
50-LAT W MAŁŻEŃSTWIE MINĘŁO  
– UROCZYSTOŚĆ WYRÓŻNIENIA JUBILATÓW

W czwartek, 5 marca 2020 r., miała miejsce piękna 
i podniosła uroczystość, jaką co roku jest wyróż-
nienie par z terenu Gminy Wilkowice, które święto-
wały w ostatnim czasie wyjątkowy jubileusz 50-lat 
życia w małżeństwie. Tym razem mieliśmy okazję 
by podziwiać żywe dowody na piękną, prawdziwą 
i trwającą od dziesięcioleci miłość w postaci 10 wy-
jątkowych par. 

Dostojni jubilaci, wraz ze swoimi najbliższymi, zebrali się naj-
pierw w Kościele pw. Św. Michała Archanioła w Wilkowicach, 
by podczas celebrowanej przez Ks. Proboszcza Mirosława 
Włocha Mszy Św. dziękować za otrzymane łaski i prosić o ko-
lejne lata w zdrowiu i miłości. Część oficjalna uroczystości mia-
ła miejsce w Domu Restauracyjnym „Pod Kasztanami” w By-
strej. Podczas krótkiej ceremonii władze Gminy każdej parze 
z osobna złożyły serdeczne gratulacje oraz życzenia. Jubila-

tom wręczono także medale przyznane przez Prezydenta RP. 
Dla wielu par był to moment szczególny. W myślach, z całą 

cd. na str. 2

Z okazji Świąt Wielkanocnych  
życzymy Państwu,

aby ten szczególny czas upłynął w atmosferze radości i spokoju,
aby napełnił Wasze serca miłością do drugiego człowieka.

Niech te Święta będą czasem wyjątkowym,
który przyniesie wytchnienie i zapomnienie trudów dnia codziennego,

czasem odnalezienia spokoju wewnętrznego, siły i optymizmu.
Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek  

wraz z Pracownikami Urzędu Gminy w Wilkowicach
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Anna i Władysław Mędrek Maria i Ireneusz Lipiec
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pewnością, pojawiły się wspomnienia tego wyjątkowego dla nich 
czasu przed 50-laty oraz obrazy wspólnych chwil na przestrzeni 
tych kilkudziesięciu lat, a na twarzach dostojnych jubilatów dało 
się dostrzec dumę i wzruszenie. Emocje, które w obliczu tak pięk-
nego jubileuszu były zdecydowanie zrozumiałe i w pełni usprawie-
dliwione. Uroczystość zwieńczył wspólny obiad oraz wystąpienie 
bystrzańskiej artystki, Niny Kumorek wraz z towarzyszącymi Jej 
muzykami. Wszystko w radosnej i podniosłej atmosferze. 

W imieniu Urzędu Gminy w Wilkowicach jeszcze raz serdecz-
nie gratulujemy każdej, dostojnej parze z osobna. Możliwość  
przyjrzenia się Wam, wspaniałym, pozytywnym postaciom z bli-
ska stanowiła dla nas wszystkich olbrzymią wartość. W dzisiej-
szych, niezwykle dynamicznych czasach szczególnie potrzeba 
takich inspiracji.

Sebastian Snaczke
Referat Strategii i Promocji

Halina i Jerzy WaligóraKrystyna i Ryszard Kubica

Krystyna i Jerzy BłotkoHalina i Marian Wolińscy
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Niech Zmartwychwstały Jezus napełni Wasze serca miłością i pokojem. 
Niech przemieni każdy smutek w radość, każdy płacz i zmartwienie w szczęście. 

Niech zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią, 
będące przesłaniem Świąt Wielkanocnych, staje się źródłem radości i nadziei 

oraz dodaje sił w realizacji codziennych planów osobistych i zawodowych.
Z najlepszymi życzeniami

Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice
Marcin Kwiatek 

wraz z Radnymi Gminy Wilkowice

Janina i Wiesław Fejkisz

Stanisława i Franciszek Jaśkowiec

Michalina i Jerzy Czerneccy

Halina i Zbigniew Banet
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Z OSTATNIEJ SESJI RADY GMINY 
W dniu 26 lutego br. odbyła się XVI sesja Rady Gminy Wilkowice. 

Wśród uchwał podjętych w trakcie obrad znalazł się m.in. Lokalny 
program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzie-
ży w Gminie Wilkowice (XVI/155/2020). Zgodnie z art. 90t ust. 
1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty jednostki samorządu terytorial-
nego mogą tworzyć lokalne programy wspierania edukacji uzdol-
nionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów 
pobierających naukę w szkołach podstawowych z terenu Gminy 
Wilkowice, bez względu na miejsce zamieszkania. Głównym ce-
lem programu jest wspieranie rozwoju utalentowanych uczniów, 
którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wybitne osią-
gnięcia w nauce i sporcie. Wsparcie przewidziane jest w trzech 
zakresach: 1) wysokie wyniki w nauce, 2) sukcesy w konkursach 
przedmiotowych, 3) sukcesy w zawodach, turniejach sportowych. 
Cele programu będą realizowane poprzez przyznawanie stypen-
dium lub nagrody Wójta Gminy Wilkowice oraz rozpowszechnia-
nie informacji o szczególnych osiągnięciach uczniów. Uchwała nr 
XVI/156/2020 dotyczy określenia szczegółowych warunków 
udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, formy i zakres tej 
pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach w związku 
z realizacją „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdol-
nionych dzieci i młodzieży w gminie Wilkowice.” Informacja 
o poszczególnych nagrodach i stypendiach jest szczegółowo 
przedstawiona w ww. uchwale. Pragnę w tym miejscu zaznaczyć, 
że zgodnie z §7 uchwały 1. Zgłoszenie ucznia do stypendium lub 
nagrody następuje na podstawie wniosku złożonego przez rodzica 
lub opiekuna prawnego. 2. Stypendium lub nagrodę przyznaje Wójt 
Gminy Wilkowice na uzasadniony wniosek rodzica/opiekuna praw-
nego, w terminie do 30 września danego roku kalendarzowego, 
w którym uczeń uzyskał wybitne osiągnięcia za wyniki w nauce lub 
osiągnięcia sportowe.

Ważną kwestią oświatową była również uchwała XVI/157/2020 
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego 
uczniom klas szóstych Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Paw-
ła II w Mesznej w latach szkolnych 2020/2021 do 2022/2023. 
Jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego została wskazana 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Fałata z Oddziałami Spor-
towymi w Bystrej. To już ostatnia taka możliwość, gdyż zgodnie 
z art. 205 ust. 4 ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
Oświatowe” organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
może dokonać takiego wskazania w latach szkolnych 2017/2018 

do 2022/2023. W związku z powyższym w trakcie sesji został wy-
wołany temat rozbudowy bydunku szkoły w Mesznej. Rok 2023 
będzie ostatnim starego i początkiem nowego systemu w eduka-
cji w Mesznej. Od tego momentu będzie to pełna ośmioklasowa 
szkoła podstawowa. W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że kwe-
stia budowy przedszkola oraz rozbudowy szkoły jest priorytetowa 
i będziemy dokładać wszelkich starań, aby ten proces postępo-
wał jak najszybciej oraz jak najlepiej dla dzieci i młodzieży. Rada 
Gminy pochyliła się również nad uchwałą XVI/160/2020 w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilko-
wice na rok 2020. Art. 11 ustawy o ochronie zwierząt wskazuje, 
że zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapy-
wanie należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 11a Rada 
Gminy jest zobligowana, corocznie do 31 marca, do określenia 
w drodze uchwały ww. Programu. Przyjęte zasady mają zastoso-
wanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów 
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 
Większość zadań została powierzona do realizacji Miejskiemu 
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej na podsta-
wie stosownego porozumienia. Realizując porządek obrad w pkt 
14 Wolne wnioski, komunikaty został poruszony temat komuni-
kacji na terenie naszej gminy. Interpelację w tej sprawie złożyła 
również radna Alina Macher. Dotyczyło to zwłasza zaniepokojenia 
mieszkańców docierającymi do nich infromacjami o problemie linii 
nr 57. Faktem jest, że na mocy porozumienia z 2004 roku gmi-
na ponosiła koszty kursów w niedziele i dni świąteczne. W trakcie 
ostatnich prac nad budżetem wpłynęło pismo, w którym wskazano 
wyższe koszty funkcjonowania linii. Procedura budżetowa była już 
na tyle zaawansowana, że konieczna była autopoprawka, aby za-
bezpieczyć w budżecie na ten cel 41 000 zł. Jak wiemy bielski MZK 
przekształcił się w spółkę prawa handlowego i działa już na nieco 
innych zasadach. Stąd też toczące się rozmowy na temat finanso-
wania linii nr 57. Z drugiej strony pojawiła się możliwość realizacji 
wieloletnich postulatów mieszkańców Wilkowic o przedłużenie linii 
nr 2. Jest to jedyny moment, kiedy trwają prace nad siatką połą-
czeń, aby zawalczyć o autobus MZK dojeżdżający do pętli w re-
jonie GOSIR-u. Rozmowy trwają i mam nadzieję, że w nabiższym 
czasie uzyskamy więcej informacji w tym temacie.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kwiatek

W dniu 5 marca br. odbyło się uroczyste spotkanie Jubilatów, którzy 50 lat temu zawarli związek małżeński. 
W związku z tym, pragnę na łamach „Głosu Gminy Wilkowice”, w imieniu własnym oraz Radnych Gminy Wilko-
wice, przekazać na ręcę szanownych Jubilatów słowa gratulacji i uznania. W dzisiejszym, zabieganym świecie 
potrzebujemy takich świadków, którzy pokazują i przypominają o prawdziwych wartościach. Miłość, rodzina 
i wzajemny szacunek – nic nie powinno nam ich nigdy przesłonić.

Święta Teresa z Lisieux powiedziała: „Miłość doskonała polega na zno-
szeniu wad innych, na nie dziwieniu się ich słabościom, na zrozumieniu, 
że ta królowa cnót nie powinna pozostawać zamknięta na dnie serca.“ 
50 lat wspólnego życia przyniosło na pewno wiele pięknych wspomień 
i doświadczeń. Pojawiły się też chwile trudne, które udało Wam się 
przezwyciężyć. Dziękuję Wam za świadectwo miłości, którego jesteśmy 
uczestnikami. Życzę, aby kolejne lata życia upłynęły w dobrym zdro-

GRATULACJE DLA JUBILATÓW

wiu oraz żebyśmy mogli spokać się na kolejnych Waszych jubileuszach. 
Chciałbym zakończyć słowami świętego Fulgencjusza z Ruspe: „Miłość 
jest źródłem i początkiem wszelkiego dobra, jest wypróbowaną obroną 
i drogą wiodącą do nieba. Kto nią postępuje nie może ani błądzić, ani 
się lękać. Miłość kieruje, chroni i prowadzi.“

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kwiatek
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W odpowiedzi na prośbę pana Piotra Pielesza, sołtysa 
Bystrej, pragnę zwrócić uwagę na oznakowanie posesji. 
Zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym, wójt 
ustala numery porządkowe i zawiadamia o tym właści-
cieli nieruchomości. Art. 47b ww. ustawy wskazuje na 
obowiązki właścicieli nieruchomości, które chciałbym 
w tym miejscu przybliżyć:
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmio-

ty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi 
nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia 
w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tablicz-
ki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzyma-
nia zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowe-
go zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowo-

SZANOWNI MIESZkAŃCY!
ściach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez 
nazw – nazwę miejscowości.

3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, 
mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której 
mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, 
zespołu urbanistycznego.

4. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej 
nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umiesz-
cza się również na ogrodzeniu.

Bardzo proszę o sprawdzenie na swoich posesjach w jakim miejscu 
są umieszczone numery oraz czy w ogóle są. Prawidłowe oznacznie 
posesji ułatwia wszelkiego rodzaju doręczenia. Jest to również istotna 
kwestia z punktu widzenia bezpieczeństwa, gdyż wszelkie służby ra-
townicze mogą szybciej dotrzeć pod wskazany adres.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kwiatek

ZGŁASZANIE AWARII 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO
W przypadku zauważenia awarii oświetlenia uliczne-

go na terenie Gminy Wilkowice prosimy o kontakt e-
-mail: oswietlenie@wilkowice.pl lub tel. 33 499 00 77 
wew. 210 w godzinach pracy urzędu. W zgłoszeniu 
należy podać dokładną lokalizacje punktu świetlne-
go (ulica, numer najbliższego budynku) oraz infor-
mację co dzieję się z lampą.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi odbioru 
popiołu z nieruchomości docierają do nas głosy, że nie do 
wszystkich z Państwa dotarła informacja, że popiół odbie-
rany będzie wyłącznie w pojemnikach na odpady ko-
munalne spełniających normę PN-EN 840-1. Popiół 
gromadzony w workach nie będzie odbierany. Po-
jemniki spełniające normę PN-EN 840-1 można na-
być w siedzibie Ekoład Spółka z o. o., ul. Swojska 
3 w Wilkowicach.”

Odbieranie popiołu w workach stwarzało firmie odbiera-
jącej duże problemy. Mieszkańcy często wystawiając wor-
ki z popiołem wypełniali go do pełna, co powodowało, że 
podczas próby odbioru worek ulegał zniszczeniu, a cała jego 
zawartość rozsypywała się na chodniku lub ulicy. Podnosze-
nie i załadunek ciężkich, niejednokrotnie zawilgoconych, 
worków było dużym obciążeniem dla osób wykonujących tę 
usługę. Było to również niezgodne z zasadami bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.

Odpowiednie pojemniki zakupić można między innymi 
w firmie EKOŁAD. 

Przypominamy! Popiół przed wyrzuceniem musi być wy-
gaszony i wystudzony do takiej temperatury, aby nie spo-
wodował zniszczenia pojemnika.  Nie zalewamy popiołu 
wodą.

Szanowni Państwo!
W związku z Zarządzeniem nr 33/2020 z dnia 

12 marca 2020 r. w sprawie organizacji pra-
cy Urzędu Gminy w Wilkowicach w związku 
z ograniczaniem rozprzestrzeniania koronawi-
rusa SARS-CoV-2:
1. Mieszkańcy i Klienci Urzędu będą przyjmowani wyłącz-

nie po telefonicznym umówieniu spotkania, z wyprze-
dzeniem co najmniej jednego dnia roboczego.

2. Zapis w pkt 1 nie dotyczy Referatu Spraw Obywatelskich 
(Urząd Stanu Cywilnego) w sprawach zgonów oraz wy-
robienia lub odbioru dowodu osobistego, gdzie obsługa 
będzie się odbywała na bieżąco, po uprzednim telefo-
nicznym umówieniu spotkania. 

3. Skargi i wnioski przekazywane osobiście przyjmowa-
ne będą zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 1, tj. po 
wcześniejszym umówieniu spotkania, z wyprzedze-
niem co najmniej jednego dnia roboczego.

4. Pisma składane osobiście przez petentów pozostawia-
ne będą w Skrzynce Podawczej na parterze Urzędu, 
przy głównym wejściu do budynki. Osoby chcące otrzy-
mać potwierdzenie złożenia proszone są o wpisanie 
adresu e-mail.

Telefony do Urzędu Gminy  
w Wilkowicach: 
 ● 33 499 00 77,  

33 499 00 79,  
33 499 00 80,  
33 499 00 81,  
33 499 00 82, 

 ● tel. kom.  
882 367 777

ODBIÓR POPIOŁU kOMUNIkAT
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Od dawna wiadomo, że 
aktywne uczestniczenie i do-
świadczanie, a nie tylko ob-
serwacja i słuchanie infor-
macji dotyczących szeroko 
pojmowanej kultury i sztu-
ki, sprzyja zapamiętywaniu 
i przenoszeniu w życie co-
dzienne przekazywanych tre-
ści. Mogą one w przyszłości 
pomóc dzieciom odnaleźć 
się w społeczeństwie. Sta-
ramy się więc w naszej pla-
cówce zapewnić dzieciom 
taką możliwość. Miały więc 
one sposobność nie tylko 
oglądania, ale także uczest-
niczenia w przedstawieniach 
w wykonaniu aktorów pt. 

„Odważny pastuszek” w bibliotece w Bystrej oraz „Smok Wawel-
ski” w naszym przedszkolu. Obie sztuki bardzo się dzieciom podo-
bały, zapamiętały dużo fragmentów, o których chętnie opowiadały. 
Co ciekawe, samodzielnie wyciągnęły wnioski, że nie zawsze silny 
i „najmądrzejszy” radzi sobie najlepiej w trudnej sytuacji. Często 
natomiast, ten który jest słabszy, mniejszy, odpychany, jest w sta-
nie wymyślić sposób rozwiązania problemu. 

Nie tylko oglądanie przedstawień, ale także ich tworzenie przyno-
si dzieciom wiele radości i zabawy. 25 lutego br. kilkoro podopiecz-
nych z naszego przedszkola uczestniczyło, w ramach wieloletniej 
współpracy ze Stowarzyszeniem „Serce dla serca”, w „Między-
pokoleniowym Dniu Aktywności”, zorganizowanym w Starostwie 
Powiatowym przez Urząd Wojewódzki w Katowicach. Przedstawi-
li oni krótki program artystyczny pt. „Krakowiacy i Górale”, który 
był wpleciony w widowisko artystyczne w wykonaniu dorosłych, 

AkTYWNIE I WESOŁO W PRZEDSZkOLU PUBLICZNYM 
W BYSTREJ

prelekcję policjantów dotyczącą bezpieczeństwa osób starszych, 
pokaz ratownictwa medycznego oraz wystawę prac artystycznych 
osób zrzeszonych w różnych organizacjach i stowarzyszeniach 
z terenu naszego powiatu. 

Pod koniec lutego 6-latki uczęszczające do naszego przedszkola, 
mające rozpocząć naukę w pierwszej klasie w przyszłym roku szkol-
nym, zostały zaproszone na Dni Otwarte do Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Juliana Fałata oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Synów Pułku. 
W pierwszej ze szkół przedszkolaki kodowały trasy dla ozobotów 
i rozwiązywały problemy teoretyczne na dywanie interaktywnym, 
a później z radością i wielkim zaangażowaniem (po oglądnięciu sal 
lekcyjnych) biegały slalomem, skakały przez kozła, huśtały się na 
linie, wspinały się na drabinki i chodziły po równoważni, na zorgani-
zowanym w doskonały sposób torze przeszkód. Jakby mogły, to by 
nie jadły i nie piły, tylko w zawodach sportowych uczestniczyły. 
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W drugiej ze szkół (po oglądnięciu sal lekcyjnych), dzieci po-
dzielone na grupy przeprowadzały doświadczenia przyrodnicze, fi-
zyczne i chemiczne – pod opieką nauczycieli szkoły, m.in.: wybuch 
wulkanu, reakcja magnezu na substancje chemiczne, porównywa-
nie wyglądu igieł sosny i jodły pod mikroskopem, doświadczenia 
z bursztynem i balonem, budowa ludzkiego ciała – dobór kości, 
mięśni i układu krwionośnego na eksponacie; konstruowały wia-
traki, obserwując zachowanie na wietrze. Jakby mogły, to by nie 
jadły i nie piły, tylko w doświadczeniach i zabawach badawczych 
uczestniczyły. Pobyt zakończyły… na sali gimnastycznej pokonu-
jąc tor przeszkód w formie stacjonarnej m.in.: prowadzenie krążka 
kijem hokejowym, rzucanie piłki do kosza, celowanie do bramki. 
Bardzo dziękujemy dyrektorom obu szkół za możliwość obejrzenia 
placówek oraz miło i aktywnie spędzony czas.

Aleksandra Jaślanek
Agnieszka Ziemiańska

10 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi 
w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi odbył się szkolny finał kon-
kursu recytatorskiego, który nosił tytuł „Czarowanie słowem”, a jego 
tematem przewodnim były wiersze Jana Brzechwy. Uczniowie pre-
zentowali swoje umiejętności w dwóch kategoriach wiekowych: kla-
sy 1-3 i klasy 5-6. Wszyscy dołożyli ogromnych starań, aby wybrany 
przez siebie wiersz przedstawić z odpowiednią intonacją, dykcją, ge-
stykulacją, a nawet prezentacją przygotowanych rekwizytów. Wszy-
scy wiemy, że wiersze Jana Brzechwy znacznie poprawiają humor, 

„CZAROWANIE SŁOWEM” W SP NR 2 IM. kRÓLOWEJ JADWIGI 
W WILkOWICACH

więc śmiechu było co niemiara. Jury przyznało w każdej kategorii 
trzy miejsca. Podium prezentowało się następująco: klasy 1-3: 
1. miejsce – Lena Hałaczkiewicz, 2. miejsce – Tobiasz Ślusarczyk, 
3. miejsce – Magdalena Jakubiec; klasy 5-6: 1. miejsce – Wiktoria 
Jaworska, 2. miejsce – Bartłomiej Lewandowski, 3. miejsce – Julia 
Senk-Jachnicka. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Jednocze-
śnie mamy nadzieję, że „Czarowanie słowem” to początek pięknej 
tradycji pod patronatem Królowej Jadwigi.

Katarzyna Szczęść
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Pełnych miłości,  
radości i zdrowia  

Świąt Wielkiej Nocy,
spędzonych w gronie rodziny  

i przyjaciół oraz nadziei, 
jaką niesie ze sobą

Święto  
Zmartwychwstania Pańskiego  

życzą 
Grzegorz Gabor  

– Członek Zarządu Powiatu Bielskiego
oraz

Adam Caputa  
– Radny Powiatu Bielskiego



Za nami spotkanie Klubu Podróżnika, które było okazją do podzięko-
wania,  przy wsparciu Starostwa Powiatowego, wszystkim tym, którzy 
zechcieli poprowadzić spotkania Klubu w 2019 roku. Dziękujemy za po-
święcony czas i trud włożony w przygotowanie reportaży. Dziękujemy, że 
zechcieliście Państwo podzielić się swoimi zdjęciami, przeżyciami i do-
świadczeniami z podróży, a my cieszymy się, że ciągle poznajemy niezwy-
kłych mieszkańców naszej gminy, których pasją są podróże. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do poprowadzenia kolejnych klubowych spotkań. 
Głównym tematem Klubu Podróżnika w lutym było „Życie nad poziomem 
morza”, podczas którego, wraz z globtroterami Panem Łukaszem Muchą 
(lukaszmucha.pl) i Rafałem Raczyńskim (rafalraczynski.com.pl), przenie-
śliśmy się w najwyższe partie górskie, nie tylko w Polsce, ale i poza gra-
nicami naszego kraju. Dziękujemy za wspaniałą i profesjonalną prelekcję, 
cudowne zdjęcia, mnóstwo praktycznych informacji i spojrzenia na górskie 
wyprawy z różnej, nie zawsze oczywistej, perspektywy.
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25 lutego br. na deskach naszej sceny panowała 
ciemność, w której pojawiły się kolorowe posta-
cie prosto z cyrku. Przedstawienie w konwen-
cji teatru czarnego pod takim właśnie tytułem 
w wykonaniu Teatru animacji lalki i przedmio-
tu „eF” z Miejskiego Domu Kultury w Hałcnowie 
zachwycił wszystkich przybyłych. Tego nie da 

się opowiedzieć, to trzeba zobaczyć na własne oczy!

Zgodnie z obietnicą otworzyliśmy 
podwoje czarodziejskiego świata 
pełnego niezwykłych rysunków 
Kamy Owczarskiej. Na wernisa-
żu 4 marca można było osobiście 
poznać też samą „Czarodziejkę”. 
Był to pierwszy, ale z pewnością 
nie ostatni, wernisaż Kamili, bo 
prace zdradzają ogromny talent 
i indywidualny styl, a sama Autor-
ka ma dalsze plany twórcze.   
Bohaterkę wydarzenia przywita-
ła Dyrektor GOK „Promyk” Pani 
Agnieszka Sech przedstawiając 
zebranym Kamilę Owczarską, 
która oprócz talentu plastycznego 
ma również talent sportowy. Wa-

lory artystyczne rysunków doceniła kurator wystawy, Pani Elżbie-
ta Fabirkiewicz. W imieniu swoim oraz Wójta Gminy Wilkowice 
gratulacje Kamili złożyła Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
Pani Aleksandra Szymik-Caputa, a wystawę uroczyście otworzył 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 
Gminy Wilkowice Pan Antoni Kufel. Były kwiaty, wspomnienia 
i łzy wzruszenia. Mamy nadzieję, że to wydarzenie będzie rów-
nież zachętą i inspiracją dla wszystkich nastolatków do wyzwa-
lania pokładów kreatywności, które drzemią w młodym człowie-
ku. Zapraszamy do odwiedzenia „Rysunkowego świata Kamy 
Owczarskiej” i zachęcamy młodych artystów do prezentowania 
swoich własnych rozlicznych talentów oraz do udziału w konkur-
sach plastycznych!

Podczas marcowego spotkania Klubu Podróżnika, dzięki Pani 
Janinie Janicy-Piechocie, udaliśmy się w ciepłe, choć nie za-
wsze, klimaty Maroka. Ciekawe opowieści o kontrastach Ma-
roka, zdjęcia i pamiątki z podróży zapamiętamy z pewnością 
na długo. Dziękujemy Pani Janinie za przygotowanie spotkania 
i chęć podzielenia się z nami swoimi wspomnieniami z podróży.

CO U NAS...
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SENIORZY  

Z MESZNEJ 
JEŚLI W ZWIĄZKU ZE STANEM 

EPIDEMIOLOGICZNYM  I 
ZALECENIAMI NIE WYCHODZICIE Z 

DOMU 

PROPONUJEMY POMOC W 
FORMIE ZAKUPÓW LUB 

WYKUPU LEKÓW W APTECE 
PRZEZ TELEFON, Z 

DOSTAWĄ 

ZADZWOŃ      661 808 217 
ZAMÓWIENIA PRZYJMOWANE SĄ W 
GODZINACH OD 8 – 10 I REALIZOWANE W 
KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ ORAZ W MIARĘ 
DOSTĘPNOŚCI TOWARÓW! 
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kREATYWNIE SPĘDZAMY CZAS W PRZEDSZkOLU PUBLICZNYM 
W WILkOWICACH!!!

„Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze czarodziejskie jest to na 
co patrzę”’ słowa tej piosenki przenoszą nas w niezwykły świat 
sztuki teatralnej, który pobudza wyobraźnię i daje naszej fantazji 
nieograniczone pole do wyrażenia siebie, swoich emocji, myśli, 
uczuć. To tutaj propagowane są podstawowe wartości naszego 
życia, takie jak dobroć, uczciwość, przyjaźń, miłość, chęć niesie-
nia bezinteresownej pomocy, wpajamy je dzieciom od najmłod-
szych lat. Kreując tym samym ich otwartą postawę na drugiego 
człowieka oraz na świat otaczający ich każdego dnia. Uczymy, 
iż dobro zawsze wcześniej, czy później zwycięża zło, a ludzie 
dobrzy  oraz prawi żyją szczęśliwie, w zgodzie z samym sobą 
i otoczeniem. W ostatnim czasie nasze przedszkolaki miały oka-
zję obejrzeć dwa przedstawienia w wykonaniu aktorów  z teatrzy-
ków objazdowych pt: „Gucio zaczarowany”, „Przygody drwala 
Bartłomieja”. Dzieci chętnie uczestniczą w takiej formie odbioru 
sztuki. Uczą się kulturalnego zachowania, uważnego śledzenia 
akcji, nagradzania brawami gry aktorskiej. Dzieci z grup star-
szych 18.02.2020 r. uczestniczyły w wyjeździe do Bielskiego 
Centrum Kultury, celem obejrzenia  spektaklu pt: „Piotruś Pan”, 
który zresztą bardzo przypadł im do gustu.

Atrakcyjną formą kontaktu z literaturą dla dzieci są cykliczne 
wizyty naszych przedszkolaków w Bibliotece Publicznej w Wil-
kowicach, gdzie Panie Bibliotekarki z pasją i zaangażowaniem 
prezentują wybrane utwory, rozwijając tym samym zapał czytelni-

czy, zainteresowanie książką. Na przełomie lutego i marca dzieci 
z grup: Kaczuszki, Pszczółki oraz Smerfy, czynnie uczestniczyły 
w inspirujących, kreatywnych spotkaniach z ulubionymi bohatera-
mi książek dla dzieci w naszej bibliotece. Serdecznie dziękujemy 
Paniom Bibliotekarkom za ciepłe przyjęcie, ciekawe zajęcia oraz 
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Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju 
Mesznej składa serdeczne podzięko-
wania za pomoc przy pracach renowa-
cyjnych rzeźby Świętego Krzysztofa 
zlokalizowanej na parkingu parafial-
nym w Mesznej.

W szczególności dziękujemy: Jadwi-
dze Radeckiej, Zofii Sromek, Mirosławie 
Góralczyk, Antoniemu Kufel, Mateuszowi 
Gębali, Władysławowi Sadlokowi oraz Je-
rzemu Kochajowi.

Prace trwały od listopada 2019 roku do 
lutego 2020 roku.

Przeprowadzone były w trzech etapach:
1. Renowacja postumentu.
2. Renowacja rzeźby.
3. Wykonanie nowego zadaszenia.
Wszystkie etapy były konsultowane 

i wykonywane według wskazówek twórcy 
Pana Stanisława Kwaśnego. Koordynacją 
działań zajmowała się Prezes SRM Kata-
rzyna Gnioździorz. Stowarzyszenie Roz-
woju Mesznej oraz Rada Sołecka prze-
znaczyła środki finansowe na materiał, 
a prace wykonane były dzięki dobrej woli 
w/w mieszkańców.

Katarzyna Gnioździorz

RENOWACJA RZEŹBY ŚWIĘTEGO kRZYSZTOFA 
W MESZNEJ

za serce wkładane w każde, jakże starannie przygotowane dla 
nas spotkanie.

Czas bardzo szybko płynie i większość dzieci z grupy Smerfy 
oraz cała grupa Żabek w dniu 30.06.2020 roku zakończy edu-
kację przedszkolną, a od 01.09.2020 roku rozpocznie naukę 
w szkole podstawowej. Tym samym przestaną być przedszkola-
kami, a zostaną uczniami. Taka sytuacja wiąże się z ogromny-
mi zmianami w życiu dzieci oraz ich najbliższego otoczenia. Aby 
chociaż w minimalnym stopniu dzieci mogły oswoić się z myślą, iż 
staną się uczniami dwie Panie pracujące  z najmłodszymi ucznia-
mi w SP1 Pani mgr Anna Turotszy-Goryl prowadząca klasę 1b 
oraz Pani mgr Beata Duraj-Naumiuk prowadząca klasę 2a zor-
ganizowały zajęcia w swoich klasach dla naszych dzieci. Żabki 
gościły u Pani Ani, a Smerfy u Pani Beaty. Zajęcia miały na celu 
integracje dwóch środowisk, budowania więzi ze starszymi kole-
gami i koleżankami oraz zaobserwowanie jak bawią się i uczą. 

Pani Ania przygotowała i zaproponowała z dziećmi ze swojej 
klasy zabawy z chustą, wykorzystując tutaj metodę pracy: Pe-
dagogika zabawy KLANZA. Nasze dzieci chętnie uczestniczyły 
w proponowanych zabawach, które pozwoliły im wyrazić siebie 
poprzez ruch i taniec.

Pani Beata przygotowała zajęcia w ramach innowacji pedago-
gicznej pt: „Kodowanie Ozobotów’’. Dzieci dowiedziały się co to 
są Ozoboty, do czego służą, jak prawidłowo należy z nich ko-
rzystać. Koleżanki i koledzy z klasy 2a zaprezentowali naszym 
przedszkolakom w jaki sposób można na zajęciach wykorzystać 
Ozoboty. Najpierw starsi koledzy pokazali jak prawidłowo włą-
czać i wyłączać Ozoboty, następnie dzieci wspólnie rysowały 

flamastrami drogę, po której porusza się Ozobot. Ostatnim i naj-
ciekawszym krokiem była nauka kodowania polecenia – jedź do 
końca linii i z powrotem. Przedszkolakom bardzo podobały się te 
zajęcia. Serdecznie dziękujemy obu Paniom za zorganizowanie 
ciekawych zajęć oraz za zaproszenie nas do wspólnej nauki i za-
bawy.

W tym roku tłusty czwartek okazał się bardzo wyjątkowy dla ca-
łej społeczności przedszkolnej. Miłą niespodziankę sprawił nam 
zaprzyjaźniony klub piłki nożnej TS Podbeskidzie, który wraz ze 
swoją maskotką Beskidkiem odwiedził nas 20.02.2020 r., przy-
wożąc pyszne pączki dla każdego dziecka. Poczęstunek był wy-
śmienity, dzieci  ze smakiem  zjadły  pączki a Beskidek wspól-
nie z przedszkolakami świetnie bawił się przy wesołej  muzyce. 
Jeszcze raz dziękujemy za wspaniałą niespodziankę i tak wiele 
pozytywnej energii!! „Idzie, idzie Podbeskidzie!!!!”

Zbliża się nasza ukochana wiosna, już dzisiaj planujemy dużo 
zajęć na świeżym powietrzu – zabawy, ćwiczenia ruchowe, 
spacery, wycieczki w stronę lasu. Chcemy propagować aktywne 
spędzanie czasu wolnego na łonie natury. Jak również gorąco 
zachęcamy całe rodziny naszych przedszkolaków do częstej ak-
tywności w terenie. Ponieważ taki rodzaj wypoczynku doskonali 
kondycję fizyczną, odporność, zacieśnia więzi, pozwala rozłado-
wać napięcia, stresy oraz negatywne emocje. A więc ruszajmy 
w plener!!!

Nauczycielki z Przedszkola  
Publicznego w Wilkowicach

Sławomira Basiura
Paulina Szymanek
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W SP 2 IM. kRÓLOWEJ JADWIGI W WILkOWICACH 
BUDOWALIŚMY BUDkI DLA PTAkÓW I DOMkI DLA MOTYLI

W dniach 5 oraz 6 marca 2020 r. naszą szkołę odwiedził pan Ja-
rosław Kasprzyk – przedstawiciel Klubu Gaja, który przeprowadził 
zajęcia przyrodniczo techniczne w klasach I, II oraz III. Pan Jaro-
sław przygotował prezentację o wybranych gatunkach ptaków, któ-
re zamieszkują nasz kraj. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem 
przyglądały się zdjęciom, poznawały nazwy ptaków, ich zwyczaje 
żywieniowe oraz ciekawostki z nimi związane. Największe poru-
szenie wzbudziła jednak budowa dwóch budek dla ptaków. Więk-

szej dla większych gatunków i mniejszej dla mniejszych, a także 
domków dla motyli. Dzieci do budowy przystąpiły z wielkim zapa-
łem i zainteresowaniem. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów 
oraz bezcennej pomocy pana Jarosława nasza placówka zyskała 
trzy duże budki, trzy małe oraz trzy piękne domki dla motyli. Ser-
decznie dziękujemy panu Jarosławowi za miłe, pełne drogocen-
nych informacji spotkanie.

Katarzyna Mrówka
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LkS „kLIMCZOk-BYSTRA”  
PROSI UPRZEJMIE O PRZEkAZANIE 1% 

Z PODATkU OD DOCHODU
Jeżeli bliskie są Państwu sprawy:

 ● upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 ● ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży, przeciwdziałania  

patologiom społecznym, pomocy społecznej – w tym rodzinom i osobom  
w trudnej sytuacji życiowej,

 ● podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości,
 ● rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 ● działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

między społecznościami,

rozważcie Państwo naszą propozycję.
Konto bankowe:  

BS Bystra 22 8133 0003 0000 0361 2000 0001
LKS „Klimczok – Bystra”, ul. J. Fałata 14,  
43-360 Bystra, tel./fax 033/8 171 231

Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra”  
(rok założenia 1922)  

organizacja pożytku publicznego (0000213857 KRS)

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2020 W SZkOLE 
PODSTAWOWEJ NR 1 IM. SYNÓW PUŁkU W BYSTREJ

Jak co roku, luty był miesiącem obchodów DBI, którego celem 
jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego do-
stępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W tym roku 
oficjalne obchody pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: 
Działajmy razem!” przypadły na 11 lutego. W naszej szkole ak-
cja odbyła się 27 lutego. Tydzień wcześniej w szkole dzięki Mai 
z klasy VI pojawiły się gazetki wieszczące zbliżające się obchody 
Dnia Bezpiecznego Internetu, powstała strona internetowa autor-
stwa Bartosza z klasy VI poświęcona tej tematyce. Julia z klasy 
VII opracowała pytania-zagadki związane z tym wydarzeniem. 
W dniu obchodów komunikat przez szkolny radiowęzeł zgroma-
dził uczniów w salach na profilaktyczne audycje filmowe. Zostali 
podzieleni na 3 grupy: klasy I-III, IV-V oraz VI-VIII. Zebrani ogląda-
li dostosowane do swojego wieku filmy profilaktyczne. Po audycji 
wszyscy wrócili na zajęcia, w czasie których chętne osoby mogły 
wziąć udział w internetowym quizie związanym z DBI oraz poroz-
mawiać na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Podczas 
przerw Julia przeprowadzała mobilny quiz, a uczniowie klasy VI 

rozdawali ulotki profilaktyczne. Kolejny DBI za rok, a my już zbie-
ramy nowe pomysły.

Wojciech Loranc Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Synów Pułku w Bystrej
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Siemię lniane zawiera bogactwo substancji odżywczych. Źródło 
błonnika i niezbędnych kwasów nienasyconych. Wywiera korzystny 
wpływ na funkcjonowanie układu pokarmowego i wspomaga meta-
bolizm. Po posiłku zawierającym siemię lniane znacznie dłużej nie 
odczuwamy głodu. Usprawnia perystaltykę jelit i reguluje częstotli-
wość wypróżnień, zapobiegając jednocześnie zaparciom. Łagodzi 
bóle przewodu pokarmowego i działa ochronnie na śluzówkę żo-
łądka. Stosowanie siemienia lnianego szczególnie polecane jest 
osobom zmagającym się z chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz 
innymi stanami zapalnymi jelit. Siemię lniane korzystnie wpływa 
także na układ krążenia – obniża poziom cholesterolu we krwi, 
zmniejszając ryzyko występowania zachorowania na miażdżycę 
i chorobę wieńcową. Badania naukowe potwierdzają, że zmniejsza 
także ryzyko zachorowania na raka piersi, raka endometrium, raka 
jajnika, raka prostaty i raka jelita grubego. 

Miód stanowi źródło mikroelementów i składników o działaniu 
antybiotycznym oraz wielu witamin. Jego regularne spożywanie 
wywiera pozytywny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. 
Zawarte w miodzie witaminy z grupy B wspomagają funkcjonowa-
nie układu odpornościowego. Zawarty w nim kwas foliowy korzyst-
nie wpływa na układ nerwowy i sercowo-naczyniowy. Poprawia 
kondycję włosów, skóry i paznokci. Miód jest także źródłem wita-
miny C, dzięki czemu szczególnie zalecany jest w stanach zapal-
nych i przeziębieniach. W niektórych miodach stwierdzono także 
występowanie witamy A, która wykazuje właściwości zapobiega-
jące zakażeniom oraz pomaga w walce z infekcjami bakteryjnymi 
i grzybiczymi. 

Owies to jedno z najzdrowszych zbóż. Odpowiada za zwięk-
szenie naszej odporności. Działa wspomagająco podczas odchu-
dzania, a także pielęgnuje skórę. Posiada wiele cennych wartości 
odżywczych. Stanowi bogactwo błonnika, niezbędnych tłuszczów 
nienasyconych, węglowodanów, witamin oraz związków i mine-
rałów takich jak: wapń, miedź i potas. Spożywanie owsa obniża 
ryzyko zachorowania na cukrzycę (wyrównuje poziom insuliny 
i glukozy we krwi), chroni przed kamicą nerkową (działa moczo-
pędnie oraz chroni nerki i pęcherz moczowy), działa łagodząco na 
stres, zwiększa potencję, wykazuje działanie przeciwnowotworowe 
(zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi) oraz zapobiega 
niedoczynności tarczycy. 

Cebula to warzywo, które znalazło szerokie zastosowanie w me-
dycynie. Charakteryzuje się działaniem dezynfekującym, przeciw-
bakteryjnym oraz antyseptycznym. Działa pozytywnie na przemia-
nę materii. Obniża poziom cukru we krwi oraz ciśnienie tętnicze. 
Działa także wykrztuśnie, przeciwastmatycznie i moczopędnie. 
Cebula używana jest również w leczeniu zapalenia stawów i cho-
robach reumatycznych. Leczy m.in.: rany, ropnie, oparzenia skóry 
i trądzik. Wykazuje działanie przeciwnowotworowe i przeciwwiru-
sowe. Syrop z cebuli stosuje się w chorobach układu oddecho-

wego (zapalenie gardła, krtani, migdałków i oskrzeli). Działanie 
antybiotyczne i antyseptyczne tego preparatu wykorzystywane jest 
także do eliminacji bakterii odpowiedzialnych za powstawanie in-
fekcji skórnych (gronkowiec złocisty). 

Cytryna to jeden z najzdrowszych owoców. Stanowi źródło błon-
nika oraz witaminy C, nie zawiera tłuszczu ani cholesterolu. W cy-
trynie znajdują się także witamina B6, miedź, wapń, żelazo i potas. 
Poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego wzmacniając 
naszą odporność. W czasie choroby pozwala na szybszy powrót 
do zdrowia. Pozytywnie wpływa na układ pokarmowy (wspomaga 
trawienie, niweluje uczucie zgagi i nudności). Polecana jest rów-
nież osobom zmagającym się z nadciśnieniem tętniczym. Dzięki 
rutynie zawartej w cytrynie wzmacniają się i uelastyczniają naczy-
nia krwionośne, co zapobiega powstawaniu miażdżycy i zmniejsza 
ryzyko wystąpienia zawału serca i udaru mózgu. Jest produktem 
alkalizującym (przeciwdziała objawom zakwaszenia organizmu). 
Cytryna jest naturalnym antyoksydantem, który skutecznie walczy 
z wolnymi rodnikami i komórkami chorobotwórczymi. 

Cynamon jest przyprawą używaną w kuchni, szczególnie w okre-
sie świątecznym. Wykazuje liczne właściwości prozdrowotne dla 
naszego organizmu. Działa uspokajająco, przeciwobrzękowo 
i przeciwbólowo, wzmacnia układ odpornościowy, obniża ciśnienie 
krwi. Może niwelować bezsenność, kolki, zaparcia, problemy z od-
dawaniem moczu, a także rozluźnia mięśnie gładkie i prążkowane. 

Aloes jest rośliną o korzystnym działaniu dla naszego zdrowia. 
Odtruwa i oczyszcza organizm. Posiada właściwości gojące, na-
wilżające i ochraniające skórę. Pozytywnie wpływa na schorzenia 
skórne, takie jak: blizny, wysypki alergiczne i ropne, trudno gojące 
się rany oraz oparzenia termiczne. Sok z aloesu korzystnie wpływa 
na stany zapalne powstałe po trądziku, jak również obniża poziom 
cukru we krwi i wykazuje właściwości przeczyszczające i żółcio-
pędne. Aloes pod postacią soku jest także środkiem krwiotwór-
czym (spożywany razem z żelazem poprawia morfologię krwi), 
wykazuje również właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne, 
przeciwbólowe, regeneruje błony śluzowe i pobudza mechanizmy 
obronne organizmu. 

Opisane powyżej, tylko nieliczne z wielu produktów naturalnych, 
posiadają szereg właściwości prozdrowotnych. W związku z po-
wyższym należałoby się zastanowić po jakie produkty powinno 
się sięgnąć w przypadku pojawienia się kłopotów ze zdrowiem lub 
chcąc działać zapobiegawczo, aby nie zachorować oraz poprawić 
funkcjonowanie naszego organizmu. 

Piśmiennictwo (dostępne w redakcji):
www.biotechnologia.pl
www.portal.abczdrowie.pl
www.portalpszczelarski.pl
www.naturalnamedycyna.com.pl

Maria Całka, Paweł Pawlica

PROZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI POWSZECHNIE 
SPOŻYWANYCH PRODUkTÓW NATURALNYCH

Od dłuższego czasu obserwuje się wyraźne zainteresowanie związane ze zdrowym odżywianiem oraz ekologią. Obecnie 
zmieniło się podejście do natury na bardziej odpowiedzialne niż występowało w przeszłości. Natura daje  nam potężny 
zasób możliwości i materiał naukowo-badawczy. Szczególnie korzystny wpływ wywiera na nasze zdrowie, ponieważ wiele 
produktów naturalnych, które mamy w zasięgu ręki wykazują prozdrowotne właściwości dla naszego organizmu. Produk-
ty, o których mowa poniżej mamy w lodówce i spiżarni, dlatego korzystajmy z ich zdrowotnych właściwości każdego dnia. 
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K REDYT  W IOSENNY  
 oprocentowanie: 55,,66  %%,   
 prowizja: 66,,00  %% 
 dla osób posiadających w 
naszym Banku rachunek ROR                                                                               
ze stałymi wpływami –  
prowizja tylko 22,,00  %% 

 
 

Oferta aktualna od 01 marca do 30 kwietnia bieżącego roku 
 

Dane dotyczące zadłużenia klienta weryfikowane są w Biurze Informacji Kredytowej i Krajowym Rejestrze Długów 
 

Uwaga !!!     Od dnia 02 marca 2020 roku 
 

Zmiana godzin otwarcia Banku oraz Punktów kasowo-kredytowych !!! 
 

Bank Spółdzielczy w Bystrej czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.45 
 

Punkty kasowo-kredytowe w Buczkowicach, Szczyrku oraz Wilkowicach czynne będą  
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30 

  

PPRRZZYYKKŁŁAADD   RR EEPPRR EEZZ EENN TTAATTYYWWNN YY   
KKwwoottaa  kkrreeddyyttuu  33..000000  zzłł..,,    OOkkrreess  kkrreeddyyttoowwaanniiaa  1111  mm--ccyy    

Parametry Koszty /zł/ 
Rata kredytu 282,00 
Łączna kwota wszystkich opłat, prowizji i innych 
kosztów związ. z zawarciem umowy, w tym: 

1. prowizja przygotowawcza 
2. prowizja za udzielenie kredytu 
3. koszt zabezpieczenia 

199,00 
 

15,00 
180,00 
4,00 

Suma odsetek 105,45 
Całkowity koszt kredytu 304,45 

Stopa rzeczywista wynosi 18,32 %. 
 

                           BBAANNKK  SSPPÓÓŁŁDDZZIIEELLCCZZYY  WW  BBYYSSTTRREEJJ 
                      43-360 Bystra, ul. Zdrojowa 3, tel./fax: (33) 817-12-45, www.bsbystra.pl, bank@bsbystra.pl 
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W niedzielę 8 marca br., w Bystrej, Beskidzka Rada 
Olimpijska w Bielsku-Białej przy współpracy z Gmin-
nym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Wilkowicach 
oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury „Promyk” w By-
strej, zorganizowała Dzień Kobiet pod hasłem „Sport 
w życiu kobiet”. 

Głównymi bohaterkami wydarzenia były Olimpijki Podbeskidzia: 
Pani Natalia Kot-Wala, Anna Duraj-Gębala, Katarzyna Gębala-
-Roszkowska, Eliza Surdyka-Kliś, Agnieszka Szymańczak-Fiołek, 
Anna Pawlusiak-Dobija oraz Aniela Nikiel-Głogocz. Nie zabrakło 
również Olimpijczyków, wśród których wymienić należy Wiesława 
Gębalę, Janusza Malika, Józefa Pawlusiaka, Pawła Klisza oraz 
Mieczysława Strzałkę. Uroczystość zaszczycili również swą obec-
nością: Gospodarz Gminy Pan Janusz Zemanek – Wójt Gminy 
Wilkowice oraz Wiceprezydent Bielska-Białej Pan Adam Ruśniak. 
Wśród zgromadzonych gości znaleźli się także posłanka na Sejm 
RP Pani Mirosława Nykiel, przedstawiciele Rady Gminy Wilkowice, 
Rady Miasta Bielsko-Biała, przedstawiciele lokalnych organizacji 
oraz Mieszkańcy Gminy Wilkowice i powiatu bielskiego. Spotka-
nie na przemian prowadzili Pani Agnieszka Sech – Dyrektor GOK 
„Promyk”, Pan Marek Kubica – Dyrektor GOSiR w Wilkowicach 
oraz Pan Tadeusz Pilarz – Prezes BRO w Bielsku-Białej, który 
w kilku słowach zaprezentował przybyłe na uroczystość Olimpijki.

Kulminacyjnym punktem uroczystości był koncert poświęcony 
„Ikonie kobiecości” – Kalinie Jędrusik! W 90-tą rocznicę urodzin 
Artystki jej piosenki śpiewała Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt przy 
akompaniamencie Piotra Matusika. Artyści na co dzień współtwo-
rzą monodram Teatru Polskiego w Bielsku-Białej „Wyspa Kalina” 
opowiadający o postaci Kaliny Jędrusik – Kim była? Dla jednych 
skandalistką, dla innych wybitną artystką, jeszcze dla innych le-
gendą PRL i kolorowym ptakiem tamtego okresu. Jednak jeśli za 
wyznacznik gwiazdy przyjmie się powiedzenie, że takie osoby albo 
się kocha, albo nienawidzi, Kalina Jędrusik była gwiazdą najwięk-
szego formatu!

Na zakończenie uroczystego Dnia Kobiet poczęstować można 
było się okolicznościowym tortem, a wszystkie zgromadzone ko-
biety otrzymały czerwoną różę.

Maciej Mrówka

OLIMPIJSkI DZIEŃ kOBIET 
W BYSTREJ


