
XVI DNI MESZNEJ
Wakacje i lato 2015 roku to już wspomnienia. We wspomnieniach 

pozostają także XVI Dni Mesznej, które odbyły się 22 sierpnia. Od 
lat święto Mesznej ma podobny przebieg, a jego uczestnicy w gronie 
przyjaciół i rodziny miło i przyjemnie spędzają czas do białego rana. 
Tradycyjnie już w kapliczce Matki Boskiej Siewnej, z udziałem Gmin-
nej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, pod batutą Czesława Koniora, w in-
tencji mieszkańców i gości odprawiona została Msza Święta, a po ofi-
cjalnym otwarciu i wystąpieniu zaproszonych gości estradę, na boisku 
przy ul. Szkolnej, przejęli artyści prezentując zebranym interesujący 
program. Występowały zespoły z Mesznej, znana grupa „Kowalczy-
ki” i coraz wspanialej prezentują-
ca się „Ziemia Beskidzka”, (bra-
wo dla młodych tancerek i tance-
rzy), wspaniały, śpieszący do nas 
prosto z estrad USA Zespół Pie-
śni i Tańca „Bielsko”, a na koniec 
Zespół Gang Marcela.

W tym roku było więcej podnio-
słych momentów. W czasie otwar-
cia Dni Mesznej, którego dokonał 
Wójt Gminy Mieczysław Rączka, 
w towarzystwie Zastepca Prze-

w o d n i c z ą c e -
go Rady Powia-
tu Grzegorza 
Gabora, Prze-
w o d n i c z ą c e -
go Rady Gminy 
Wilkowice Barto-
sza Olmy i Soł-
tysa Antonie-
go Kufla nada-

no zaszczytny tytuł „Honorowe Obywatelstwo 
Gminy Wilkowice” Pani Antoninie Górnej, wie-
loletniej przewodniczącej Koła Gospodyń Wiej-
skich w Mesznej i działaczce na rzecz lokal-
nego społeczeństwa. Gratulacje Pani Antoni-
nie złożył także I Wicewojewoda Śląski Miro-
sław Szemla, Radna Wojewódzka Pani Danu-
ta Kożusznik oraz Poseł na Sejm RP Pani Małgo-
rzata Pępek, która w imieniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wręczyła Pani Górnej odznaczenie 

WIELKI SUKCES – FIRMA BULTEN ROZPOCZYNA  
DZIAŁALNOŚĆ W GMINNEJ STREFIE PRZEMYSŁOWEJ

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Wilkowice!

Od kilku lat czynili-
śmy starania, aby powo-
łać do życia Gminną Stre-
fę Przemysłową. Sukce-
sywnie opracowywaliśmy 
plan przestrzenny oraz sta-
raliśmy się w maksymal-
ny sposób uzbroić strefę 
w media oraz drogi dojaz-
dowe tak, żeby potencjalni 
inwestorzy mogli jak najszybciej przystąpić do budowy i roz-
poczęcia działalności gospodarczej.

Wieloletnie starania Samorządu zakończyły się wielkim 
sukcesem. Większość gruntów w strefie została już sprzeda-
na. Teren jest w pełni uzbrojony i doskonale skomunikowany 
dzięki budowie drogi ul. Kwiatkowskiego łączącej strefę prze-
mysłową z drogą ekspresową S69 poprzez ul. Żywiecką lub 
ul. Wyzwolenia. Zasadniczo nie istnieją już żadne przeszkody 

ani prawne, ani techniczne do tego, aby firmy mo-
gły rozpocząć działalność gospodarczą.

Pierwszą firmą, jaka rozpoczęła działalność 
w strefie była, działająca już od wielu lata na te-
renie Gminy Wilkowice, Kera Ceramika, zajmująca 
się produkcją wyrobów ceramicznych. Po niej dzia-
łalność rozpoczęła firma Lenko, zajmująca się pro-
dukcją tkanin i opakowań oraz POL-LAB produku-
jąca sprzęt oraz meble laboratoryjne.

W pierwszej po-
łowie września 
szwedzka firma 
Bulten SA, w nie-
zwykle uroczy-
sty sposób, odda-
ła do użytku nową 
halę produkcyj-
ną.  Bulten SA po-
siada już ponad 
130-letnią trady-
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„Zasłużony dla rozwoju 
rolnictwa”.

Organizatorzy mają 
świadomość, że nie 
byłoby tych wspania-
łych, pełnych śmiechu 
i radości Dni, gdyby 
nie CI, którzy udzielili 
im wsparcia.

- Dziękujemy bar-
dzo gorąco wszystkim 
osobom i instytucjom, 
które wsparły organizację XVI 
DNI MESZNEJ. Dziękujemy za 
wszystkie produkty żywnościo-
we, fanty do loterii i za każdy 
inny rodzaj wsparcia. W imieniu 
organizatorów dziękujemy rów-
nież wszystkim gościom za miłą 
i kulturalną zabawę. 

Oto lista osób i instytucji, któ-
rym wyrażamy naszą wdzięcz-
ność:
1. Rada i Urząd Gminy w Wilko-
wicach.
2. Rada Sołecka.
3. Proboszcz parafii Meszna.
4. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mesznej.
5. Koło Gospodyń Wiejskich 
z Mesznej.
6. PAGED Meble Jasienica – 
Fundator Głównej Nagrody.
7. Hotel ALPIN Szczyrk.
8. Krzysztof Kufel.
9. Bank Spółdzielczy w Bystrej.

10. Józefa Kurowska.
11. Firma GRABO 
– Bogdan Gałuszka 
i Grażyna Mędrek.
12. Firma EKO-
WTÓR – Małgorzata 
i Kazimierz Jakubiec.
13. Państwo Halina 
i Leszek Biegunowie.
14. Spółdzielnia BY-
STRZANKA.
15. Zakład Fryzjerski 
– Iwona Łopata.
16. Anna Maślanka.
17. Firma Lenko.
18. Zakład Ślusarski – Wiktor Su-
lawa.
19. Firma DELICO – Kubica & 
Jojczyk.
20. Centrum Ogrodnicze „Berbe-
rys” Ewa i Grzegorz Szkorupa.
21. Magdalena i Jacek Iwany-
szyn.
22. Artykuły Biurowe – Monika 
i Grzegorz Markiewka.

23. Piekarnia Boguszowi-
ce – Emilia i Henryk Kri-
stof.
24. Sklep SUPER MA-
KRO EURO z Bystrej.
25. Piekarnia Łukaszek.
26. Jolanta i Piotr Kowal-
cze.
27. Lidia Kanik.
28. Maria Śpiewak.
29. Chata na Groniu.
30. Stolarstwo – Marian 
Kępys & Artur Świecak.

31. Alicja i Wacław Budzioch.
32. Zakłady Mięsne HANDEREK.
33. Firma Handlowa Grzegorz 
Caputa – Szczyrk.
34. Małgorzata i Bartosz Olma.
35. Barbara i Roman Pabis.
36. Joanna i Łukasz Mirkowscy.
37. Pizzeria HAVA – Piotr Hala-
ma.
38. Przed. Robót Inżynieryjnych 
BUD-MOST z Gliwic Boruch Jan.
39. Zespół Szkolno-Przedszkolny 

z Mesznej.
40. Firma REGULUS SYSTEM.
41. Stolarstwo – Kowalewski Da-
riusz.
42. Małgorzata i Jerzy Wala.
43. Aleksandra i Grzegorz Wirski.
44. Prosperplast Rybarzowice.
45. Edwarda i Mieczysław Wala.
46. Sklep Spożywczy Dolna 
Meszna – Dorota i Marcin Szy-
malscy.
47. Grzegorz Auerbach.
48. Grzegorz Gabor.

49. KERA Ceramika – 
Rajzer Marcin.
50. Firma Varia.
51. Usuwanie Wgnieceń 
Samochodowych – Se-
remak Mirosław.
52. Autolux ul. Pod Pie-
kłem – Janusz Obtuło-
wicz.
53. Ośrodek szkole-
nia kierowców Halina 
i Bogdan Janek.
54. Czesław i Artur Ma-

rek.
55. Teresa i Jacek Kowalcze.
56. Kowalstwo – Maciej Gębala.
57. Instalacje Sanitarne Gluza 
Sławomir.
58. Centrum Ogrodnicze „AZA-
LIA” Mateusz Romaniak.
59. Anonimowi darczyńcy.

AP

O tym jak w HuciskacH żegnaliśmy latO 2015
W pięknej scenerii Starej Galicyjskiej Szkoły w Huciskach, przy 

akompaniamencie różnych gatunków muzyki i wymarzonej pogo-
dzie żegnaliśmy lato 2015. W tym roku szczególną atrakcją, przede 
wszystkim dla trochę starszych dzieci, choć nie tylko, bo młodzież 
też się tam chciała dopchać, była ścianka wspinaczkowa przywiezio-
na i obsługiwana przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
ze Szczyrku. Byliśmy pod wrażeniem profesjonalizmu pracowników, 
którzy ją obsługiwali, bo nie pozwalali na żadne odstępstwa od obo-
wiązujących procedur, czyli specjalna uprząż, kaski,  karabinki, liny 
zabezpieczające, krótki instruktaż i w górę. Naprawdę cieszyło oko 

jak ambitnie, jak ostatnim wysiłkiem i siłą woli wszyscy, bez wyjątku, 
starali się sięgnąć najwyższego punku zaczepienia na ściance na 
wysokości 5,5 m. Oj,  to naprawdę dobra szkoła charakteru. Dziękuję 
Panu Arkadiuszowi Ślezionie szefowi Grupy Beskidzkiej GOPR za 
świetną współpracę, no i co tu dużo mówić, doskonałą promocję tego 
wszechstronnie rozwijającego sportu, jakim jest wspinacza górska, 
czy w ogóle góry. Pewnie po tej przygodzie pokochamy je jeszcze 
bardziej, co pewnie zakończy się powołaniem odrębnej sekcji w ra-
mach naszego Stowarzyszenia. 

Podczas, gdy jedne dzieci walczyły ze ścianką, inne bawiły się 

cję na rynku produkcyjnym, wytwarzając złącza, śruby, łańcuchy 
i sprężyny. W trakcie uroczystości, Pan Prezes Anders Karlsson 
poinformował, że w niedalekiej przyszłości planowana jest dal-
sza rozbudowa firmy Bulten SA na terenie Gminnej Strefy Prze-
mysłowej.

Oddanie do użytku kolejnej firmy w Gminnej Strefie Przemy-
słowej jest dla nas niezwykłym sukcesem, świadczącym o na-
szej znakomitej ofercie.  

Wierzę, że Gminna Strefa Przemysłowa będzie dla naszej gmi-
ny nie tylko źródłem pozyskiwania środków finansowych z podat-
ku, poszerzeniem oferty na rynku pracy dla mieszkańców, lecz 
także magnesem przyciągającym nowe firmy, które ulokują swo-
ją działalność na terenie Gminy Wilkowice. Jednocześnie wy-

rażam nadzieję, że strefa przemysłowa otworzy się również na 
usługodawców, którzy z jednej strony będą prowadzili współpra-
cę z nowopowstałymi firmami funkcjonującymi w strefie, z dru-
giej zaś skorzystają z oferty, jaką dają firmy działające na terenie 
Gminy Wilkowice – obecnie na terenie naszej gminy zarejestro-
wanych jest blisko 1400 firm.

Na koniec chciałbym dodać, że w chwili obecnej realizują swo-
je inwestycje takie firmy jak Adamus i Ekowtór, zaś w niedalekim 
czasie działania inwestycyjne realizować będą firmy Prosper-
plast, Techsystem, Siltrade oraz firma Mika.

Mieczysław Rączka
Wójt Gminy Wilkowice 
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z panem Klaunem, którego dzieci opisały jako pana, który śmiesznie 
mówi i śmiesznie się ubiera. Jednak dzieci to lubią, bo nie odstę-
powały go na krok a najmniejszy w tej grupie był Loro, który miał 
zaledwie półtora roku. W pewnym momencie Pan zarządził zamianę: 
dzieci stały się widzami, a na scenę zostali popro-
szeni dorośli, żeby odegrać bajkę o Czerwonym 
Kapturku. Pewnie się udało, bo widownia płakała 
ze śmiechu i my zaskoczeni zaproszeniem – po-
wiedzmy - aktorzy też. 

Ledwo co skończyliśmy, a już prowadzący im-
prezę  zapowiada pojawienie się nowego zjawi-
ska na scenie, tym razem, wyrosłej spod skrzy-
deł słynnego zespołu Golec uOrkiestra,  pięknie 
się rozwijającej Małej Kapeli Fundacji Braci Gol-
ców w składzie: Oliwia Świerczek, Ania Wandzel, 
Piotrek Szczotka i Bartek Golec.  To utalentowa-
na młodzież, co widać i słychać podczas jej wystę-
pów,  ale trzeba też przyznać, że pod troskliwą opie-
ką Fundacji i szczególnie rodziców, a teraz także 
Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. Gratulujemy. 

 No! A teraz wbiega na scenę kolorowy i roześmia-
ny słynny już Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidz-
ka” - kierowany przez upartą i pracowitą Agnieszkę 
Rusin.  Roztańczyło się i rozśpiewało całe „towarzy-
stwo”. Pani Agnieszki przy akompaniamencie jej własnej kapeli, pod 
kierownictwem Łukasza Kachela, ciesząc oczy i uszy licznie zebranej 
widowni, która gromkimi brawami nagradzała każdy numer. Dziękuje-
my i gratulujemy ciągle rosnącego poziomu artystycznego Pani gru-
py, o czym też świadczy zajęcie drugiego miejsca na XVIII Międzyna-
rodowych Mazurskich Spotkaniach z Folklorem w Olecku.

 Jeszcze nie przebrzmiały ostatnie dźwięki kapeli Pani Agnieszki, 
a już w kąciku naszego „hutnickiego parkietu” uwija się stary wyga 
wilkowickich wydarzeń plenerowych, uczestnik programu droga do 
gwiazd - Janusz Mazur. Lekkość, z jaką śpiewa, radość, która z niego 
emanuje natychmiast zaraża widownię, która czując bliskość emo-
cjonalną niemal natychmiast podrywa się z ławek i zaczyna tańczyć. 

Dziękujemy Panie Januszu, bo dzięki Pana pracy, my organiza-

torzy mogliśmy trochę odsapnąć, by spokojnie podziękować na-
szym sponsorom, szczególnie Zebraniu Wiejskiemu Sołectwa Wil-
kowice, które przyznało nam dofinansowanie, dzięki czemu mogli-
śmy sobie pozwolić w tym roku na wolny wstęp. Osobno dziękowa-

liśmy firmom z terenu Bystrej, Wilkowic, Biel-
ska-Białej i Hucisk za okazane nam wspar-
cie, a także osobom prywatnym za  zrozu-
mienie służebnej roli, jaką pełnimy. Dzięko-
waliśmy też Pani Agnieszce Sech, dyr. GOK  
w Wilkowicach za okazaną pomoc techniczną 
i sprzętową, a także Sekretarz Gminy Pani Ali-
cji Raszka, która reprezentowała Wójta Gminy.  
Nie byłbym fair,  gdybym w tym miejscu nie po-
dziękował Zarządowi Stowarzyszenia Kultural-
nego Huciska za ogromną pracę i serce wło-
żone w organizację tego wydarzenia, a także 

Paniom ze Stowarzyszenia, które przygotowały 
wypieki no i Panu Jerzemu Hańderkowi za bez-
płatne udostępnienie działki pod parking. Po-
dziękowaniom nie byłoby końca, gdyby nie Pan 
Janusz, który znowu poderwał ludzi, tym razem 
piosenkami rodem ze słonecznej Italii, wzbudza-
jąc aplauz stwierdzeniem, że jest to najlepsza 
zabawa bezalkoholowa na Podbeskidziu ostat-

nich lat. Tym samym chciałem nawiązać do niezrozumiałej i słabo 
uzasadnionej decyzji urzędników z Gminy o nieprzyznaniu koncesji 
na piwo. 

Wtem coś rozbłysło nad Huciskami, coś huknęło! Wszyscy stanęli 
jak wryci i gapili się w niebo, gdzie raz po raz wybuchały kolorowe fa-
jerwerki rozpoczętego właśnie pokazu sztucznych ogni. Kiedy pokaz 
się skończył, na parę sekund zapadła totalna cisza, by chwilę póź-
niej wybuchnąć ogromną burzą oklasków. Ludzie oszaleli ze szczę-
ścia, gratulacjom nie było końca, łzy wzruszenia cisnęły się do oczu. 
Dla takich chwil drogi czytelniku warto społecznie pracować, proszę 
mi wierzyć.

Józef Kruczek,
Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Huciska

ucHwaŁy PODjĘte na sesji w Dniu 26 sieRPnia 2015 R., w sPRawie:
XII/94/2015 Zmiany Uchwały Nr XLV/452/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 17 września 2010 w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Wilkowice.

XII/95/2015 Wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

XII/96/2015 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 
2015 r.

XII/97/2015 Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2015 r.

XII/98/2015 Wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2015 – 2023.

XII/99/2015 Zmiany  uchwały Nr XI/92/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Woje-
wódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław 
Rączka między innymi:

• wziął udział w Gali Projektów Stowarzyszenia Region Beski-
dy, podczas którego nagrodzono Gminę Wilkowice w kate-
gorii „Ekologia i Zrównoważony Rozwój” za realizacje pro-
jektu pn. „Wilkowice i Krasna – wspólne cele rzecz jasna”;

• omówił zasady współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a nie-
publicznymi przedszkolami, działającymi na terenie Gminy 
Wilkowice w nowym roku szkolnym;

• wziął udział w konwencie wójtów i burmistrzów, w trakcie 
którego omawiany był temat zbiorowego transportu publicz-
nego na terenie powiatu bielskiego;

• wziął udział w zebraniach sołeckich dotyczących, w głównej 
mierze, funduszu sołeckiego oraz zadań inwestycyjnych re-
alizowanych na terenie Gminy Wilkowice.

W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone przetargi na następu-
jące zadania:

• zagospodarowanie terenu wokół GOK Promyk w zakresie 
dróg wewnętrznych;

• dobudowa zadaszonego tarasu w poziomie I piętra budyn-
ku „Dom Strażaka” w Bystrej;

• pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji za-
dania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Olchowej 
w Mesznej”;

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Olchowej w Mesznej;
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego pod-

czas realizacji zadania pn. „Dobudowa zadaszonego tara-
su w poziomie I piętra budynku „Dom Strażaka” w Bystrej”.

WÓjt inFORmuje
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POżegnanie lata w BystRej
ZORganiZOwane PRZeZ kgw BystRa, gminĘ wilkOwice, RaDĘ sOŁeckĄ w BystRej, OsP 

BystRa, gOk „PROmyk” w BystRej

„sZacH-mat”, cZyli O eDukacji PRZeZ sZacHy Dla najmŁODsZycH 
w sZkOle PODstawOwej im. w. jagieŁŁy w wilkOwicacH

Tegoroczne Pożegnanie 
Lata, z powodu niesprzy-
jającej pogody, odbyło się 
na sali w Domu Strażaka 
w Bystrej we wtorek 25 
sierpnia 2015 roku. Dzieci 
brały udział w ciekawych 
konkursach i zabawach ta-

necznych prowadzonych przez animatorów z grupy „Galimatias”. Pa-
nie z Koła Gospodyń w Bystrej przygotowały domowe ciasta, napoje, 

gorące kiełbaski.
Pogoda nam nie dopisa-

ła, ale za to humory mieli-
śmy wyśmienite.

Organizatorzy letniej za-
bawy serdecznie dziękują 
za liczny udział dzieciom 
i ich opiekunom.

Zapraszamy za rok i życzymy samych sukcesów w nowym roku 
szkolnym.                               J. B.

muZycZna wiZyta w DOlinie PiĘknej Pani
Niedziela wieczór, parking przed Strażnicą. Po kilkugodzinnej po-

dróży autokarem ponownie jesteśmy w Wilkowicach. Warsztaty 
w Egerze już się skończyły, ale wszyscy żyjemy jeszcze wrażeniami, 
a emocje nie opadły. Rozmowy nie ustają  i słychać różne opowie-
ści, ale w jednym wszyscy są zgodni - tegoroczny wyjazd był dla nas 
bardzo owocny. 

Podróż zaczęła się w czwartek 27.08 wcze-
snym porankiem. Po zapakowaniu instrumen-
tów i zajęciu miejsc w autobusie ruszyliśmy 
w drogę. Pierwszym przystankiem były jaski-
nie Baradla, położone na terenie węgierskie-
go Parku Narodowego Aggteleki Nemeze-
ti Park. Przewodnik z Węgier oprowadził nas 
po ogromnych salach wypełnionych po brze-
gi pięknymi formami naciekowymi o najróż-
niejszych kształtach. Nam oczywiście najbar-
dziej spodobała się sala koncertowa, wyposażona w system nagła-
śniający, gdzie mogliśmy się delektować pięknem muzyki klasycznej. 
Po wyjściu na zewnątrz ponownie ruszyliśmy w trasę, by wieczorem 
znaleźć się już u celu podróży - w mieście Eger. Ledwo się rozpako-
waliśmy i zjedliśmy przygotowany przez panią gospodynię tort po-
witalny, już trzymaliśmy instrumenty w dłoniach. Każdy nowy utwór 

w repertuarze to dla nas nowe wyzwanie i dodatkowa dawka mo-
bilizacji do ćwiczeń. Próbę zakończyliśmy wraz z rozpoczęciem ci-
szy nocnej, i kontynuowaliśmy ją już następnego ranka po śniadaniu. 
Upał doskwierał, jednak warto było się natrudzić, gdyż popołudniu 
czekał nas odpoczynek na basenach termalnych. 

Sobotni poranek zaczęliśmy podobnie jak 
poprzedni. Kilkugodzinna próba była już ostat-
nią przed czekającym nas następnego dnia 
koncertem, ale nie stresowaliśmy się. Popo-
łudnie spędzaliśmy według uznania: albo po-
nownie na basenach, albo spacerując urokli-
wymi uliczkami miasta, natomiast wieczorem, 
jak jeden mąż, pojechaliśmy do Doliny Pięknej 
Pani. Rozgościliśmy się w jednej z  200 piwni-
czek, gdzie mogliśmy poczuć prawdziwy eger-
ski klimat i kulturę oraz spróbować typowych 

węgierskich potraw. 
W niedzielę od samego rana w powietrzu dało się wyczuć lekkie 

napięcie, ze względu na czekający nas ważny koncert. Z pomocą 
właścicieli naszego pensjonatu zawieźliśmy instrumenty na central-
ne miejsce Egeru-Plac Dobo. Już o godzinie dziewiątej rano termo-
metry wskazywały 35 stopni Celsjusza, dlatego też zdecydowaliśmy 

Dwie nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły 
w Wilkowicach podjęły współpracę z Polskim Związkiem Szachowym 
i przystąpiły do dwuletniego Ogólnopolskiego Programu „Edukacja 
przez Szachy w Szkole”, który jest dedykowany uczniom klas po-
czątkowych szkół podstawowych. W okresie wakacyjnym nauczycie-
le wzięli udział w szkoleniu metodycznym, aby poznać tajniki prze-
kazywania wiedzy szachowej najmłodszym. Od 1 września 2015 r. 
wszyscy uczniowie kl. IIc i kl. IId (44 dzieci) pod czujnym okiem mgr 
Barbary Włodarz i mgr Beaty Duraj stawiają pierwsze kroki na sza-
chownicy. Szachową wiedzę poznają poprzez zabawę, rymowanki, 
kolorowanki, puzzle, krzyżówki, quizy, odwoływanie się do turniejów 
rycerskich i średniowiecznych zamków z wieżami.

Dlaczego szachy? Po co szachy w szkole? Co dadzą dzieciom ta-
kie zajęcia? – pytają niektórzy. Szachy, jak zauważa Parlament Eu-
ropejski, są grą ogólnodostępną, dla dzieci z każdej grupy społecz-
nej. Nie wymagają zbyt wielu nakładów finansowych. A mogą przy-
czynić się do integracji społecznej, zwalczania dyskryminacji, zmniej-
szenia wskaźnika przestępczości, a nawet walki z różnymi uzależ-
nieniami.  Według badań przeprowadzonych w Warszawie na gru-
pie 900 uczniów, biorących już udział w tym programie, stwierdzono, 
że gra w szachy ma ogromny wpływ na ogólny rozwój intelektualny 
dzieci i młodzieży. Magdalena Zielińska (Koordynator Ogólnopolskie-
go Projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Sza-
chy w Szkole”, instruktor i sędzia szachowy, autorka podręczników 
szachowych dla dzieci) zwraca uwagę na to, że szachy są taką dys-
cypliną, która łączy humanistyczną fantazję z umiejętnościami mate-

matycznymi, a jednocześnie kształci pozytywne postawy społeczne 
i emocjonalne. Gra w szachy pobudza do kreatywności, wielotorowe-
go myślenia i działania, przewidywania, a przede wszystkim motywu-
je do samodzielnej pracy. Uczy także logicznego myślenia przyczy-
nowo skutkowego, analizowania sytuacji oraz wyciągania konkret-
nych wniosków. Młody szachista uczy się nie tylko zdyscyplinowania, 
koncentracji na określonym zadaniu, cierpliwości i wytrwałości w dą-
żeniu do celu, ale również radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem, 
działaniem pod presją oraz nie poddawania się nawet w najtrudniej-
szej sytuacji. Trening szachowy kształtuje wolę walki i zwycięstwa, 
uczy zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play oraz 
szacunku wobec każdego przeciwnika. Poprzez udział w turniejach 
szachowych młody szachista uczy się także nawiązywania i utrzy-
mywania dobrych, przyjacielskich kontaktów z ludźmi, często z ca-
łego świata. 

Warto pamiętać także, że oprócz tych wszystkich walorów edu-
kacyjnych i wychowawczych, szachy są również rozrywką, świetną 
zabawą i mogą stać się dla naszych uczniów pasją i sposobem na 
życie. Na zajęciach nauczyciele pokażą, czym są szachy, zachęcą 
do głębszego poznawania strategii szachowych, a być może któreś 
z nich złapie szachowego bakcyla i w przyszłości zostanie arcymi-
strzem szachowym? Kto wie…Szachy – pod względem swej formy 
są grą, pod względem treści sztuką, z punktu widzenia trudności 
opanowania ich – nauką. – powiedział dziewiąty mistrz świata Tigran 
Petrosjan.

Zespół Promujący Szkołę
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W szczególności czapka, która wędrowa-
ła z głowy na głowę wielu chętnych do jej 
przymierzenia, policyjny lizak oraz małe kaj-
danki. W podziękowaniu za ciekawe spotka-
nie, przybliżenie i usystematyzowanie zasad 
bezpieczeństwa dotyczących ruchu drogo-
wego, bezpiecznej zabawy  dzieci  zaśpie-
wały Panu Policjantowi piosenkę. Było to 
bardzo ciekawe i pouczające spotkanie o za-
sad bezpieczeństwa, które na pewno długo 
pozostanie w pamięci naszych dzieci!

Katarzyna Mrówka
Zespół Promujący Przedszkole

Dnia 18.09.2015 r. 
na zaproszenie  dzie-
ci i nauczycieli przybył 
do naszego przedszko-
la pan Policjant. Tego 
dnia dzieci z wszyst-
kich grup wiekowych 
zgromadziły się w sali 
maluszków, aby powi-
tać niecodziennego go-

ścia. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się jak ważna, od-
powiedzialna i niebezpieczna  jest  praca policjanta. Duże zaintere-
sowanie u dzieci wywołało umundurowanie i wyposażenie policjanta. 

„Ziemia BeskiDZka”
Zespół Pieśni i Tańca „Zie-

mia Beskidzka” został zapro-
szony przez Stowarzyszenie 
Kulturalne Huciska do udzia-
łu w imprezie pt. „Zakończe-
nie lata na Huciskach”. Wy-
stęp odbył się 29 sierpnia. 
Jednak dla członków zespo-
łu nie było to zakończenie let-
nich występów już tydzień 
później 6 września zatańczy-
liśmy na Dożynkach Gmin-
nych w Bystrej oraz na Do-
żynkach Gminnych w Kanio-
wie (Gmina Bestwina). Obec-
nie bierzemy udział w pro-
jekcie „Tożsamość Karpac-

ka”, dzięki któremu możemy pokazać szerszemu gronu odbiorców 

piękno przyrodnicze i kulturo-
we naszej Gminy oraz przygo-
towujemy się do kolejnych wy-
stępów. Nasze zajęcia odby-
wają się w czwartki w godzi-
nach 18-20 w MOK-u w Mesz-
nej. Zapraszamy osoby chętne 
do dołączenia do naszej gru-
py, bo choć dla nie-
których to tylko ta-
niec, to członków na-
szego zespołu łączy 
współna pasja, przy-
jemność, setki wspo-
mnień oraz przeżywa-
nie niezapomnianych 
chwil w świetnym to-
warzystwie.           AR

wsPaniaŁy gOśĆ w PRZeDsZkOlu w mesZnej

ZŁOty meDal Dla tOwaRZystwa PRZyjaciÓŁ BystRej
9 września 2015 r. czteroosobowa delegacja Towarzystwa Przy-

jaciół Bystrej w składzie: Małgorzata Wieczorek - prezes TPB, Ja-
dwiga Kolarczyk - wiceprezes, 
Henryk Salachna - członek za-
rządu, Joanna Szkoda-Stwo-
ra - członek, udała się do Ka-
towic, aby w Urzędzie Woje-
wódzkim odebrać z rąk woje-
wody śląskiego Piotra Litwy, 
złoty medal opiekuna miejsc 
pamięci narodowej. Medal 
został przyznany przez Radę 
Ochrony Pamięci Walk i Mę-

czeństwa za długoletnią opiekę nad miejscami walk i męczeń-
stwa. Towarzystwo Przyjaciół Bystrej przez ponad 20 lat opiekowało 
się grobem kpt. Cymsa na cmentarzu w Bystrej Krakowskiej (w grud-
niu 2013 r. prochy kpt. Cymsa zostały ekshumowane i przeniesione 
do Gniezna do Akropolu Bohaterów na cmentarzu św. Wojciecha). 

TPB od wielu lat opieku-
je się pomnikiem pamię-
ci narodowej ku czci pię-
ciu straconych Polaków w 
Bystrej Krakowskiej, obe-
liskiem upamiętniającym 
Ignacego Daszyńskiego, 
harcerskim obeliskiem po-
stawionym w 20-tą rocz-
nicę Powstania Warszaw-
skiego. TPB ustawiło obe-
lisk w 140-tą rocznicę urodzin dra płk M. Szarewskiego, właścicie-
la uzdrowiska w Bystrej. Członkowie TPB otaczają opieką grobowiec 
Juliana Fałata oraz ufundowali tablicę w 150-tą rocznicę jego urodzin 
na budynku muzeum. Długoletnia opieka nad miejscami pamięci zo-
stała doceniona przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 
która w grudniu 2014 r. podjęła decyzję o przyznaniu złotego medalu.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bystrej

się na przeniesienie koncertu do kościoła. Chociaż wiedzieliśmy, że 
wiadomość o naszym koncercie była ogłaszana już dużo wcześniej 
na mszach oraz na plakatach umieszczonych w okolicznych miej-
scowościach, ilość osób chętnych do wysłuchania naszego występu 
przerosła nasze oczekiwania. Ludzie słysząc muzykę z ciekawości 
wchodzili do kościoła, a na koniec z zainteresowaniem wypytywali 
o naszą orkiestrę i instrumenty. Wielu z naszych słuchaczy było na 
naszym koncercie już w zeszłym roku, i tym razem zabrali ze sobą 
swoje rodziny i znajomych. Gromkie brawa, uśmiechy na twarzach 
i miłe słowa uznania, usłyszane w wielu językach były dla nas bardzo 
motywujące i utwierdziły nas w przekonaniu, że solidnie wykonaliśmy 
nasze zadanie.

Niestety nasz pobyt na Węgrzech zbliżał się do końca. Gospoda-
rze na pożegnanie (poza zaproszeniem nas do siebie za rok), wyra-

zili chęć zorganizowania większego wydarzenia muzycznego z nami 
w roli głównej. Nasze myśli jak na razie skupione jednak były  na 
udanych, tegorocznych warsztatach. 

Mimo długotrwałego zmęczenia, wciąż kipiała z nas energia. Może 
to zasługa węgierskiego klimatu, a może naszego pozytywnego na-
stawienia i radości z kolejnego, wspólnego muzykowania. Warszta-
ty są bowiem dla nas sowitą nagrodą za całoroczną, ciężką pracę na 
próbach i koncertach oraz mobilizują nas do dalszego rozwoju. Tak 
też było i tym razem. Dziękujemy na łamach naszej gminnej gazety 
Urzędowi Gminy w Wilkowicach oraz naszemu sołectwu za wsparcie 
finansowe, bez którego nic z opisanych wydarzeń nie byłoby możliwe.                                                                                                              

W imieniu członków Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej  
przy OSP w Wilkowicach – Marzena Pochopień
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aRRiveDeRci! - już w PaźDZieRniku
12 września br. zakończył się 

wakacyjny, intensywny kurs ję-
zyka włoskiego. Udało nam się 
poznać najważniejsze wyraże-
nia i zwroty, związane głównie 
z turystyką, a więc to co nam – 
miłośnikom Słonecznej Italii bę-
dzie najbardziej potrzebne.

Sobotnie (ostatnie) spotkanie zakończyliśmy wręczeniem dyplo-
mów,  poczęstunkiem i dużą ilością niesamowitych opowieści…

Uczestnicy wakacyjnego kursu będą mogli kontynuować naukę ję-
zyka włoskiego przynajmniej do końca zimowego semestru. Tym ra-
zem dzięki wsparciu GOK „Promyk” i Stowarzyszeniu Kulturalnemu 
Huciska, do którego mam przyjemność należeć.

Stowarzyszenie Kulturalne Huciska - organizator (przypomnijmy) 
bezpłatnego, wakacyjnego kursu języka włoskiego postanowiło pójść 
za ciosem i otworzyć się na wszelkie nowe pomysły, których bohate-
rami będą język i kultura Włoch. 

W tym celu tworzymy grupę chętnych (wśród obecnych i nowych 
członków stowarzyszenia) do utworzenia „sekcji włoskiej”. Będzie-
my się uczyć, wymieniać doświadczeniami, organizować nowe kur-
sy i szkolenia oraz przede wszystkim nawiążemy kontakty z organi-
zacjami i stowarzyszeniami włoskimi.

Wszystkich tych, którzy mają własny „włoski” pomysł i mają ochotę 
współtworzyć Małe Włochy zapraszamy do Stowarzyszenia Kultural-
nego Huciska. Członkowsko w Stowarzyszeniu to możliwość uczest-
niczenia w imprezach i inicjatywach, w których każdy z nas może być 
inicjatorem i współtwórcą. Więcej pod numerem telefonu  602 802 843.

Wszelkie pytania dotyczące powstającej w Stowarzyszeniu Kultu-
ralnym Huciska inicjatywy - Małe Włochy można kierować na adres: 
poltrona.info@gmail.com . 

Z mojej strony dziękuję serdecznie za bardzo liczny udział w waka-
cyjnym kursie, za wytrwałość i za podjęcie nowego wyzwania, które 
przyniesie nam dużo radości i satysfakcji.

Katarzyna Hoffmann 
(Lektor Stowarzyszenia Kulturalnego Huciska)

RÓżnica mentalnOści Psa i kOta - nie tylkO w wilkOwicacH

gmina wilkOwice: DOżynki 2015
Na początku XX wieku dziesięciu rolników było 

w stanie wyżywić czterech mieszkańców miasta. 
Dzisiaj czterech rolników wyżywia stu ludzi. Dla-
tego też, z okazji Święta Plonów mieszkańcy 

Gminy Wilkowice wyrażają słowa wdzięczności 
pod adresem wszystkich rolników za ich ciężką 
pracę w produkcji żywności. 

Kornel Lichtenstein.

Pies myśli następująco: ja mam Pana i panią. Mieszkam z nimi 
i wykonuje ich polecenia oraz inne, psie obowiązki. Raz uratowa-
łem mojemu Panu życie, bo jak był ciężko chory to nie dopuści-
łem do niego żadnego lekarza. Pożycie małżeńskie mojego Pana 
i mojej pani funkcjonuje wyśmienicie, bo moja pani traktuje mojego 
Pana jak psa, czyli nie drażni go, dobrze odżywia i na noc wypusz-
cza. Mój Pan i moja pani dają mi dach nad głową, karmią mnie, 
zabierają mnie na spacery, głaszczą mnie i bawią się ze mną – oni 

są dla mnie Bogami.
Kot myśli następująco: ja mam Panią i pana. Mieszkam z nimi 

i oni nie wydają mi żadnych poleceń, bo wiedzą, że i tak bym nic 
nie zrobił. Jak mam na to ochotę, to przyniosę mojej Pani żywą 
mysz, ropuchę, czasem szczura albo jakiegoś innego gada. Wtedy 
panuje w domu panika, pisk, sikanie po nogach itd. Moja Pani i mój 
pan dają mi dach nad głową, karmią mnie, pieszczą i bawią się ze-
mną, – więc ja jestem Bogiem.                      Kornel Lichtenstein

Oświata w gminie wilkOwice
Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-

mie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (Wójt),  do  końca 
października każdego roku, przedstawia organowi stanowiącemu 
jednostki samorządu terytorialnego (Radzie Gminy), informację 
o stanie realizacji zadań oświatowych,  za poprzedni rok szkolny, 
w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach podstawo-
wych i gimnazjach funkcjonujących na terenie naszej gminy.

Ustawodawca pozostawił jednostce samorządu terytorialnego 
swobodę wyboru postaci, formatu  i objętości, a także zakresu tema-
tycznego w/w informacji.

Informacja Wójta Gminy Wilkowice o stanie realizacji zadań oświa-
towych w Gminie Wilkowice  za kolejne lata szkolne przedstawia-
na jest corocznie Radzie Gminy. W informacji przedstawiono gmin-
ny system oświaty według zadań i typów szkół, wyniki sprawdzia-

nów i egzaminów zewnętrznych, omówiono sytuację kadrową w jed-
nostkach oświatowych, działania na rzecz poprawy stanu technicz-
nego bazy oświatowej. Znajdziecie Państwo w  w/w informacji  rów-
nież wiedzę na temat finansowania oświaty, wysokości otrzymywa-
nej subwencji oświatowej, dotacji oświatowych  oraz funduszy po-
zyskiwanych z innych źródeł. W/w informacja stanowi interesujący 
i wszechstronny obraz oświaty  w naszej gminie.

W związku z powyższym zachęcamy do odwiedzenia strony inter-
netowej Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl, na  której znajdziecie 
Państwo w/w informacje począwszy od roku szkolnego 2011/2012. 
Powyższa informacja zamieszczona jest w zakładce oświata, kultura 
i sport  pod  hasłem „Raporty oświatowe”.

Równocześnie w/w informacja została zamieszczona na stronie 
ZOSiP www.zosip.wilkowice.pl w zakładce „Raporty oświatowe”.

ZOSiP

jesień ZacZyna siĘ Z „PROmykiem”
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informuję, że od 14 września rozpoczęliśmy stałe 

zajęcia w GOK „Promyk”, w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad 
Borami” oraz w Starej Szkole w Wilkowicach „Huciska”. Rekrutacja 
przebiegła bardzo sprawnie. Cieszymy się z ogromnego zaintereso-
wania, które momentami przerastało nasze oczekiwania. Staraliśmy 
się zaspokoić większość zgłaszanych przez Państwa potrzeb,  
tworząc dodatkowe grupy zainteresowań. Trwają jeszcze zapisy na 
ceramikę dla dzieci (6-12) i zajęcia jogi (13+) w Starej Szkole w Wilko-
wicach „Huciska”; zapisy na kurs tańca towarzyskiego (13+) w MOK 
„Nad Borami” oraz na warsztaty rzeźbiarskie (13+), które odbywać 

się będą w pracowni rzeźbiarza Pana Jana Wędzichy, znajdującej się 
obok GOK „Promyk”. Organizujemy też zbiórkę używanego sprzętu 
fotograficznego, który wykorzystamy do zajęć z fotografii analogowej, 
więc bardzo prosimy wszystkich, którzy gdzieś w domu mają taki 
sprzęt, a już z niego nie korzystają, a wręcz tylko zajmuje on miejsce, 
o przyniesienie go do nas, niech służy innym. Na pewno zorganizu-
jemy wystawę zdjęć, które powstaną na tych zajęciach, towarzyszyć 
jej będzie zapewne odrobina nostalgii i tęsknoty za tym, co minione. 
Fotografia analogowa kojarzy mi się ze słuchaniem muzyki z płyt wi-
nylowych, bo obie formy mają swój niepowtarzalny klimat powrotu do 
korzeni. 
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inFORmacja gOPs
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje 

mieszkańców gminy Wilkowice, że w dniu 27-08-2015 r. zostało opu-
blikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. 
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej 
się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i spe-
cjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wy-
sokości zasiłku dla opiekuna. 

Od 1 listopada 2015 r. ulega podwyższeniu kwota dochodu rodziny 
uprawniającego do zasiłku rodzinnego, wynosi ona: 

674,00 zł., (dotychczas. 574,00 zł), a w rodzinie, w której członkiem 
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, 
kwota ta wynosi 764,00 zł. (dotychczas 664,00 zł.)

Od 1 listopada 2015 r. podwyższone zostają kwoty zasiłku rodzin-
nego oraz niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego:
• zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5 roku życia wynosi 

89,00 zł., (dotychczas 77,00 zł.),
• zasiłek rodzinny na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 

roku życia  wynosi 118,00 zł., (dotychczas 106,00 zł),
• zasiłek rodzinny na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 

24 roku wynosi 129,00 zł., (dotychczas 115,00 zł.),
• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wy-

chowywania dziecka wynosi 185,00 zł., (dotychczas 170,00 zł),
• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziec-

ka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90,00 zł., (dotychczas 80,00 zł.),

• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i re-
habilitacji dziecka do 5 roku życia wynosi 80,00 zł., (dotychczas 
60,00 zł.),

• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i re-
habilitacji dziecka powyżej 5 roku życia wynosi 100,00 zł., (dotych-
czas 80,00 zł.),

• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez 
dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi od-
powiednio: 63,00 zł. (dotychczas 50,00 zł.) - na pokrycie kosztów 
dojazdu lub 105,00 zł. (dotychczas 90,00 zł) - na pokrycie kosztów 
zamieszkania.
W celu złożenia wniosku lub uzyskania szczegółowych informacji 

należy zgłosić się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilko-
wicach ul. Wyzwolenia 25, w godzinach od 7 00 do 15 00.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Wilkowicach
Danuta Bieniek

Poszukujemy Krawcowych do szycia pościeli dziecięcej. 

Praca chałupnicza oraz stała w zakładzie w Bystrej.

Szczegóły pod numerem telefonu 792 772 972

aPel DO miesZkańcÓw gminy wilkOwice O OsZcZĘDne  
i RacjOnalne gOsPODaROwanie wODĄ

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
W związku z utrzymującymi się niski-

mi stanami wody w ujęciach na obsza-
rze Gminy Wilkowice apeluję do wszyst-
kich mieszkańców Gminy, aby w sposób 
racjonalny i odpowiedzialny korzystali 
z wody pitnej, wykorzystując ją wyłącznie 
w celach bytowych.

Apeluję tym samym o nie wykorzysty-
wanie wody do podlewania trawników, 
kwiatów, mycia samochodów, tak aby wy-
starczyło wody do celów spożywczych 
i higienicznych w przypadku utrzymywa-
nia się istniejącej sytuacji.

Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka

jak gOsPODaROwaĆ meDiami eneRgetycZnymi ?
( … i OsZcZĘDZaĆ PieniĄDZe )

USTAW TEMPERATURĘ URZĄDZEŃ AGD

• - 18°C zamrażarka

• 5°C chłodziarka

• ≤ 20°C mieszkanie

• 40°C pralka

• 55°C zmywarka

• Stosuj żarówki energooszczędne

• Wyłączaj odbiorniki energii elektrycznej 
przed wyjściem z domu

A tymczasem można w „Promyku” oglądać zdjęcia, wykonane 
metodą cyfrową, przez dzieci podczas zajęć fotograficznych w ra-
mach Akcji Lato 2015, podziwiać też można prace wykonane na 
zajęciach plastycznych, ceramicznych oraz z szycia. Przyjdźcie 
Państwo i zobaczcie, jakie talenty rosną w naszej gminie.  Inaugura-
cja wystawy odbyła się 22 września (potrwa do 18 października). 
Tego dnia odbyło się podsumowanie Akcji Lato, a dzieci, które 
uczestniczyły w zajęciach wakacyjnych otrzymały dyplomy i upominki. 
Jednocześnie w tym samym dniu zorganizowaliśmy „Przywitanie Je-
sieni” - wystąpił teatrzyk, były animacje dla dzieci oraz niespodzianka, 
jakiej jeszcze nie było, czyli „fotobudka”, która zrobiła furorę - zdjęcia 
z ”fotobudki” będzie można oglądać wchodząc na link, który będzie 
dostępny na naszej stronie facebookowej od poniedziałku 28.09.15 r. 
A wszyscy smakowali jesień zajadając się jabłkami i śliwkami.  

Jeszcze troszkę aktualności:
- 17 i 18 października organizujemy warsztaty wokalne dla 

młodzieży gimnazjalnej i dorosłych. Zapisy przyjmujemy do 14 
października, a ilość miejsc jest ograniczona. Szczegóły i regulamin 
znajduje się na: www.facebook.com/GOK.Promyk oraz na stronie 
www.wilkowice.pl.

Warsztaty zakończą się koncertem 18.10.15 o godz. 18.00, więc tym 

razem koncert na żywo będzie w wykonaniu lokalnych artystów, na 
który wszystkich serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.

- od października zaczynamy Koncerty Edukacyjne z Filharmonią 
Śląską. W porozumieniu z przedszkolami pierwsze spotkanie 
odbędzie się 22 października o godz. 10 - I tura i o godz. 11 - II 
tura. Zorganizujemy też autokar dla przedszkola w Mesznej i Wilko-
wicach. 

- polecamy środowe seanse filmowe oraz DKF, czyli Dyskusy-
jny Klub Filmowy w co drugi wtorek, najbliższe spotkanie 
6 października.

 - przypominamy, że do końca września przyjmujemy propozycje na 
logo Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”.
Zapraszamy do zwiedzania Izby Regionalnej „Stara Stolarnia”, 

która znajduje się w budynku obok GOK „Promyk”, zwiedzać można 
w godzinach pracy GOK, prosimy o wcześniejszy kontakt z pracowni-
kami pod nr tel. 33 8 170 773. W Izbie Regionalnej znajdują się stare 
przedmioty podarowane przez Mieszkańców, a Zwiedzający mają 
okazję zrobić sobie zdjęcie, wcielając się w postać górala lub góralki 
w tradycyjnym stroju górali żywieckich - służy temu fotościanka, którą 
dla Państwa przygotowaliśmy.          Agnieszka Sech

Dyrektor GOK  „Promyk”

OSZCZĘDZAJ WODĘ !

• Ograniczaj używanie wody bieżącej 
(mycie zębów, golenie)

• Stosuj oszczędne wylewki wody  
(krany, prysznice, toalety)

• Likwiduj samoistne wycieki wody  
(kontroluj stan uszczelnień )

• Szanuj szczególnie wodę ciepłą  
(jest 5 razy droższa od zimnej )

• Bierz prysznic zamiast kąpieli w wannie
• Korzystaj z deszczówki  

(np. do podlewania )
• Szanuj serce ! Regularnie spaceruj!
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BĘDZie siĘ DZiaŁO !!!BĘDZIE SIĘ DZIAŁO !!! 

  

 

 

 

 
Lp. 

 
Data i godzina Nazwa imprezy Organizator Miejsce Odbiorcy 

1. 27.09. 
19.00 

Koncert na żywo  
w „Promyku” - 
Zespół „Riffertone” 

GOK „Promyk” Gminny Ośrodek Kultury 
„Promyk” w Bystrej 

Wszyscy/ 
bilety 

2. 30.09. 
18.00 

Filmowe środy w „Promyku” GOK „Promyk” Gminny Ośrodek Kultury 
„Promyk” w Bystrej 

Dorośli 

3. 03.10. 
11.00-15.00 

Impreza Charytatywna na 
rzecz Fundacji SMA 

Fundacja SMA, 
Kasia Macura 

Gminny Ośrodek Kultury 
„Promyk” w Bystrej 

Wszyscy 

4. 06.10. 
19.00 

DKF „Promyk” GOK „Promyk” Gminny Ośrodek Kultury 
„Promyk” w Bystrej 

Dorośli 

5. 07.10. 
18.00 

Filmowe środy w „Promyku” GOK „Promyk” Gminny Ośrodek Kultury 
„Promyk” w Bystrej 

Dorośli 

6. 08.10. 
16.00 

Otwarcie wystawy Pani 
Urszuli Szostak w Bystrej 

GBP Wilkowice Filia GBP w Bystrej - 
budynek Domu Strażaka  
w Bystrej 

Wszyscy 

7. 10.10. 
 

Jesienne Biegi na Magurce Gmina Wilkowice Magurka Wilkowicka Wszyscy 

8. 14.10. 
18.00 

Filmowe środy w „Promyku” GOK „Promyk” Gminny Ośrodek Kultury 
„Promyk” w Bystrej 

Dorośli 

9. 15.10. 
17.00 

Spotkanie autorskie Pani 
Magdaleny Omiljanowicz 

GBP Wilkowice Gminna Biblioteka Publiczna 
w Wilkowicach - 
budynek Domu Strażaka  
w Wilkowicach 

Wszyscy 

10. 17.10. 
 
 

Koncert w ramach 
Międzynarodowego 
Festiwalu Chórów  
„Gaude Cantem” 

Gmina Wilkowice, 
Bielski Oddział 
Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr 

Kościół Parafialny im. 
Niepokalanego Serca NMP 
w Mesznej 

Wszyscy 

11. 17-18.10. 
 

Warsztaty wokalne GOK „Promyk” Gminny Ośrodek Kultury 
„Promyk” w Bystrej 

Gimnazjum  
i Dorośli 

12. 18.10. 
18.00 

Koncert na zakończenie 
warsztatów wokalnych 

GOK „Promyk” Gminny Ośrodek Kultury 
„Promyk” w Bystrej 

Wszyscy 

13. 20.10. 
19.00 

DKF „Promyk” GOK „Promyk” Gminny Ośrodek Kultury 
„Promyk” w Bystrej 

Dorośli 

14. 21.10. 
18.00 

Filmowe środy w „Promyku” GOK „Promyk” Gminny Ośrodek Kultury 
„Promyk” w Bystrej 

Dorośli 

15. 22.10. Koncerty Edukacyjne 
z Filharmonią Śląską 

GOK „Promyk” Gminny Ośrodek Kultury 
„Promyk” w Bystrej 

Przedszkola z 
Gminy 
Wilkowice 

16. 28.10. 
18.00 

Filmowe środy w „Promyku” GOK „Promyk” Gminny Ośrodek Kultury 
„Promyk” w Bystrej 

Dorośli 

17. październik Aktualne wystawy w GBP 
Wilkowice, 
Szczegóły  
www.biblioteka-wilkowice.pl 

GBP Wilkowice GBP Wilkowice Wszyscy 
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
 WILKOWICE 
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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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Lek.med. Maciej Majcherczyk 
specjalista chorób wewntrznych 

ENDOKRYNOLOG 
USG  tarczycy 

 
Gabinet lekarski: 
Szczyrk ul.Zdrowia 1 
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576 
 
www.endokrynologmajcherczyk.pl 
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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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gminne świĘtO PlOnÓw
W niedzielę 6 września br., na placu za Domem Strażaka w By-

strej odbyło się, już po raz dziesiąty, Gminne Święto Plonów. Zgodnie 
z tradycją uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Pa-
rafialnym w Bystrej Krakowskiej pod przewodnictwem ks. probosz-
cza Tadeusza Krzyżaka. Następnie, przy akompaniamencie Gminnej 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wilkowic, barwny korowód dożynko-
wy przemaszerował na plac przy OSP w Bystrej, gdzie orkiestra dała 
krótki, lecz niezwykle energetyczny, koncert.

Kolejnym punktem programu było otwarcie uro-
czystości i przekazanie Wójtowi Gminy Wilkowice 
Mieczysławowi Rączce chleba przez przewodni-
czące Kół Gospodyń Wiejskich z Bystrej, Mesznej 
i Wilkowic. Następnie Wójt Gminy wraz z Prze-
wodniczącym Rady Gminy Bartoszem Olmą oraz 
Panią Poseł na Sejm RP Małgorzatą Pępek wrę-
czyli Pani Antoninie Górnej, Pani Marii Fijak, Pani 
Zofii Żur, Panu Antoniemu Kufel, Panu Żywisławo-
wi Zasiadczukowi oraz Panu Ryszardowi Rączce 
odznaczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
„Zasłużony dla Rolnictwa”.

Po wręczeniu medali głos zabrała Pani Poseł na 
Sejm RP Małgorzata Pępek, Pani Katarzyna Ada-
miec Członek Zarządu Powiatu Bielskiego oraz 
Pan Bartosz Olma Przewodniczący Rady Gminy.

Ostatnim punktem programu, w części oficjal-
nej, było wręczenie regulaminowych nagród za 
udział w konkursie na „Najpiękniejsze Obejście Gminy Wilkowice”. 

Do konkursu, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, zgłoszonych zo-
stało po pięć ogrodów z każdego 
sołectwa. Komisja konkursowa, 
powołana Zarządzeniem Wójta, 
miała za zadanie ocenę i wytypo-
wanie zwycięzców konkursu.  Na 
wyróżnienie zasłużyły w szcze-
gólności ogrody Pani Marii Pach 
z Bystrej, Pani Elżbiety Capu-
ty z Mesznej oraz Pana Tomasza 

Solicha i Państwa Edyty i Piotra Helfer z Wilkowic. Pozostali uczest-
nicy otrzymali nagrody za udział.

Następnie scenę przejął zespół regionalny „Wit-
kowianie” z Witkowic, po nich na scenie, w dwóch 
setach, zaprezentowała się bielska orkiestra FIO 
POWER BAND, a także Zespół Pieśni i Tańca 
„Ziemia Beskidzka” oraz „Kapela Bystrzańska”. 
Na zakończenie Gminnego Święta Plonów, ze 
względu na załamanie pogody, zaplanowana na 
podsumowanie dożynek, dyskoteka musiała od-
być się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bystrej.

UG

ZAPRASZAMY NA

,,IX JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE ŚLADAMI ARCYKSIĘŻNEJ MARII TERESY HABSBURG”
TERMIN: 10 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

GODZINA: 11:00 - 14:00

MAGURKA WILKOWICKA - 909 m n.p.m.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAWODÓW DOSTĘPNE NA STRONIE

www.gosir.wilkowice.pl    oraz    www.wilkowice.pl


