ptaków drapieżnych, łapanie pokarmu w locie przez drapieżne 
ptaki oraz niesłyszalny dla ucha lot sów. Odwiedziliśmy ścieżkę ba-
jek, gdzie odgadywaliśmy z jakiej bajki są bohaterowie. Wielką atrak-
cją dla dzieci było zobaczenie z bliska i karmienie „z ręki”, zakupio-
nym wcześniej pokarmem, zwierząt leśnych: saren, łosi i jeleni. Ra-
dość sprawiło wycieczkowiczom nie tylko „brykanie” na palcu zabaw, 
korzystanie ze zjeżdżalni, trampolin, pochyłej karuzeli i innych urzą-
dzeń, a także pałaszowanie przysmaków wyciąganych z plecaków, 
przygotowanych przez rodziców. Bezpiecznie i w pogodnym nastro-
ju wróciliśmy do przedszkola, gdzie z niecierpliwością oczekiwali na 
zmęczone i rozentuzjazmowane dzieci ich rodzice.

Przed nami jeszcze ważne wydarzenia: uroczyste pożegnanie 
starszaków odchodzących do szkoły, podsumowanie akcji zbiera-
nia zużytych baterii i plastikowych nakrętek, występy podczas ob-
chodów Dni Bystrej, udział przedszkolaków wraz z rodzinami w raj-
dzie rowerowym. Na dzieci z grupy IV czeka jeszcze duże wyzwanie: 
noc w przedszkolu z dyskoteką i oglądaniem filmu na dużym ekra-

nie, a rozłąkę z rodzicami na pewno umili pizza za-
sponsorowana przez jednego z rodziców.

Po całym roku szkolnym, który minął bezpiecz-
nie, radośnie i bardzo aktywnie życzymy dzieciom 
i rodzicom udanych wakacji i miłego wypoczynku.

Dyrekcja i nauczyciele Przedszkola 
Publicznego w Bystrej A.Z. i A.U.
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Koniec roku u przedszkolaków z Wilkowic był obfity w ciekawe wy-
darzenia, uroczystości oraz niezwykłe spotkania. W maju przedszko-
laki odwiedziły piekarnię Państwa Czader, gdzie obserwowały ko-
lejne etapy powstawania chleba. Z wielkim zainteresowaniem przy-
glądały się pracy piekarza. Pani cukiernik oprowadziła dzieci po naj-
ważniejszych pomieszczeniach w piekarni: magazynie z mąką, po-
mieszczeniach, w których wyrasta ciasto oraz tych, w których prze-
chowuje się już upieczone pieczywo. Przedszkolaki poznały produk-
ty, które potrzebne są do wypieku chleba, różne rodzaje pieczywa 
oraz maszyny, które pomagają piekarzowi w pracy. Dzieci zobaczy-
ły piece do wypiekania chleba obecnie wykorzystywane w piekarni. 
Pani cukiernik pokazała dzieciom, jak obsługuje się maszynę do kro-
jenia chleba na równiutkie kromeczki. Po zwiedzeniu piekarni przed-
szkolaki otrzymały świeżutkie bułeczki, które zjadły z wielkim apety-
tem.

W dniach 20, 21.05.15 r., 
w naszym Przedszkolu odby-
ły się Dni Otwarte dla rodziców 
i przedszkolaków, którzy będą 
uczęszczać do placówki od no-
wego roku szkolnego. W czasie 
zajęć przedszkolnych dzieci mo-
gły zapoznać się z salami i inny-
mi pomieszczeniami przedszko-
la. Najmłodsi uczestniczyli w za-
bawach muzycznych, ruchowych 
i plastycznych. Dni Otwarte uatrakcyjnił występ folklorysty – Pana 
Jacentego Ignatowicza, finalisty znanego programu „Mam Talent”, 
który zagrał piękną góralską muzykę. Pan Jacenty w prawdziwym gó-
ralskim stroju poprowadził zbójnicko-góralską prelekcję, na której po-
znaliśmy wiele ciekawych i zapomnianych już instrumentów muzycz-
nych (multanki, róg pasterski, trombita, okaryna, heligonka, dudy ży-
wieckie i inne).

W dniu 25.05.2015 r. grupy Żółwiki i Smokusie (przy Gimnazjum), 
brały udział w Wilkowickim Biegu Przełajowym w ramach akcji 
„Polska Biega”. Najpierw dystans pokonały dziewczynki, a następ-
nie chłopcy z grupy VI (Żółwiki), a później rywalizację, również z po-
działem na płeć, podjęły dzieci z grupy VII (Smokusie). Wszystkie 
dzieci, zwycięzcy i uczestnicy odebrali medale, które wręczyła olim-
pijka z Soczi pani Agnieszka Szymańczak oraz otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i słodki poczęstunek.

W kwietniu, a także w czerwcu starsze przedszkolaki odwiedziły 
Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełly, do której pójdą we 
wrześniu. Dzieci obejrzały szatnię, świetlicę, sale lekcyjne oraz po-
znały jedną z pań nauczycielek – Panią Barbarę Włodarz, która opo-
wiedziała przedszkolakom o szkole, a także zaprosiła do wspólnego 
śpiewu piosenki oraz zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. 
Dzieciom bardzo podobały się przytulne i kolorowe wnętrza, do któ-
rych na pewno chętnie będą chodziły od września, już jako ucznio-
wie klas I.

W miesiącu maju grupy starsze: Żabki, Pszczółki, Żółwiki i Smoku-
sie, uczestniczyły w niezwykłym i doniosłym wydarzeniu „Pasowa-
nia na czytelnika”, gdzie złożyły uroczyste przyrzeczenie, że będą 
kochać i szanować książki. Gośćmi spotkania byli: Państwo Krysty-
na i Wiesław Frączek w stroju szlacheckim oraz panowie Czesław 
Szwajkosz i Sławomir Sudoł w stroju zbójnickim. Podczas uroczysto-
ści najmłodsi wysłuchali wierszy: „Skarga książki” J. Huszcza i „Przy-
jaciel na całe życie (fragm.)” H. Łochocka, a następnie zostali paso-
wani na czytelników, przy udziale zaproszonych gości. Na pamiąt-
kę uroczystości, dzieci otrzymały książeczkę z dyplomem oraz słod-
ki poczęstunek.

Początek czerwca również rozpoczął się atrakcyjnie i ciekawie. 
W czasie obchodów Dnia Dziecka, przedszkolaki bawiły się na dmu-
chanych urządzeniach: zjeżdżalni, kaczce i kuli do skakania. Pomimo 
upalnej pogody, najmłodsi dawali upust swojej energii, nie zwalnia-
jąc tempa. Zabawy na urządzeniach przyniosły wiele radości i sza-

leństwa. W tym dniu dzieci także bawiły się w ogrodzie przedszkol-
nym - tańczyły przy muzyce, ćwiczyły na urządzeniach ogrodowych.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w naszym przedszkolu był Piknik 
Rodzinny, na którym dzieci z poszczególnych grup, prezentowały 
swój program artystyczny z okazji Dnia Mamy i Taty. Po występach, 

na dzieci i rodziców czekało wie-
le atrakcji; malowanie twarzy, kon-
kursy, zabawy przy muzyce i lote-
ria fantowa, która jak zawsze przy-
ciągnęła największą uwagę. Na 
imprezę zaproszony został klown, 
króliczek i myszka, którzy swoimi 
konkursami, zagadkami, zabawa-
mi, uświetnili całą uroczystość. 
Na zmęczonych i spragnionych 

czekały napoje, przekąski i słodkości, zafundowane przez rodziców 
i osoby oraz instytucje zaprzyjaźnione z przedszkolem. Składamy 
wielkie podziękowania sponsorom i osobom, które pomogły w przy-
gotowaniu tak Wielkiego dla Przedszkola dnia.

W dniu 13 czerwca w czasie Dni Wilkowic, starsze grupy Żabki, 
Żółwiki i Smokusie, zaprezentowały swoje umiejętności na wielkiej 
scenie. Kolejno każda z grup recytowała wiersze, śpiewała piosenki 
i pięknie zatańczyła dla wilkowickiej społeczności. Pomimo tak wiel-
kiego wydarzenia, żadne z dzieci nie dało po sobie poznać zdener-
wowania, czy strachu. Przedszkolaki godnie i pięknie zaprezentowa-
ły przedszkole w XVI Dniach Wilkowic.

Ostatnim ciekawym i niezwykłym wydarzeniem tego roku, było 
spotkanie z panem Jerzym Dziedzicem, aktorem Teatru Polskiego 
z Bielska-Białej, który poprowadził warsztaty teatralne. Na warszta-
tach dzieci dowiedziały się kto pracuje w teatrze, miały okazję wcie-

lić się w rolę aktora, odgrywały 
krótkie scenki z rekwizytami. Na-
tomiast wykorzystując wyobraź-
nię, ruch, mimikę i gest wyko-
nały ćwiczenia pantomimiczne. 
Najmłodsi z ochotą i z wielkim 
zainteresowaniem uczestniczyli 
w zajęciach teatralnych.

Koniec roku przedszkolne-
go upłynął bardzo miło i cieka-
wie. Przedszkolaki były uczest-

nikami wielu ważnych wydarzeń. Uczestniczyły w niezwykłych i po-
uczających spotkaniach, promowały placówkę na wielu imprezach, 
a przy tym świetnie bawiły się, nie zapominając, że nadal są dzieć-
mi – przedszkolakami z Wilkowic, które od września spotkają się 
w przedszkolu albo już w szkole podstawowej.

Katarzyna Zielińska – Ficoń
Przedszkole Publiczne w Wilkowicach

„kONIEC ROkU PRzEDSzkOlNEgO U PRzEDSzkOlAkÓW z WIlkOWIC”

Jacenty Ignatowicz

Biegi

Występ Delfinków
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Drodzy Mieszkańcy Gminy!
Pierwsze wydarzenia kulturalne w Gminnym Ośrodku Kultury „Pro-

myk” za nami. 30 maja odbyły się obchody Dnia Dziecka. Cieszy nas, 
że tak licznie Państwo przybyliście i myślę, że wszyscy dobrze się 
bawili, zarówno dzieci jak i dorośli, o czym świadczą pozytywne ko-
mentarze, jakie do nas dotarły. Dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Bystrej za przygotowanie przepysznego poczęstunku, za 
piękne dekoracje, za włożone serce i poświęcony czas. Dziękujemy 
Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej GPR OSP Bystra za zorganizo-
wania pokazu z psami-ratownikami. Dziękujemy Pani Katarzynie Ma-
curze – Licencjonowanej Instruktor Zumby za poprowadzenie zajęć 
z dziećmi oraz Pani Barbarze Wajdzie za profesjonalną dokumenta-
cję fotograficzną.

7 czerwca odbył się pierwszy seans filmowy połączony z wystawą 
starych zdjęć udostępnionych przez Pana Andrzeja Pronobisa, za co 
serdecznie dziękujemy. Od tego czasu kontynuujemy wyświetlanie 
filmów, seanse organizujemy raz w tygodniu, a wstęp jest bezpłat-
ny! Tak jak pisałam w poprzednim numerze, chcemy wyświetlać m.in. 
najlepsze filmy, które były obecne w repertuarze „Promyka” w ostat-
nim roku funkcjonowania, czyli w roku 1989, aby historia kina zato-
czyła koło i aby przypomnieć tamte czasy. Na naszej stronie facebo-
ok-owej podajemy tytuły, a Państwu pozostawiamy wybór filmu. Cze-
kamy też na Państwa propozycje jakie filmy chcielibyście zobaczyć. 
Utworzyliśmy również Dyskusyjny Klub Filmowy, na pierwsze spo-
tkanie zapraszamy już we wtorek 30.06.15 o godz. 19.00.

Czas leci nieubłaganie szybko i już za chwilę wakacje, a my obie-
caliśmy Państwu niespodziankę na powitanie lata. Z największą 
przyjemnością dotrzymujemy słowa i zapraszamy całe rodziny w nie-

dzielę 28.06.15 o godz. 15.00 na film familijny Beethoven, a po fil-
mie o godz. 16.30 na tarasie „Promyka” zagra dla Państwa kapela 
góralska „Zbójnicy”. Ponieważ mieszkamy w górach warto pamię-
tać i kultywować tutejszy folklor, więc zapraszamy, zarówno dzieci jak 
i dorosłych – na pewno będzie to miłe popołudnie!

Z okazji nadchodzących wakacji przygotowaliśmy też, wraz z inny-
mi organizacjami społecznymi, wiele atrakcji letnich – głównie dla 
dzieci, a szczegóły można znaleźć m.in. w tej gazetce.

Jeszcze kilka informacji:
– w ramach Dni Bystrej w czwartek 02.07.15 r. o godz. 20.00 

w „Promyku”, w ramach obchodów XX Dni Bystrej, wyświetlimy ko-
medię muzyczną Blues Brothers,

– do 15 lipca br. zbieramy ankiety: jakich zajęć od września ocze-
kujecie Państwo w GOK. Ankieta znajduje się m.in. w tej gazetce lub 
na facebooku,

– zebraliśmy też dla Państwa w tabelce, jak w zeszłym miesiącu, 
informacje o wydarzeniach kulturalnych, które odbędą się w najbliż-
szym czasie w naszej Gminie. Zapewne ułatwi to Państwu zaplano-
wanie wolnego czasu i uczestnictwo w tych imprezach,

– ogłaszamy też konkurs na projekt logo „Promyka”, a szcze-
góły i regulamin znajduje się na naszej stronie facebookowej oraz 
www.wilkowice.pl. Pomysły zbieramy do końca wakacji, a dla zwy-
cięzcy ufundujemy nagrodę o wartości 700 zł.

Drodzy Państwo, w imieniu własnym oraz pozostałych organiza-
torów, serdecznie zapraszam na wszystkie wydarzenia, a naprawdę 
dużo dzieje się w naszej gminie. Zawsze jesteśmy dla Was.

Agnieszka Sech
Dyrektor GOK „Promyk”

POWITANIE lATA W „PROMYkU” I NIE TYlkO…

SŁOńCE - JAk bEzPIECzNIE z NIEgO kORzYSTAĆ!
Temat, który był już raz przeze mnie po-

ruszany w związku z witaminą D, ale wraz 
z nadejściem lata powraca. Gdyż, bądź-
my tego świadomi, iż witamina D ma duże 
znaczenie dla naszego organizmu – nie tyl-
ko dla zębów i kości. Dzisiaj trochę z po-
granicza fizyki - o tym jak ważne jest kie-
dy się opalamy i jak długo? Jaka chwiejna 

linia jest między tym, na czym możemy skorzystać, a na ile może 
nam to zaszkodzić. Co to jest światło słoneczne? Światło słoneczne 
to fala elektromagnetyczna, która dociera ze Słońca do Ziemi. Świa-
tło słoneczne składa się z różnych kolorów w zależności od długości 
fali, i tak fale długie mają kolor czerwony, krótsze żółty, jeszcze krót-
sze dają światło niebieskie, jak w tęczy. To światło, które nas inte-
resuje nazywamy światłem ULTRAFIOLETOWYM. Tę wiązkę dzieli 
się jeszcze na trzy części UVA, UVB, UVC. I tu diabeł tkwi w szcze-
gółach. UVA dociera do powierzchni ziemi ma mniej energii, bo ma 
większą długość fali (320-400 nm) i dlatego to promieniowanie wni-
ka w głębsze warstwy skóry i uszkadza nasz kolagen i powoduje po-
wstanie wolnych rodników, pobudza nasze melanocyty do produkcji 
melaniny, co w efekcie daje opaleniznę, w gorszym wypadku może 
powodować powstanie złośliwego nowotworu skóry tzw. melanomy. 
Światło z zakresu UVB to krótsza długość fali (281-319 nm), więk-
szość z tego promieniowania zostaje zatrzymana przez naszą at-
mosferę, a przez to mniej tego promieniowania dociera do naszej 
skóry. Przy długim naświetlaniu powoduje zaczerwienienie skóry na-
wet jej oparzenia, co w efekcie doprowadzić może nawet do drama-
tycznych zmian skórnych.

Ale tu jest kruczek. Ta fala elektromagnetyczna UVB powoduje 
powstawanie witaminy D, która odgrywa dużą rolę w zapobieganiu 
krzywicy i osteoporozie. Ponadto, witamina D chroni przed choro-
bami, takimi jak grypa czy zapalenie płuc, a nawet zapobiega skle-
rozie i chorobom układu krążenia. Odpowiednie stężenie tej witami-
ny może przyczynić się do przedłużenia życia, pomaga w odchudza-
niu, a ostatnie badania wykazały również, iż jej stała obecność w or-
ganizmie, oznacza mniejsze ryzyko rozwoju raka. Dowiedziono tak-
że w licznych badaniach, że każda komórka naszego ciała posia-

da swoisty receptor dla witaminy D, przysłowiową dziurkę od klucza, 
którą otwiera drzwi naszych komórek właśnie witaminie D. W związ-
ku z tym każdej komórce jest do czegoś potrzebna, do czego to się 
dowiemy kiedyś, za kilka lat. Nie sposób nie zauważyć, że w okresie 
letnim nie chorujemy na grypę. I co nas przed nią chroni? Nie tylko  
uważam, że jest to witamina D. Dlatego w okresie od października 
do marca należy ją uzupełniać w tabletkach, diecie, suplementach.

Dobrodziejstwem, które nas zabezpiecza przed szkodliwym dzia-
łaniem promieniowania UVA, UVB są kremy z filtrami, które do nie-
dawna były tylko z filtrem UVB, obecnie można dostać także z filtrem 
UVA, czyli tym, przed którym bardziej musimy się chronić. Należy pa-
miętać, iż stosowanie preparatów ochronnych o faktorze 15 lub wię-
cej, zmniejsza wytwarzanie witaminy D o 90%. Poza tym, należy pa-
miętać, im ciemniejsza karnacja, tym mniejsza produkcja witaminy D. 
Także z wiekiem maleje zdolność skóry do wytwarzania tej witaminy. 
Ale wróćmy do tematu opalania, jak to zrobić żeby tej dobroczynnej 
witaminy uzbierać na okres zimowy jak najwięcej?

I bądź tu człowieku mądry. Z jednej strony możemy przez frak-
cje UVB światła nabawić się nowotworu albo możemy się przed nim 
chronić. Uważam, że trzeba rozważnie korzystać z potencjału ener-
gii słonecznej, podobnie jak to się dzieje z wieloma innymi rzeczami 
w naszym życiu. Samo odżywianie mniej o 100 [kcal] dziennie niż na-
sze zapotrzebowanie i chudniemy, a tylko 100 [kcal] więcej i odkła-
damy zapasy. Tylko 10 km/h wolniej i jedziemy bezpiecznie, tylko 10 
km/h szybciej i możemy nie zatrzymać się przed przejściem dla pie-
szych. Wiele z nas doświadczyło oparzeń słonecznych i dotkliwej po 
nich rekonwalescencji. No to jak korzystać z promieni słonecznych, 
żeby na tym skorzystać i się nie „sparzyć”?

RECEPTA:
- w słoneczne dni między godziną 10:00 a 15:00 wystawiamy twarz 

z dekoltem, przedramiona lub podudzia na 10-15 minut z jednej stro-
ny i 10-15 minut z drugiej strony; po tym czasie, jeżeli chcemy dłu-
żej przebywać na słońcu, zabezpieczamy się kremami z filtrem UVA 
i UVB. Gromadźcie zapasy witaminy D! Dbajcie o Siebie i o Swoich 
bliskich. Wszystkich pozdrawiam i życzę dużo słonecznych dni i uda-
nych wakacji.
  Kierownik SG ZOZ Katarzyna Banet- Skwarna
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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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KOMUNIKAT USC
Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach, w związku z zamiarem organi-

zacji uroczystości z okazji 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO, zwra-
ca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych par, które 50 lat temu 
i więcej stanęły na ślubnym kobiercu, a dotychczas nie wystąpiły z wnio-
skiem i nie zostały odznaczone medalem „Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie”, o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uroczystości, w siedzibie 
Urzędu Gminy w Wilkowicach, I piętro – pokój 310 lub tel. pod numerem 
(33)499-00-77 wew. 310, w terminie do dnia 31 lipca 2015 roku.

Złota drużyna: Kacper Jakubiec, Paweł Bryzek, Konrad Mysza, 
Rafał Zhu, Kamil Nowak, Maciej Miech, Tomasz Strzelczyk, Szy-
mon Kuczur, Filip Galas, Piotr Marek, Antoni Gołębiewski, Michał 
Łaciak.

Mogło by się wydawać, że 
ciężko pogodzić grę w piłkę ko-
szykową z piłką ręczną. Spo-
sób poruszania się, kozłowa-
nia, a przede wszystkim obrony 
jest całkowicie inny niż w piłce 
ręcznej. Na szczęście znalazło 
się kilku zapaleńców i można 
było budować drużynę koszy-
karską, która zawsze w Gim-
nazjum im. Juliana Fałata skutecznie zaznaczała swoją obecność. 
W tym roku drużynę chłopców w 100% stanowili uczniowie klasy 
IIIa. Najważniejszymi postaciami złotej drużyny byli: kapitan – Antek 
Gołębiewski – to głównie na jego barkach spoczywało rozdawanie 
piłek, czy po prostu trafianie z każdej pozycji. Maciek Miech – dzięki 
jego przechwytom szybko odskakiwaliśmy w pierwszej kwarcie, by 
móc grać bez stresu kolejne, Kacper Jakubiec – który dobijał prze-
ciwnika rzutami z dystansu, w tym za 3 punkty Piotr Marek – wygry-
wający zbiórki na tablicy. Oczywiście bez pozostałych zawodników 
nie zbudowalibyśmy tak wspaniałej drużyny i im również serdecz-
nie gratuluję. Zdobycie Mistrzostwa Powiatu w piłce koszykowej ni-
gdy wcześniej nie przydarzyło się chłopakom, bo nasz największy 
rywal, czyli Gim nr 1 z Czechowic prowadzi w tym kierunku klasę 
sportową i zgłoszony jest do rozgrywek na Śląsku, a z takim rywa-
lem jest naprawdę ciężko. W zawodach rejonowych Bystra zajęła II 

miejsce wygrywając bardzo wyraźnie z Twardorzeczką i ustępując, 
niestety, zbudowanej na bazie klubowiczów drużynie z Gimnazjum 
nr 11 w Bielsku-Białej.

Nasze dziewczęta tak-
że powiesiły na swoich szy-
jach medale, tyle że za za-
jęcie II miejsca w Powiecie. 
Pod wodzą Ani Filipek po-
nownie sięgnęły po medal 
w tej dyscyplinie i jest szan-
sa, że powtórzą ten wynik 
za rok... powodzenia.

„Sreberka”: Joanna  krzesik, Dominika Zubek, Maja Kowal-
czyk, Ania Filipek, Inga Moczek, Paulina Koc, Wiktoria Emrulahu, 
Agnieszka Lasek, Natalia Pacholska, Aleksandra Zątek, Marzena 
Orawczak, Joanna Jamróz.

  Marcin Węgrzyn

Mistrzostwo Powiatu w Koszykówce chłopców – znowu Gimnazjum z Bystrej!!!


