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XVIII Dni Bystrej

połączone z obchodami  XXX-lecia Chóru CANTICA
PROGRAM

W czasie XVIII  DNI BYSTREJ :
Sprzedaż losów loterii fantowej w dniach od 6 do 7 lipca 2013 r.
Cena losu 10,– zł. 
Każdy los wygrywa oraz bierze udział w losowaniu nagród głównych!

CZWARTEK – 04 lipca 2013 r. 
Parafia Bystra Kr. – Kościół p.w. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa ul. Klimczoka 20
godz. 18.00 – Uroczysta msza św. w intencji mieszkańców Bystrej
godz. 19.00 – Koncert Artura Jhomas - po koncercie tradycyjna degustacja potraw regionalnych

SOBOTA – 06 lipca 2013 r.
Dom Strażaka – Bystra ul. Klimczoka 105
godz. 9.00 – Start XIV Rodzinnego Rajdu Rowerowego 
Estrada – Dom Strażaka – Bystra ul. Klimczoka 105
godz. 13.30 – Zakończenie rajdu przy Domu Strażaka w Bystrej, wręczanie nagród regulaminowych,  
                               losowanie nagród dla uczestników rajdu.
godz. 15.00 – Rozdanie nagród dla grup w rozgrywkach sportowych
godz. 16.30 – Występ Kapeli Góralskiej  „GRAPA”
godz. 18.30 – Występ Zespołu  „Polski Łan”
Kościół p.w. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa ul. Kościelna 20, Bystra
godz. 18.30 – 19.30 – Bystrzańskie Recitale  Organowe oraz
                      Koncert Jubileuszowy z okazji XXX-lecia Chóru Cantica
Estrada – Dom Strażaka – Bystra ul. Klimczoka 105
godz. 20.30 – Koncert Zespołu „Don Vasyl”
godz. 22.00 – 4.00 – Festyn przy muzyce zespołu „HAJDUK”

NIEDZIELA – 07 lipca 2013 r.
Estrada – Dom Strażaka – Bystra ul. Klimczoka 105
godz. 15.00 – Występ młodzieży z Gimnazjum w Bystrej  
godz. 16.00 – Występ „SASHA POPAZ SHOW”
godz. 18.00 – Występ Zespołu – „Mirosław Szołtysek  i  Wesołe Trio”
godz. 20.00 – Losowanie nagród głównych Loterii Fantowej
godz. 20.30 – Występ „Kapeli Bawarskiej BAYEROCK”

PIĄTEK – 05 lipca 2013 r.
Boisko sportowe w Bystrej przy ul. Kpt. Cymsa
godz. 9.00 – 13.00 – Rozgrywki sportowe, turniej drużyn zgłoszonych do rozgrywek piłka nożna i koszykówka
Dom Strażaka – Bystra ul. Klimczoka 105
godz. 16.00 – Powitanie gości przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą OSP Wilkowice
godz. 17.00 – Parada pojazdów, przemarsz i przejazd delegacji, organizacji społecznych, mieszkańców i gości 
z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Wilkowice, przez sołectwo Bystra. 
Zapraszamy wszystkich do włączenia się do parady swoimi przystrojonymi pojazdami różnego rodzaju. 
Istnieje możliwość przejazdu Ciuchcią Beskidzką.
Estrada za Domem Strażaka
godz. 18.00 – występ artystyczny przedszkolaków z Bystrej
godz. 18.45 – występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bystrej
godz. 19.30 – Oficjalne otwarcie XVIII Dni Bystrej
godz. 20.00 – występ  Zespołu „REDLIN”
godz. 17.00 do 21.00 – nieodpłatny przejazd Ciuchcią Beskidzką po terenie Bystrej

4–7 lipca 2013 r.
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ZAPRASZAMY do udziału w

14 RODZINNYM RAJDZIE ROWEROWYM
którego start odbędzie się   

w dniu 06 lipca 2013 r. o godz. 900 
Organizatorem Rajdu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej

CD. STR. 2

Organizatorzy Turnieju: 
Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
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Zgłoszenia NA  
14 RODZINNY RAJD ROWEROWY 

przyjmowane będą:
- w dniach 1.07.- 5.07.2013 r. w biurze  
rajdu - Dom Strażaka w Bystrej ul. Klimczoka 
105 w godzinach 1600 - 1900   

- w dniu 6.07.2013 r. w Domu Strażaka  
w Bystrej ul. Klimczoka 105,  
- przed startem w godz. 730 - 830 /tylko w przypad-
ku niewyczerpania w dniach poprzednich całej ilo-
ści koszulek/

Opłata startowa wynosi 12 zł.
Zbiórka uczestników rajdu za Domem 
Strażaka w Bystrej ul. Klimczoka 105 o godz.900

Trasa o długości 25 km - podzielona na 
dwa etapy: I - 8,5 km, II - 16,5km.

Etap I biegnie ulicami: Start - Dom Straża-
ka w Bystrej,

Bystra: Klimczoka, Kościelna,
Meszna: Kościelna, Szkolna, 
Buczkowice: Grzybowa, Woźna, 
Wiślańska, Wczasowa, Ścieżka rowerowa,
Szczyrk: Ścieżka rowerowa, Deptak nad 
Żylicą, Sportowa, 
Półmetek - Amfiteatr w Szczyrku.

Etap II biegnie ulicami: 
Start Amfiteatr w Szczyrku:

Szczyrk: Sportowa, Deptak nad Żylicą, 
Ścieżka rowerowa,
Buczkowice: Ścieżka rowerowa, 
Nadbrzeżna, Grunwaldzka,  
Lipowska, Długa, F. Miodońskiego, Kowalska, 
Rybarzowice: Nad Żylicą, Ścieżka 

dla rowerów, Akacjowa, Beskidzka,
Buczkowice: Wyzwolenia, Bratków, 
Woźna, Polna, 
Meszna: Skowronków, Bór, Handlowa, 
Szkolna, Kościelna,
Bystra: Kościelna, Klimczoka, 
Meta - Dom Strażaka w Bystrej.

Zakończenie  XIII Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego na placu za Domem Strażaka 
w Bystrej o godz. 1300

Po zakończeniu rajdu  
organizatorzy zapraszają na ciepły 

posiłek dla każdego uczestnika  
rajdu oraz na rozstrzygnięcie  
konkurencjI przewidzianych  

w regulaminie  
i loteriĘ fantową.

CD. ze STR. 1

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu aktywizację mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LGD Ziemia Bielska 

 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

10 LAT MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ PRZY OSP WILKOWICE
„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła” tak przed laty śpiewała Ha-

lina Kunicka. Potwierdza to fakt sprzyjającej aury. Przewidywana 
prognoza pogody nie była optymistyczna na dzień 9 czerwca 2013 
roku, jednak niedzielny poranek powitał nas słoneczną pogodą, 
która towarzyszyła nam do późnych godzin wieczornych. W dru-
gą niedzielę czerwca odbył się jubileusz 10-lecia istnienia Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej przy OSP Wilkowice przeprowadzony w ra-
mach projektu pn. ”Organizacja przeglądu orkiestr dętych połączo-
nego z warsztatami muzycznymi, wydaniem ulotki promocyjnej i 
zakupem instrumentów muzycznych z okazji 10-lecia Gminnej Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej w Wilkowicach” w ramach Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, w ramach Lokalnej Grupy Działania „ Ziemia Bielska”.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Jubilatki, któ-
rą w Kościele pw. Św.  Michała Archanioła  odprawił Ksiądz Piotr 
Zawarus. O godz. 13:30 rozpoczął się uroczysty przemarsz czte-

rech orkiestr dętych z Mazańcowic, Milówki, Wilamowic i Wilko-
wic. Oficjalnego otwarcia dokonali Wójt Gminy Wilkowice Pan Mie-
czysław Rączka i Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Bielsku-Białej dh Pan Jan Chole-
wa. Gospodarze przywitali wszystkie orkiestry i zaproszonych go-
ści. Nie zabrakło również okolicznościowych przemówień i wręcze-
nia na ręce kapelmistrza naszej orkiestry listów gratulacyjnych.

 Zarząd OSP Wilkowice przyznał zasłużonym członkom  orkie-
stry medale za wysługę lat. Za 10 lat pracy w orkiestrze odzna-
czeni zostali: Dariusz Dobija, Krzysztof Olesiński, Małgorzata Po-

nikwia, Artur Tobiasz i  Robert Tobiasz. Za wysługę 5-ciu lat w or-
kiestrze odznaczono: Kapelmistrza Czesława Koniora, Magdę Be-
bek, Łukasza Holę, Agnieszkę Malicką, Annę Marszałek, Marzenę 
Mrozik, Leszka Pochopień, Marzenę Pochopień, Marcina Śpiewak 
i Annę Tobiasz. Po uhonorowaniu najbardziej zasłużonych człon-
ków orkiestry oraz osób, które przyczyniły się do jej powstania  głos 
zabrał gość honorowy - pierwszy kapelmistrz orkiestry Pan Ludwik 
Kuś. W swoim wystąpieniu przedstawił  niełatwe chwile w powsta-
waniu orkiestry,  ale przypomniał też, że dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu zarówno młodych muzyków jak i wielu życzliwych ludzi 
orkiestra dziś może świętować swój jubileusz. 

Gdy życzenia i podziękowania zostały złożone, zabrzmiały moc-
ne dźwięki  instrumentów orkiestr dętych. Jako pierwsza wystąpiła 
ze swoim koncertem Orkiestra Dęta z Wilamowic. Koncert uświet-
niły swoim pokazem mażoretki. Następnie koncertowała Orkiestra 
Dęta z Milówki, gdzie licznie zebraną publiczność również oczaro-

wały nie tylko wykonywane utwory, ale i występ 
mażoretek. Kolejno zaprezentowała się Orkie-
stra Dęta z Mazańcowic i Łodygowic. Po wystę-
pach gospodarze uroczystości wręczyli kapelmi-
strzom pamiątkowe statuetki.

 O godzinie 19:00 swój jubileuszowy koncert  
zagrała Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
przy OSP Wilkowice. Obecnie orkiestra liczy 31 
członków i od 2007 roku jest prowadzona przez 
kapelmistrza Czesława Koniora. W dniu swoje-
go święta orkiestra zaprezentowała się w no-
wych strojach i tu szczególne podziękowania 
kierujemy do Sołtysów i Rad Sołeckich Wilkowic 

i Bystrej za sfinansowanie zakupu. Na koncert przygotowano wiele 
nowych utworów, zachwycając swą grą publiczność, która nagra-
dzała każdy utwór gromkimi brawami. Po prawie dwugodzinnym 
koncercie wszyscy uczestnicy uroczystości  odśpiewali Jubilatce 
„sto lat”. Pragniemy  również serdecznie podziękować za uświet-
nienie tej imprezy i nieocenioną bezinteresowną pomoc w organi-
zacji przeglądu Prezesowi OSP Wilkowice Panu Wojciechowi Ką-
kol. Ciężka praca kapelmistrza jak i młodych ludzi kształtuje talenty, 
co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość – na kolejne dzie-
sięć lat.                 BT

          

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja mająca na celu aktywizację mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego 

na obszarze LGD Ziemia Bielska

 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013



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

WóJT InfORMuJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka mię-

dzy innymi:
 ●Wziął udział w konsultacjach samorządowców z Panią Poseł 
Małgorzatą Pępek.
 ●Wziął udział w spotkaniu z rodzicami dzieci 5 i 6-letnich w spra-
wie utworzenia dodatkowego, siódmego, oddziału przedszkol-
nego przy Gimnazjum w Wilkowicach.
 ●Wziął udział w walnym zwyczajnym zgromadzeniu spółki „Eko-
ład”.
 ●Wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Śląskiego Zarzą-
du Melioracji i Urządzeń Wodnych w temacie zakończonych ro-
bót budowlanych na zbiorniku małej retencji w Wilkowicach.
 ●Wziął udział w spotkaniu przedstawicieli samorządów z wice-
ministrem finansów, które dotyczyło możliwości finansowania 
wkładu własnego do projektów unijnych w nowej perspektywie 
finansowania 2014-2020.
 ●Przyjął delegację z zaprzyjaźnionej gminy Galgahévíz na Wę-
grzech.
 ●Wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami GDDKiA w spra-
wie budowy drogi ekspresowej S69.
 ●Przyjął delegację Samorządowców z Gminy Morawica z woje-
wództwa świętokrzyskiego, na czele z Panem Wójtem Maria-
nem Burasem. Na sali sesyjnej Urzędu Gminy przedstawił mul-
timedialną prezentację gminy. Następnie goście udali się pod 

pomnik Bohaterów Odrodzenia Ojczyzny i Krzyż Smoleński, 
gdzie w chwili skupienia wysłuchali historii obu pomników. Póź-
niej delegaci odwiedzili i zaznajomili się z najważniejszymi in-
westycjami, między innymi: szpitalem w Bystrej, budynkiem kul-
turalnym w Mesznej, skoczniami narciarskimi w Bystrej oraz tra-
sami do narciarstwa biegowego na Magurce Wilkowickiej.  
 ●Rozstrzygnął konkurs na nazwę dla Domu Użyteczności Pu-
blicznej w Mesznej. Wybrana nazwa to Meszniański Ośrodek 
Kultury „Nad Borami” – propozycja Pani Magdaleny Durajczyk 
z Mesznej. 
 ●Był gospodarzem XVI Międzynarodowego Turnieju w Piłce Noż-
nej dla zawodowych strażaków w ramach Euroregionu Beski-
dy. Turniej zorganizowała Komenda Miejska Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Bielsku-Białej. Wzięło w nim udział 10 drużyn,  
w tym 3 ze Słowacji. W meczu finałowym strażacy z Cadcy po-
konali kolegów z Nowego Targu 6:3
Ogłosił przetargi między innymi na:
 ●Dostawę rur kanalizacji sanitarnej.
 ●Remont drogi ul. Stromej w Wilkowicach.
 ●Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetle-
nia ulicznego na terenie Gminy Wilkowice.
 ●Remont drogi ul. Kapitana Cymsa w Bystrej.
 ●Budowę niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej 
umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budyn-
kami położonymi w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice na 
terenie Gminy Wilkowice w roku 2013 - etap 2.

Początkiem czerwca otrzymałem informa-
cję, że Wydział Rozwoju Regionalnego Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Śląskie-
go wraz z Telewizją Polską (TVP3 Katowice), 
organizuje turniej gmin w ramach działań pro-
mujących Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego, pod nazwą: Turniej 
Europejski „Śląskie do przodu”. W zawodach 
tych weźmie udział tylko 18 najlepszych gmin 
z województwa śląskiego, podzielonych na 
trzy kategorie: gminy wiejskie, wiejsko-miej-
skie oraz miejskie. Szczególnie godny uwagi 
jest fakt, że wyboru do udziału w turnieju do-
konano na podstawie listy rankingowej spo-
rządzonej przez Wydział Rozwoju Regional-
nego, która uwzględnia największą liczbę zre-
alizowanych projektów i kwoty dofinasowań  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. 
W liście, który otrzymałem od Dyrektora Wy-
działu Rozwoju Regionalnego Pani Małgorza-
ty Staś, zwrócono uwagę, że Gmina Wilkowi-
ce została wybrana do udziału w turnieju jako 
jedna z najbardziej aktywnych gmin wiejskich 
realizujących projekty w ramach RPO WSL na 
lata 2007-2013. 

Dla nas turniej rozpoczął się w sobotę 15 
czerwca. Na terenie naszej gminy przepro-
wadzony został pierwszy etap gry plenerowej. 
Każdemu etapowi gry towarzyszy partner akcji 

TVP Katowice, który podąża za uczestnikami 
gry z kamerą. Nakręcony materiał jest później 
emitowany na antenie TVP Katowice.

Gra rozpoczęła się na boisku sportowym w 
Wilkowicach punktualnie o godzinie 10:00.  W 
ramach rywalizacji naszą gminę reprezento-
wała czteroosobowa ekipa specjalistów z za-
kresu RPO WSL oraz Unii Europejskiej, w któ-
rej znaleźli się: Teresa Łaciak, Bartosz Olma, 
Michał Kunce oraz Bartosz Dzielędziak.

W pierwszym etapie gry, rozpoczętym na 
boisku sportowym, nasz team musiał zmierzyć 
się z pytaniami z zakresu wiedzy na temat 10 
obiektów wybudowanych w ramach RPO WSL 
oraz wziął udział w konkurencji zręcznościo-
wej, polegającej na rzucie lotkami do tarczy. W 
trakcie zmagań naszych zawodników, w tle, na 
boisku sportowym odbywały się zabawy spor-
towe i gra w piłkę nożną pomiędzy drużyną Ża-
ków a ich rodzicami i opiekunami.

Następnie gra została przeniesiona do 
Szkoły Podstawowej w Bystrej, gdzie zawod-
nicy musieli się zmierzyć z pytaniami dotyczą-
cymi Unii Europejskiej i państw członkowskich, 
które losowane były na kole fortuny. W ramach 

promocji placówki, Pani dyrek-
tor Łucja Salachna wraz z Panią 
Magdaleną Chodkowską-Chmiel, 
przygotowała na placu przed 
szkołą warsztaty plastyczne, w ra-
mach których dzieci miały za za-
danie namalowanie szkoły.

Kolejnym etapem gry plenero-
wej były trasy do narciarstwa bie-
gowego na Magurce Wilkowic-
kiej, gdzie nasi zawodnicy mu-
sieli zmierzyć się z quizem doty-
czącym Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego. Do 
boju naszą drużynę dopingował zespół regio-
nalny Góralicki z Mesznej, który zaprezento-
wał swoje umiejętności wokalno-artystyczne 

na polanie przed schroniskiem PTTK na Ma-
gurce.

W ramach ostatniego etapu gry ekipa po-
wróciła na boisko sportowe, gdzie przywitała 
ich Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wil-
kowic. Na boisku odbyła się końcowa konku-
rencja polegająca na zbieraniu funduszy unij-
nych i rywalizacji z eurosceptykami w grze 
komputerowej.

Po zakończeniu ostatniego etapu gry na-
stąpiło zliczenie punktów. Reprezentacji Gmi-
ny Wilkowice udało zdobyć się aż 38 punktów.  
W ramach pierwszego etapu zabawy Gmi-
na Wilkowice zmierzyła się z Gminą Brenna. 
Dzień później, po rywalizacji w Wilkowicach, 
gra plenerowa odbyła się właśnie tam – nasz 
rywal również zdobył 38 punktów.

Zapraszam Państwa do obejrzenia relacji  
z tych rozgrywek, która odbędzie się 1 lipca na 
antenie TVP Katowice o godz. 19:25. Po emi-
sji odcinka otwarte zostanie głosowanie smso-
we, w którym zostanie wytypowany zwycięzca. 
Zachęcam Państwa do oddawania głosów na 
Gminę Wilkowice! Walczymy bowiem o wspa-
niałą nagrodę jaką jest produkcja profesjonal-
nego filmu promocyjnego poświęconego na-
szym sołectwom oraz jego emisja w TVP Ka-
towice.  

Mieczysław Rączka 
Wójt Gminy Wilkowice

SZAnOWnI MIESZKAńCY!

Główni bohaterowie odcinka: B. Dzielędziak, T. Ła-
ciak, M. Kunce, B. Olma oraz prowadząca dzien-
nikarka  Iwona Flanczewska-Rogalska
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„Dzieci listy piszą. Razem zmienimy 
świat”. 

Pod takimi hasłami Fundacja Ekolo-
giczna  „Arka” zorganizowała w dniach 
15-30 kwietnia 2013r. autorską ak-
cję ekologiczną „Listy dla Ziemi”. Miało  
w niej uczestniczyć około milion osób. 
Głównym elementem akcji było pisa-
nie tematycznych listów przez mło-
dych ludzi, kierowanych do dorosłych.  
W 2013r. tematyka listów w szczegól-
ności dotyczyła gospodarki odpadowej 
i recyklingu. W listach znalazła się tak-
że inna tematyka:

- Dbajmy o lasy!
- Bądź eko.
- Opiekuj się zwierzętami.
- Recykling. Lubię to!
- Oszczędzaj ciepło!
Uczniowie uczestniczący w akcji pi-

sali listy na specjalnie przygotowanym 
papierze listowym, wydrukowanym na 
makulaturze. Działaniami dodatkowy-
mi w czasie tej akcji było zorganizowa-
nie internetowego konkursu o nazwie 
„List Roku”. Z nadesłanych listów juro-
rzy wybrali 100 najciekawszych prac. 

Do 16 czerwca odbywało się głosowa-
nie  na Facebooku na najpopularniejszy 
list wśród internautów. Po 20 czerwca 
ogłoszona zostanie lista 10 najpopular-
niejszych wśród internautów listów dla 
Ziemi.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach 
również wzięli udział w tej akcji eko-
logicznej. Pisali listy pod kierunkiem 
nauczycielek: pani Eweliny Zborow-
skiej i pani Wiesławy Stolarczyk-Kos. 
Ogromnie ucieszył nas fakt, że jeden                         
z naszych uczniów, Mateusz Pach  
z kl. VIb, został finalistą konkursu i zna-
lazł się w grupie 100 autorów najcie-
kawszych listów. Teraz czeka na wynik 
głosowania na Facebooku. Uczeń pra-
cował pod kierunkiem pani Wiesławy 
Stolarczyk-Kos. Do niniejszego artykułu 
dołączamy skan listu Mateusza.

Nauczycielom i uczniom biorącym 
udział w akcji serdecznie gratulujemy  
i mamy nadzieję, że  wiedza ekologicz-
na, którą zdobyli w czasie tej akcji, przy-
czyni się do ochrony środowiska natu-
ralnego. 

Zespół Promujący Szkołę

„LISTY DLA ZIEMI” - uCZnIóW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. WŁADYSŁAWA JAgIEŁŁY W WILKOWICACh

MŁODZI AKTORZY W ZESPOLE SZKOLnO-PRZEDSZKOLnYM  
W MESZnEJ

Edukacja teatralna ma ogromną przyszłość. Ten sposób spędza-
nia wolnego czasu doceniano dawniej, gdy życie rodzinne nie było 
zdominowane przez telewizję i komputer. Prowadzenie zajęć teatral-
nych kształtuje odmienną wrażliwość od tej, którą budują mass me-
dia.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mesznej  od lat  prężnie 
działa zespół teatralny „NA NIBY”.  Jego założycielem i opiekunem 
jest pani Renata Durajczyk.

Grupa przygotowuje co roku  widowiska teatralne z okazji  różnych 
uroczystości szkolnych i lokalnych, bierze również udział w  dziecię-
cych przeglądach teatralnych.  Wszystkie  doświadczenia zdobyte na 
scenie wzbogacają  jej  warsztat i są  kopalną pomysłów przy tworze-
niu kolejnych przedstawień. 

Taka forma kontaktu z kulturą sprawia im  ogromną radość, jest 
źródłem indywidualnych przeżyć i sposobem rozładowania emo-
cji. Rozwija umiejętność wyrażania twórczej ekspresji poprzez język 
sztuki. Młodzi aktorzy zawsze  ochoczo przystępują do przygotowa-
nia kolejnej inscenizacji i  jej publicznej prezentacji.   

23 maja br. przedstawili  swoją sztukę w wojewódzkim przeglądzie 
amatorskich grup teatralnych w Buczkowicach. 

XIV Miniatury Teatralne zostały zorganizowane przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Buczkowicach i Regionalny Ośrodek Kultury  
w Bielsku- Białej. Przygotowana przez grupę inscenizacja pt. „Krze-
sła” zdobyła III MIEJSCE. Rozdanie nagród, uświetnione koncertem 
laureatów,  odbyło się 6 czerwca br. w budynku Sokolni w Buczkowi-
cach. Warto dodać, że nie jest to pierwszy sukces małych artystów. 
Grupa „NA NIBY”  ma już na swoim koncie nagrody i wyróżnienia: 

2003 r.
- wyróżnienie w powiatowym konkursie IV Dziecięcej Sceny Mi-

niatur Teatralnych, organizator GOKSiR w Buczkowicach, ROK  
w Bielsku-Białej,

2004 r.  
- I miejsce w V Powiatowych Spotkaniach Amatorskich Grup Ar-
tystycznych „SAGA 2004”, organizator Centrum Wychowania Es-
tetycznego w Bielsku- Białej, 
2006 r.  
- wyróżnienie specjalne w wojewódzkim konkursie VII Dziecię-
cej Sceny Miniatur Teatralnych, organizator GOKSiR w Buczko-
wicach, ROK w Bielsku-Białej,

2008r.
- I miejsce  w  IX Wojewódzkim  Konkursie Miniatur Teatralnych, or-

ganizator GOKSiR w Buczkowicach oraz Nagroda Starosty Biel-
skiego dla najlepszego zespołu teatralnego w powiecie bielskim ,

2012r.
- wyróżnienie w XIII  Wojewódzkim  Konkursie Miniatur Teatral-

nych, organizator GOKSiR  w Buczkowicach
2013r.
- III miejsce w XIV  Wojewódzkim  Konkursie Miniatur Teatralnych, 

organizator GOKSiR  w Buczkowicach
W Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Mesznej w bieżącym 

roku szkolnym działało również pod opieką p. Gabrieli Kłosow-
skiej  Koło Języka Angielskiego, w ramach którego prowadzo-
ne były zajęcia teatralne dla uczniów z klasy V i VI. Celem zajęć 
było przede wszystkim pobudzanie wyobraźni i indywidualności 
twórczej dzieci oraz poszerzanie wiedzy o teatrze, a także rozwija-
nie umiejętności językowych z zakresu języka angielskiego. Dzie-
ci podczas  zajęć uczyły się, jak wykorzystywać możliwości wła-
snego ciała do budowania atmosfery przedstawienia. Poprzez ćwi-
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Podążając za słowami Janusza Korczaka staramy się, by czas 
spędzony w Przedszkolu w Bystrej upływał w atmosferze radości, 
a poznawanie świata było najlepszą zabawą i pasją. Dlatego w na-
szym przedszkolu ciągle coś się dzieje, odwiedzają nas ciekawi lu-
dzie dzieląc się swoimi doświadczeniami, bierzemy udział w pro-
gramach, abyśmy wspólnie zdobywali wiedzę i nowe umiejętności. 
Akademia Zdrowego Przedszkolaka uczyła nas, jak się zdrowo od-
żywiać, dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Udział w programie 
„Cała Polska czyta dzieciom” rozwijał poczucie wartości i pozwolił 
nam spotykać się z Paniami z KGW w Bystrej, które czytały i opo-
wiadały piękne baśnie. Akademia Aquafresh wdrażała nas do dbania  
o higienę jamy ustnej. Współpraca z Klubem GAJA pobudzała ini-
cjatywę dbania o najbliższe środowi-
sko, rzekę Białkę, a podsumowaniem te-
gorocznych działań były Obchody Dnia 
Ziemi, kiedy to wyruszyliśmy „Sprzątać 
Świat”, na cześć zielonej planety zorga-
nizowaliśmy przemarsz w zieleni i z zie-
lonymi balonami na Plac Biwakowy, bra-
liśmy udział w Przedszkolnym Konkursie 
Przyrodniczo-Ekologicznym, wykazując 
się dużą wiedzą. Uczestniczyliśmy także 
w spotkaniu przyrodniczym z panią Asią 
w bibliotece w Bystrej oraz w warsztatach 
z panem Jarkiem z Klubu Gaja.  

 Dzień Dziecka natomiast trwał ty-
dzień, a może i dłużej… przedszkolaki 
były poszaleć w Krainie Zabaw „Kids-Land”, oglądały przedstawie-
nie o Czerwonym Kapturku w wykonaniu „Muchomorków”, bawiły 
się i śpiewały z paniami z KGW, tańczyły Zumbę, której uczyła nas  
instruktorka – pani Kasia, jechały samochodami strażackimi, ogląda-
ły sprzęt i działania dzielnych strażaków z Bystrej, poznając tą nie-
łatwą służbę. Poznały także inne ciekawe zawody. Swoją pasją ar-
tystyczną podzielił się z nami dziadzio Oli, który pokazał nam jak  
wygląda praca rzeźbiarza, rozśmieszając nas do łez, literacką ks. Bo-
gusław Zeman, opowiadając nam o przygodach bohatera  swoich 
książek – Bombika i jego przyjaciół, a proces powstawania miodu 
przedstawił nam pszczelarz - pan Kaziu. Z radością dla całego przed-
szkola i pana Prezesa POAK, podczas uroczystej gali podsumowu-
jącej edycję XIII Przeglądu Pieśni Patriotycznej, „Pszczółki” odebrały 
dyplom i puchar za wyśpiewanie III miejsca.

17 maja, dla wszystkich zainteresowanych naszym przedszko-
lem, zorganizowany był Dzień Otwarty. Były występy „Deszczowych 
Berków”, zwiedzanie sal, poczęstunek, upominki, wspólna zabawa  
w sali i w ogórku. Z okazji Dnia Matki każda grupa przygotowała nie-
spodziankę dla swoich ukochanych mam. A mimo deszczowej po-
gody wszyscy, rodzinnie bawiliśmy się na Pikniku Rodzinnym. Dzię-
kujemy za wsparcie i pomoc w organizacji naszego pikniku rodzi-
com (zwłaszcza zmokniętym i zmarzniętym) oraz firmom: CHŁOD-
NIE „DORADO” B-B, Anna Maślanka FIRMA HANDLOWO-USŁU-
GOWA „SAM”, SPÓŁDZIELNIA „Bystrzanka” - WYTWÓRNIA  NA-
POJÓW GAZOWANYCH, SPÓŁDZIELNIA „Bystrzanka” – PIEKAR-
NIA, Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej, PIEKARNIA-CUKIERNIA 

„CAPRI” Marta i Antoni Dunat, FIR-
MA „ALBERTA” ul. Żywiecka 212  Ło-
dygowice, Wojciech Wójciga P.P.U-
.Z. „BUZZER”, SALON FRYZJERSKI 
„MIKO-LANS” Bystra, Katarzyna Ka-
nia, Kazimierz Ziemiański „MANUS”, 
FIRMA „PRZYGODA I REKREACJA 
– Rafał Waszak, „EuroMotyl” Bystra 
ul. Klimczoka 43, DOM RESTAURA-
CYJNY „POD KASZTANAMI” W BY-
STREJ, „NUKAR” GRZEGORZ PI-
LARZ Bystra, FIRMA HANDLOWA 
Irena Kubala Bystra, Sklep „ANNA” 
Bystra, FIRMA HANDLOWO-USŁU-
GOWA „SŁONKO” Wilkowice, FIR-

MA „IGLOTEX” B-B, KWIACIARNIA Joanna i Czesław Kwaśny – By-
stra, STUDIO URODY „MAGIA KASZMIRU” B-B, Radzie Rodziców, 
wszystkim rodzicom i babciom za: upieczenie i krojenie pysznych 
ciast, przynoszenie fantów, pomoc w organizacji pikniku. Serdecz-
nie dziękujemy! Ponieważ pogoda tego dnia spłatała nam psikusa  
i nie udało nam się skorzystać z wszystkich atrakcji. Mieliśmy okazję, 
aby zrobić sobie w ogródku „Piknik na bis” z ogromnymi bańkami my-
dlanymi, sztuczkami cyrkowymi i kiełbaskami grillowanymi. Było sło-
necznie i piknikowo. 

Wszystkie przedszkolaki, jak i rodzice z ogromnym zaangażowa-
niem uczestniczyli w działaniach oraz przedsięwzięciach organizo-
wanych przez nauczycielki. I tak pokrótce minęła wiosna.

Dorota Imielska, Olimpia Podwacietnik
Przedszkole Publiczne w Bystrej

„KIEDY DZIECKO SIĘ śMIEJE, śMIEJE SIĘ CAŁY śWIAT”

czenia z interpretacji anglojęzycznych tekstów, grupa  pracowała 
nad rozumieniem języka angielskiego, a także właściwą wymową 
 i poszerzała słownictwo. 

Uczestnicząc w przygotowaniu przedstawień dzieci uczyły się ról, 
przygotowywały kostiumy i scenografię. Ćwiczyły umiejętność po-
prawnej wymowy, doskonaliły akcent i intonację, poszerzały słownic-
two. Dialogi i scenki oparte o kontekst sprawiały, że język angielski 
stawał się dla dzieci naturalny. Ogromne ich zaangażowanie, auten-
tyczna radość tworzenia dawała satysfakcję zarówno dzieciom, ro-
dzicom jak i nauczycielom.

W ramach koła, dzięki ogromnemu zaangażowaniu dzieci, przy-
gotowano trzy inscenizacje: bajkową: „Snow White” – wersja 
współczesna – przedstawienie odbyło się w naszej  szkole z udzia-
łem uczniów, ich opiekunów i rodziców ze Szkoły Podstawowej  
z Bystrej i Wilkowic oraz w Domu Użyteczności Publicznej w Mesznej 
przed społecznością lokalną, inscenizacja bożonarodzeniowa: „San-
ta Claus and the Pirates” oraz inscenizacja o Wielkiej Brytanii 
i Brytyjczykach przedstawiające kulturę brytyjską, zwyczaje i trady-
cje Brytyjczyków.

Przedstawienia te stanowiły ogromne wyzwania dla uczniów zain-
teresowanych językiem angielskim i formą teatralną. Dawały też wie-
le radości i satysfakcji. Na próbach uczniowie utrwalali swoje role,  
zachowanie na scenie, mimikę i ruch sceniczny, przygotowywali sce-
nografię i rekwizyty, opracowywali muzykę.

Od lutego w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Mesznej dzia-
ła również grupa teatralna prowadzona przez p. Grażynę Kubicę,  
w skład której wchodzą uczniowie z  klasy IV. Przygotowała dwie in-
scenizacje, które zostały wystawione podczas rekolekcji wielkopost-
nych w kościele parafialnym w Mesznej. Uczniowie wystawili dwie 
sztuki: pt. „Szewc Marcin” oraz „Olbrzym - Samolub”. Przesłaniem 
utworów była realizacja przykazania „Miłości Boga i bliźniego”, co 
miało podkreślić cel prowadzenia rekolekcji – potrzebę nieustannego 
nawracania się.  Obecnie zespół pracuje nad inscenizacją pt.”Mądra 
Sowa”, która zostanie zaprezentowana społeczności uczniowskiej na 
zakończenie roku szkolnego. 

Zespół Promujący Szkołę
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ZSP W MESZnEJ LAuREATEM 
PROJEKT WSPóŁfInAnSOWAnY JEST ZE śRODKóW EuROPEJSKIEgO funDuSZu SPOŁECZnEgO 

W RAMACh PROgRAMu OPERACYJnEgO KAPITAŁ LuDZKI
23 maja w Czechowicach-Dziedzicach, podczas wyjątkowo pięk-

nego i uroczystego koncertu, wręczono nagrody za udział w konkur-
sie plastycznym i literackim, przeprowadzonym w ramach programu 
edukacyjnego „Podróż w bajkowy świat”. Organizatorem konkur-
su było Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART”.  Laureatem 
konkursu plastycznego została Marta Opitek, uczennica klasy trze-
ciej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej. Działania  POPP 
obejmują uczniów szkół powiatu bielskiego, więc i w konkursie wzię-
ło udział wiele młodych i zdolnych osób. Zatem z radością informu-

jemy o sukcesie Marty, bę-
dącej pod opieką artystycz-
ną pani Grażyny Damek, któ-
ra we współpracy z POPP, 
organizuje zajęcia w szkole  
w Mesznej. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 

ZESPÓŁ PROMOCJI SZKOŁY

SuKCESY uCZnIóW Z ZESPOŁu SZKOLnO-PRZEDSZKOLnEgO W MESZnEJ  
W ROKu SZKOLnYM 2012/2013

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE
1. Łukasz Kruczek - 2. miejsce

Ekumeniczny Międzynarodowy Konkurs Wie-
dzy Biblijnej „Jonasz”
Opiekun-  mgr Grażyna Kubica
2. Maria Cembrzyńska- finalistka
Ekumeniczny Międzynarodowy Konkurs Wiedzy 
Biblijnej „Jonasz”
Opiekun-  mgr Grażyna Kubica
3.Magdalena Tórz - 3. miejsce (prezentacja 
multimedialna)
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny  
„Mieszkam w Beskidach”
Opiekun - mgr Małgorzata Więzik
4. Aleksandra Wolińska, Edgar Wackermann 
- wyróżnienie (prezentacja multimedialna)
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny  
„Mieszkam w Beskidach”
Opiekun- mgr Małgorzata Więzik
5. Łukasz Kruczek – 2. miejsce (grafika kom-
puterowa)
Aleksandra Wolińska, Jakub Kasperowicz,  
Aleksandra Maciejiczek, Martyna  
Radecka – wyróżnienie
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny  
„Mieszkam  w Beskidach”
Opiekun- mgr Małgorzata Więzik
6. Jakub Opitek– 1. miejsce
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny  
„Mieszkam w Beskidach”
Opiekun- mgr Renata Kamińska
7. Szymon Pawłowski, Aleksandra Macieji-
czek, Edgar Wackermann – wyróżnienie
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny  
„Kangur”
Opiekun- mgr Małgorzata Więzik
8. Filip Legierski - wyróżnienie
Międzynarodowy Konkurs  Matematyczny  
„Kangur”
Opiekun- mgr Barbara Rojek
9. Marta Opitek- 1. miejsce
Justyna Śliwa - wyróżnienie
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny  
„Mieszkam  w Beskidach”
Opiekun- mgr Barbara Rojek

10. Laura Dąbrowska – 1. miejsce
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny  
„Mieszkam w Beskidach”
Opiekun- mgr Grażyna Damek
11. Adam Opitek- 2. miejsce 
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny  
„Mieszkam  w Beskidach”
Opiekun - mgr Grażyna Damek
12. Faustyna Caputa -1. miejsce
Aleksandra Wolinska, Jakub Kasperowicz, 
Aleksandra Maciejiczek – 
wyróżnienie
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny  
„Mieszkam w Beskidach”
Opiekun - mgr Renata Durajczyk

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE
1.  
Maria Cembrzyńska – laureatka, lokata I
Magdalena Tórz - laureatka, lokata I
Estera Kowalcze - wynik bardzo dobry
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX
Opiekun – mgr Gabriela Kłosowska

2. Ogólnopolski konkurs języka polskiego 
„Olimpus”. W konkursie wzięło udział 1285 
szóstoklasistów z całego kraju. 6 uczniów  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej 
uzyskało następujące wyniki:
Małgorzata Wandzel 12. miejsce -  
 laureatka
Łukasz Kruczek  14. miejsce - laureat
Estera Kowalcze 25. miejsce
Tomasz Laszczak  32. miejsce
Szymon Goryl  27. miejsce
Szymon Pawłowski 41. miejsce 
Opiekun- mgr  Renata Durajczyk

3.
Ogólnopolski konkurs z historii „Olimpus”
Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Mesznej uzyskali następujące wyniki:
Klasa 6   (1271uczestników)
Szymon Pawłowski 21. miejsce
Łukasz Kruczek 21. miejsce

Małgorzata Wandzel 29. miejsce 
Estera Kowalcze 33. miejsce
Hanna Ogorzałek 37. miejsce
Paweł Kowalewski 37. miejsce
Szymon Goryl 43. miejsce
Opiekun - mgr Renata Trela

4.
Adam Opitek 2. miejsce
Konrad Śmieszek 3. miejsce
XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycz-
nego „ Twoja wiedza i czujka w domu, tlenek wę-
gla nic złego nie zrobi nikomu”
Opiekun- mgr Grażyna Damek

5. Adam Opitek – wyróżnienie
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny” Uwolnić od-
blaski”
Opiekun- mgr Grażyna Damek

6. Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski Dzieci  
i Młodzieży- Projekt „Matematyka innego wy-
miaru”
Etap powiatowy
Marta Kruczek 2. miejsce
Filip Niżewski 3. miejsce
Opiekun- mgr Renata Kamińska

Szymon Balcerzak 2. miejsce
Bartłomiej Mędrzak 3. miejsce
Opiekun- mgr Barbara Rojek

Jan Wandzel 1. miejsce
Magdalena Tórz 2. miejsce
Bartosz Dawiec 3. miejsce
Łukasz Kruczek 1. miejsce
Robert Laszczak 2. miejsce
Opiekun- mgr Małgorzata Więzik

Zapraszamy na stronę www.wilkowice.pl – 
gdzie prezentujemy listę uczniów wyróżnio-
nych w konkursach wojewódzkich, powiato-
wych, gminnych.

Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

OTWARTE ZAWODY SIKAWEK 
KOnnYCh

Zapraszamy dzieci, rodziców i dziadków oraz wszystkich zainteresowanych na 
Otwarte Zawody Sikawek Konnych o Puchar Wójta Gminy Wilkowice. W programie  
parada i zawody zabytkowych sikawek oraz biesiada strażacka. Będzie się działo  
w Wilkowicach 27 lipca na stadionie GLKS Wilkowice. Zapraszamy na godz. 13:00 Do 
zobaczenia!
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WYPRAWKA SZKOLnA W ROKu SZKOLnYM 2013/2014
Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinan-

sowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowe-
go programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna”. 
Na podstawie projektu Rządowego programu pomocy uczniom  
w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” dofinansowanie zakupu podręcz-
ników przysługuje następującym uczniom rozpoczynającym w roku 
szkolnym 2013/2014 naukę:

1.  uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, 
w których dochód na osobę  w rodzinie nie przekracza kwoty 539 
zł. netto(kryterium dochodowe zapisane w ustawie oświadczeniach 
rodzinnych),

2. uczniom klas II-III i V szkoły podstawowej pochodzącym z ro-
dzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwo-
ty 456 zł. netto( kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomo-
cy społecznej),

3. uczniom klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły 
zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum pochodzącym  
z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwo-
ty 456 zł. netto( kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomo-
cy społecznej).

4. uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgim-
nazjalnych:
a) słabo widzącym, 
b) niesłyszącym, 
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, 
e) z niepełnosprawnościami  sprzężonymi w przypadku, gdy jedna 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. 
- posiadającym orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego, 
o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty, uczęszczającym do wszystkich klas wymienio-
nych szkół,

5. uczniom szkół specjalnych przysposabiających do pracy z upośle-
dzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

6. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium do-
chodowego t.j. 456 zł. netto na osobę w rodzinie, w przypad-
kach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej ( pocho-
dzących z rodzin, wymagających wsparcia ze względu m.in. 
na ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwa-
łą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, bezradność w spra-
wach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach nie-
pełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomanię, zda-
rzenie losowe, na podstawie decyzji dyrektora szkoła, do któ-
rej uczęszcza uczeń z wyłączeniem klas I szkoły podstawowej 
 
Wartość pomocy na dofinansowanie podręczników nie może prze-
kroczyć kwoty:

1) dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej;    do kwoty 225 zł
2) dla uczniów:     

a) niepełnosprawnych: klas I-III szkoły podstawowej     
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum     
- niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształce-
nia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez     
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;    

3) dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi dla uczniów: do kwo-
ty 770 zł

1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas 
I-III szkoły podstawowej, 

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi wymienionymi w pkt 2 
klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum - korzystających z pod-
ręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopusz-
czonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręcz-
ników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących pod-
ręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopusz-
czonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dy-
daktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

1) dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;    do kwoty 325 zł
2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośle-

dzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas 
IV-VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników prze-
znaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowa-
nia 

dla uczniów niepełnosprawnych (z  wyjątkiem  uczniów słabowidzących 
oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu do kwoty 770 zł
umiarkowanym lub znacznym):  klas IV-VI szkoły podstawowej,   ko-
rzystających   z   podręczników   przeznaczonych   do   kształcenia  
specjalnego  dopuszczonych  do  użytku  szkolnego  przez ministra  
właściwego  do  spraw oświaty i  wychowania;  w przypadku   ko-
rzystania   z   części   podręczników   przeznaczonych   do   kształ-
cenia   ogólnego   (niebędących   podręcznikami przeznaczonymi  
do  kształcenia  specjalnego)  dopuszczonych  do  użytku  szkolne-
go  przez  ministra  właściwego  do  spraw oświaty i wychowania, 
książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie 
może być wyższy niż 40%  kwoty 770 zł 

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) do kwoty 350 zł
gimnazjum,   niekorzystających   z  podręczników  przeznaczonych  
do  kształcenia  specjalnego   dopuszczonych  do  użytku szkolne-
go przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla 
uczniów niepełnosprawnych (z  wyjątkiem  uczniów słabowidzących 
oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu do kwoty 607 zł 
umiarkowanym  lub  znacznym):  gimnazjum,  korzystających   
z  podręczników  przeznaczonych  do  kształcenia  specjalnego    
dopuszczonych do użytku szkolnego  przez ministra  właściwego do  
spraw oświaty i  wychowania;  w przypadku korzystania  z    części  
podręczników  przeznaczonych  do  kształcenia  ogólnego  (niebę-
dących  podręcznikami  przeznaczonymi  do  kształcenia    specjal-
nego)  dopuszczonych  do  użytku  szkolnego  przez  ministra  wła-
ściwego  do  spraw  oświaty  i  wychowania,  książek pomocniczych 
lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 
50% kwoty 607 zł 

1) dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej; do kwoty 390 zł
2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej
1) dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólno-

kształcącego i technikum; do kwoty 445 zł
2) dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcącego, kla-

sy III liceum profilowanego, technikum oraz klasy III technikum uzu-
pełniającego 
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W dniu 1 czerwca br. w Domu Użyteczności Publicznej w Mesz-
nej odbył się wernisaż wystawy prac Pani Marty Walczak - Stasiow-
skiej z Zakopanego. Na wernisaż stawili się „zaprzyjaźnieni z kultu-
rą” Mieszkańcy Gminy Wilkowice, a także zaproszeni Goście. Wer-
nisaż otworzyła Pani Agata Prochownik Dyrektor Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Wilkowicach oraz Pan Aleksander Adamiec Wicewójt 
Gminy Wilkowice. Podczas wernisażu można było obejrzeć ponad 
40 obrazów na szkle malowanych, a tak-
że obejrzeć „najazd zbójnicki” w wykona-
niu Stowarzyszenia Zbójników „Beskidni-
cy” z Mesznej oraz zdegustować pyszny 
swojski, domowo pieczony chleb z ziar-
nami. Urodzona w Zakopanem bohater-
ka wernisażu jest córką Zofii Walczak zd. 
Zych, zdobywczyni brązowego medalu za 
śpiew solowy na Międzynarodowym Fe-
stiwalu Młodzieży i Studentów w 1957 r. 
w Moskwie i Zdzisława Walczaka, klasy-
ka malarstwa na szkle, laureata nagrody 
im. Oskara Kolberga. Zawodowo pracuje 
jako pielęgniarka oddziałowa na oddziale neonatologicznym w zako-
piańskim szpitalu. Przez pewien czas prowadziła w domu krótkoter-
minową rodzinę zastępczą dla pozostawionych noworodków. Dzięki 
jednemu z nich po długiej przerwie (malowała już jako dziecko) wróci-
ła do malarstwa w 2000 r. Czuwanie przy włączonym świetle było ła-
twiejsze, gdy nocne godziny wypełniało tworzenie. Oprócz malarstwa 
na szkle zajmuje się fotografią i hafciarstwem. Jest członkiem Stowa-

rzyszenia Twórców Ludowych, a od roku 2010 członkiem sądu kole-
żeńskiego ZGSTL z siedzibą w Lublinie i wiceprezesem Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych Oddziału Karpacko-Małopolskiego z sie-
dzibą w Poroninie. Od maja 2012 r. pełni funkcję sekretarza Związ-
ku Podhalan, oddział Zakopane. Jej obrazy na szkle mają formę tra-
dycyjną, malowane często na czarnym tle są przejrzyste, z dopiętą, 
dopracowaną kreską, tradycyjnymi motywami i czytelną, jednoznacz-

ną kolorystyką, są uznawane za „najbar-
dziej góralskie” z pośród aktualnie ma-
lowanych na Podhalu. Ulubionym moty-
wem jest Matka Boska w znanych trady-
cyjnych przedstawieniach oraz wersjach 
wysnutych w własnej wyobraźni. Maluje 
anioły, postacie świętych, scenki rodzajo-
we, a barwne postacie zbójników, paste-
rek, muzykantów, tworzą bajkowy świat 
pełen radości i ciepła. Pomimo stosunko-
wo niedługiego stażu artystycznego Mar-
ta Walczak Stasiowska może poszczycić 
się znacznymi osiągnięciami. Swe prace 

pokazała na 22 wystawach indywidualnych w kraju i zagranicą oraz 
na 64 wystawach zbiorowych. Prace artystki znajdują się w Austrii, 
Bułgarii, Francji, Finlandii, Niemczech, RPA, Szwecji, USA, na Wę-
grzech, w Wielkiej Brytanii i Włoszech. Jej obrazy są  w zbiorach 
Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Muzeum Etnograficznego  
w Warszawie, Muzeum Miejskiego w Tychach, Muzeum Śląskiego  
w Katowicach.

WERnISAŻ PRAC  
PAnI MARTY WALCZAK-STASIOWSKIEJ

Zasady udzielania pomocy:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników realizowa-

na będzie na wniosek rodziców ucznia, (prawnych opiekunów, rodzi-
ców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub 
innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców za-
stępczych.

Wnioski należy złożyć w szkole do której będzie uczęszczał uczeń 
w roku szkolnym 2013/2014 w terminie ustalonym przez Dyrektora 
szkoły (termin zostanie ustalony po wejściu w życie Rozporządzenia 
MEN  w/w sprawie).

Do wniosku należy dołączyć: 
Zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypad-

kach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysoko-
ści dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów;    

W przypadku  ubiegania  się o  pomoc  dla  ucznia,  którego rodzi-
na korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w for-
mie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast za-
świadczenia o wysokości  dochodów - zaświadczenie  o  korzystaniu  
ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;               

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły pod-
stawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w for-
mie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego – można 
przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – za-
świadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku 
rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z niepełnospraw-
nością do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów 
– należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjal-
nego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedago-
giczną, w tym poradnię specjalistyczną;

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, pochodzącego 
z rodziny, w której dochód na osobę  w rodzinie przekracza kryte-
rium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej, do wnio-
sku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołą-
czyć uzasadnienie.

Załączone zaświadczenia obejmować powinny dochody z miesią-
ca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty docho-
du, z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Podstawą do otrzymania zwrotu będzie dokument potwierdzający 
zakup podręczników np. faktura. 

Akty prawne dotyczące Programu dostępne są na stronie inter-
netowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:

1. projekt uchwały w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom 
w 2013 r. – „Wyprawka szkolna’’.

2. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup pod-
ręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych.

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&vie-
w=category&layout=blog&id=255&Itemid=68

Zespół Obsługi Szkól i Przedszkoli w Wilkowicach.
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Przypominamy, że tak, jak w po-
przednich latach,  właściciele nie-
ruchomości,  którzy posiadają od-
pady zawierające azbest powsta-
łe w wyniku wymiany elewacji lub 
pokrycia dachowego,  mogą uzy-
skać pomoc polegającą na sfi-
nansowaniu odbioru, transpor-
tu tych odpadów i przekazaniu 
ich do unieszkodliwienia.

Zainteresowanych mieszkań-
ców prosimy o złożenie wniosków 
w Urzędzie Gminy – druki   do po-
brania w Biurze Obsługi Klienta 
lub ze strony Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Wilkowice.

Na stronach internetowych Gminy Wilkowi-
ce dostępna jest elektroniczna wersja Białej 
Księgi Bezpieczeństwa Narodowego RP, uro-
czyście opublikowanej 24 maja br., przez Biu-
ro Bezpieczeństwa Narodowego. W skali Pol-
ski to pionierskie opracowanie. Po raz pierw-
szy w jednym dokumencie spójnie przedsta-
wiony i oceniony został cały system bezpie-
czeństwa państwa – obejmujący strefę obron-
na, ochronną, społeczną i gospodarczą.  
W publikacji można znaleźć odpowiedzi na 
pytania: Jaki jest dziś stan bezpieczeństwa 
Polski i jakie są nasze interesy narodowe w 
tej dziedzinie? Jakich zmian w środowisku 
bezpieczeństwa możemy oczekiwać w nad-
chodzących latach i jaka powinna być strate-
gia działania Polski w tych zmieniających się 
warunkach? I wreszcie – jak przygotować po-

trzebne do tego siły i środki, czyli szeroko ro-
zumiany system bezpieczeństwa państwa. 

Zachęcamy do lektury na www.wilkowice.pl

W niedzielę 2 czerwca br. delegacja z Gminy Wilkowice, na za-
proszenie Starosty Gminy Likavka Pana Mariana Javorki, w składzie 
Wójt Gminy Mieczysław Rączka, twórca ludowy Pan Stanisław Kwa-
śny, Koło Gospodyń Wiejskich w Mesznej na czele z Panią Antoniną 
Górną, członkowie Stowarzyszenia Zbójników Beskidnicy z Mesznej 
oraz Zespół Regionalny Góralicki na czele z Dyrektor ZSP w Mesz-
nej Panią Małgorzatą Długosz wzięła udział w Dziecięcym Festiwalu 
Folkloru w partnerskiej Gminie Likavka na Słowacji.

Festiwal w Gmi-
nie Likavka jest naj-
większym wydarze-
niem tego typu na 
terenie całej Sło-
wacji. W elimina-
cjach regionalnych 
udział wzięło ponad 
150 dziecięcych ze-
społów dziecięcych,  
z których wytypo-
wano 15 najlep-
szych. Finał odbył 
się w Likavce. Róż-

norodność 
r e p e r t u -
aru muzycz-
no-tanecz-
nego, nie-
zwykła cho-
r e o g r a f i a , 
pięknie zdo-
bione stroje 
oraz niezwy-
kłe zaangażowanie dzieci i młodzieży pokazały jak bardzo żywa jest 
kultura i tradycja regionalna na Słowacji.

Udział zespołu regionalnego z naszej gminy, na tak znamienitym 
festiwalu, był wielkim wyróżnieniem, bowiem przyznać należy, że po-
ziom występujących zespołów był niezwykle wysoki. Niemniej jednak 
występ zespołu Góralicki był na równie wysokim poziomie, o czym 
świadczyły gromkie brawa licznie zgromadzonej widowni.

W nagrodę za wspaniały występ, dzieci z zespołu regionalnego  
z Mesznej, miały możliwość skorzystania z kompleksu basenów w, 
położonej niedaleko od Likavki, miejscowości Dolny Kubin, zaś nieco 
starsza część delegacji miała okazję nieco odpocząć po wrażeniach, 
jakich dostarczył festiwal folklorystyczny.

góRALICKI nA SŁOWACJI

bIAŁA KSIĘgA

W maju Gmina Wilkowice rozpoczęła realizację projektu pod nazwą: 
„Wilkowice-Likavka, potężna historii dawka”. Projekt ten jest realizowa-
ny na podstawie umowy nr PL-SK/BES/IPP/III/21 w współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Repu-
blika Słowacka 2007-2013.

Jego głównym celem jest rozwój wiedzy historycznej na temat part-
nerskich miejscowości oraz terenów przygranicznych, mieszkańców 
obu gmin. Bezpośrednim celem projektu jest przygotowanie i wyda-
nie drukiem monografii historii Wilkowic. Prace te już się rozpoczęły. 
Kieruje nimi dr Przemysław Stanko, pracownik Katedry Nauk Pomoc-
niczych Historii i Archiwistyki, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 
II w Krakowie. Pod jego kierunkiem pracuje zespół naukowców, któ-

rzy opracują i przygotują do druku następujące zagadnienia tematycz-
ne: historia Gminy Wilkowice od pradziejów poprzez historię średnio-
wiecza do pierwszego rozbioru Polski (1772), dalej okres międzywo-
jenny (1918-1939), okres II Wojny Światowej (1939-1945), okres PRL 
i III Rzeczypospolitej (1945-2011), oraz rozdziałów dotyczących her-
bów i pieczęci Gminy Wilkowice, oraz środowiska geograficznego  
i przyrodniczego. Planowany termin wydania monografii to wiosna przy-
szłego roku.   

Miejscowość Likavka na Słowacji to wieś i gmina położona  
w północnej części kraju, w powiecie Rużomberk, kraju żylińskim, ok. 
110 km od Wilkowic. Wśród polskich turystów znana przede wszystkim 
z ruin zamku (Hrad Likavka) z 1315 r. Wieś liczy ok. 3100 mieszkańców. 
Starostą Gminy (wójtem) jest pan Marián Javorka.
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AuTORSKI RAPORT O AKTuALnYM POTEnCJALE ORgAnIZACYJnYM
SAMODZIELnEgO gMInnEgO ZAKŁADu OPIEKI ZDROWOTnEJ W WILKOWICACh

Przy obejmowaniu stanowiska Kierownika SGZOZ, po formalnym 
rozstrzygnięciu komisyjnego konkursu kwalifikacyjnego w czerwcu 
2012 r., deklarowałam sprawne działanie zespołu lekarsko - pielę-
gniarskiego Ośrodka w celu spełnienia oczekiwań  większości miesz-
kańców Gminy Wilkowice w każdym wieku.

Nieustannie reprezentuję pogląd, iż naczelnym zadaniem Ośrod-
ka Zdrowia jest służenie pacjentowi poprzez zapewnienie mu kondy-
cji psychofizycznej dla sprawnego funkcjonowania społecznego. Le-
karz  powinien ciągle  pozyskiwać zaufanie swoich pacjentów, a ci  
z kolei, wiarę w jego wiedzę,  umiejętności,  doświadczenie i przyja-
zność. Moje działania zmierzają do tego, aby każdy członek naszego 
zespołu leczniczego i pomocniczego dbał bezwarunkowo o poszano-
wanie godności osobistej pacjenta, okazywał mu należyty szacunek, 
minimalizował jego poczucie wstydu, pomagał mu pokonywać strach. 
Obowiązkiem każdego pracownika Ośrodka Zdrowia w odniesieniu 
do pacjenta jest życzliwe i kulturalne zachowanie, dbające o zacho-
wanie  godności i intymności pacjenta. 

Jednocześnie informuję, że realizując autorski plan zamierzeń 
organizacyjnych opisywanych w koncepcji zarządzania i rozwoju 
SGZOZ w Wilkowicach, przedstawiany podczas postępowania kwa-
lifikacyjnego, w wyniku podjętych działań organizacyjnych rozwiąza-
no następujące problemy:
- unormowano czas pracy personelu pielęgniarskiego, Ośrodek Zdro-

wia jest czynny od godz. 7:00,  co pozwala na przeprowadzenie za-
lecanych badań laboratoryjnych oraz wczesną rejestrację. Lekarze 
przyjmują w godzinach od godz. 8:00 do godz. 18:00.

-  wzrósł potencjał lokalowy Ośrodka Zdrowia poprzez wyremonto-
wanie trzech pomieszczeń, które zostały wykorzystane na gabinet 
lekarski oraz na akcje profilaktyczne bezpłatnej rehabilitacji, która  
w naszym Ośrodku trwała przez 6 miesięcy.

-  dzięki przeprowadzonym w SGZOZ konkursom ofert, wyłonieni zo-
stali kontrahenci oferujący najkorzystniejsze warunki  merytorycz-
ne, finansowe i organizacyjne co usprawniło oraz poprawiło jakość 
wykonywanych świadczeń gwarantowanych, tj. badań diagno-
stycznych i laboratoryjnych refundowanych przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. Jednocześnie wspomniane konkursy pozwoliły na 
wykonywanie dodatkowych badań laboratoryjnych w korzystniej-
szych warunkach cenowych dla pacjenta.

-  SG ZOZ  w Wilkowicach posiada aktualnie możliwość przeprowa-
dzania  profilaktycznych badań pracowników w zakresie Medycy-
ny Pracy. W związku ze zwiększeniem się liczby podmiotów gospo-
darczych w strefie przemysłowej naszej Gminy będzie to stanowić 
ułatwienie dla pracodawców, na których ciąży obowiązek objęcia 
profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników, wynikający z Usta-
wy  z dnia 27.06.1997 r.  o służbie medycyny pracy.  Badania pro-
filaktyczne dla pracowników odbywają się  na podstawie pisem-
nej umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a Ośrodkiem Zdrowia.

-  zorganizowano kilka akcji promujących zachowania pro zdrowotne 
m. in. badanie ciśnienia krwi podczas Dni Bystrej, wykłady eduka-

cyjne, badania profilaktyczne cukrzycy, bezpłatne badania wzroku, 
słuchu, badania mammograficzne, badania USG piersi oraz uru-
chomiono profilaktyczne badania układu krążenia, refundowane 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W gazetce „Głos Gminy Wilko-
wice” od czerwca 2012r. regularnie ukazują się artykuły o tematy-
ce zdrowotnej.

-  od 01 kwietnia 2013 r. dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Ośrodku 
uruchomiono bezpłatne  porady psychologa dziecięcego, które są 
świadczone w każdy poniedziałek od 15:00 do 18:00 dla wszyst-
kich dzieci Gminy Wilkowice.

-  poprawiono bezpieczeństwo osób odwiedzających Ośrodek Zdro-
wia poprzez wymianę balustrady wzdłuż ciągu schodów wejścio-
wych do budynków. 

- w ostatnim czasie został zakupiony nowy sprzęt medyczny, tj. elek-
trokardiograf oraz spirometr, które ułatwiają  szybką diagnostykę 
chorób krążenia oraz układu oddechowego a także pozwolą nam 
zwiększyć zakres wykonywanych badań z dziedziny Medycyny 
Pracy.

-  rozpoczęto realizację procedury informatyzacji Ośrodka Zdrowia. 
Stworzono serwerownie, sieć informatyczną, wyposażono w nowo-
czesne komputery rejestracje, administrację i księgowość a także 
jeden gabinet lekarski. Proces informatyzacji będzie kontynuowa-
ny w miarę pozyskiwanych środków finansowych.

-  naszym najbliższym celem jest włączanie SGZOZ oraz Gminy Wil-
kowice w programy zdrowotne, które są szansą na organizowanie 
skutecznej profilaktyki dla naszych mieszkańców, mającej na celu  
zmniejszenie  zachorowalności na śmiertelne choroby.
Powyższe zadania byłyby trudne do wykonania bez sprawnego 

działania całego zespołu Ośrodka Zdrowia oraz bez wsparcia Władz 
Samorządowych, Rady Społecznej a przede wszystkim współdziała-
jących z nami pacjentów. A przyjemnością, wielką satysfakcją oraz 
poczuciem spełnienia się  na danym stanowisku jest fakt, iż zauwa-
żam powroty pacjentów i liczne zapisy nowych. 

Przy okazji tego podsumowania, chciałabym poinformować, iż z za-
służonej emerytury od 01 maja 2013 r. korzysta wieloletni Kierownik 
Ośrodka Pan lek. med. Edward Mika. Za służenie lokalnej społecz-
ności Gminy Wilkowice w imieniu własnym, personelu oraz wdzięcz-
nych pacjentów składam Panu doktorowi serdeczne podziękowania. 
Wyrazy szacunku i uznania składamy również Pani lek. med. Ewie 
Sobczyk-Siegmunt, która rozstaje się z SGZOZ w lipcu br. 

Jednocześnie informuję Państwa, że przyjęliśmy do zespołu 
SGZOZ Panią lek. med. Ewę Lasek, która jest doświadczonym pe-
diatrą i specjalistą w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz  Pana lek. 
med. Sebastiana Dominiak, który przejął obowiązki lekarza specjali-
sty chorób wewnętrznych.

W związku ze zbliżającym się okresem urlopowym życzę udanego, 
słonecznego i zdrowo spędzonego wypoczynku.

Kierownik SGZOZ 
Katarzyna Banet-Skwarna

InfORMACJA DLA OSób PObIERAJąCYCh śWIADCZEnIE PIELĘgnACYJnE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach przypomina 

mieszkańcom gminy uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego 
z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad nie-
pełnosprawnym członkiem rodziny, na podstawie przepisów obowią-
zujących do dnia 31-12-2012 r., że zgodnie z Ustawą z dnia 7 grud-
nia 2012 r.  o zmianie  ustawy o  świadczeniach  rodzinnych oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 1548), decyzje o przyzna-
niu prawa do świadczenia  pielęgnacyjnego:

 WYGASAJĄ Z MOCY PRAWA Z DNIEM: 30-06-2013R.

Od 1 lipca 2013r. osoby sprawujące opiekę nad niepełnospraw-
nymi członkami rodziny spełniające warunki określone w szczegóło-
wych przepisach, mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne lub 
specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 
specjalnego zasiłku opiekuńczego należy składać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Wyzwolenia 25. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych 
www.wilkowice.pl
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W 160. ROCZnICĘ uRODZIn MALARZA – JuLIAnA fAŁATA
Julian Fałat urodził się 30 lipca 1853 roku 

w Tuligłowach koło Lwowa w rodzinie wiej-
skiego organisty. Julian chodził do szkoły we 
Lwowie, Komarnie i Przemyślu. Nigdzie jed-
nak nie mógł zrealizować swoich marzeń. 
Nieustannie myślał o malarstwie. Gdy ukoń-
czył gimnazjum, wyjechał do Krakowa, aby 
rozpocząć studia w Szkole Sztuk Pięknych. 
Nie zdawał sobie jednak sprawy z tego, że 
bieda wkrótce zajrzy mu w oczy. Nie stać go 
było na zakup farb olejnych, więc zaintere-
sował się malarstwem farbami wodnymi, ma-
larstwem akwarelowym. Jak się później oka-
zało, technice tej pozostał wierny do końca.

Rok 1869 jest rokiem bardzo trudnym dla 
młodego artysty . Grozi mu śmierć głodowa, 
toteż cudem zdobywa pracę w Bibliotece Ja-
giellońskiej. W 1872 roku malarz opuszcza 
Szkołę Sztuk Pięknych i wyjeżdża na studia 
do Zurychu i Monachium. Tam odnosi pierw-
sze sukcesy artystyczne, organizuje wysta-
wy i sprzedaje obrazy.

Młody, wrażliwy i bardzo pracowity Fałat 
poszukuje możliwych wyzwań. Uczy się języ-
ków, by biegle władać francuskim, niemiec-
kim i rosyjskim. W 1885 roku odbył podróż 
dookoła świata, z której przywiózł wiele szki-
ców i studiów wzbogacających jego dotych-
czasowy dorobek malarski. Znany i ceniony 
artysta jest gorąco przyjmowany przez wyż-
sze sfery, m. in. Radziwiłłów w Nieświeżu. 
Jest zapraszany na polowania, choć zaba-
wę tę uznaje za barbarzyńską. Jednak pobyt 
w litewskich lasach i przeżycie z nim zwią-
zane znajdują później odbicie w obrazach  
i szkicach. Jak się później okazało akwarele 
te zrobiły ogromne wrażenie na cesarzu Wil-
helmie II. W niedługim czasie Fałat otrzymy-
wał stały angaż i stał się nadwornym mala-
rzem Jego Wysokości. Dziesięcioletni pobyt 
na dworze cesarza okazał się bardzo twór-
czy. Powstają prace przedstawiające sceny 
polowań na niedźwiedzie, jelenie, łosie, wil-
ki i kaczki.

Po powrocie z Niemiec artysta przyjeżdża 
do Krakowa. Obejmuje stanowisko rekto-
ra Szkoły Sztuk Pięknych. Reformuje uczel-
nię, przekształca ją w Akademię. Na kate-
dry przyjmuje znakomitych twórców środowi-
ska artystycznego. Jednak rok 1909 to rok, 
w którym młodzież uczelni podejmuje strajk  
(celowo podsycany przez Austriaków), a sto-
sunki z niektórymi wykładowcami nie są naj-
lepsze. Fałat podaje się do dymisji. Opusz-
cza Kraków. Z całą rodziną przyjeżdża do 
Bystrej. W 1906 roku kupił domek od biel-
skiego fabrykanta i przystosował go do wła-
snych potrzeb. Nadal tworzy , powstają pra-
ce przedstawiające pejzaże Bystrej i okolic. 
Julian Fałat był artystą o niezwykłym talen-
cie, malarzem o bogatej wyobraźni, ogrom-
nej pracowitości, a przy tym człowiekiem do-
brym, pokornym, życzliwym, umiejącym ze 
spokojem znosić trudy i przeciwności losu. 

Julian Fałat zmarł 9 lipca 1929 roku  
w swoim domu w Bystrej. Pochowany został 
na miejscowym cmentarzu. Dorobek twórczy 
Juliana Fałata jest ogromny. Artysta pozosta-
wił po sobie: 58 obrazów olejnych, 190 akwa-
reli, 55 rysunków, grafik i szkiców. Dzieła te 
znajdują się w licznych polskich 
Muzeach Narodowych w War-
szawie, Krakowie, Wrocławiu, 
Poznaniu. Szczecinie, Toruniu. 
Sandomierzu, Radomiu, Biel-
sku-Białej i Bystrej.

Aby uczcić rocznicę uro-
dzin malarza, młodzież Gim-
nazjum im. J. Fałata w Bystrej 
oraz uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Synów Pułku wzię-
li udział w konkursie biograficz-
nym i plastycznym. Konkursowi 
patronowało Towarzystwo Przy-
jaciół Bystrej, które ufundowało 
dla zwycięzców wspaniałe na-
grody książkowe. W konkursie 
biograficznym wygrały nastę-

pujące osoby: Sabina Knapek, Aleksandra 
Osielczak, Anna Płonka, Julia Dobrowolska. 
Wyróżnienia w konkursie plastycznym otrzy-
mali: Anna Pietraszko, Aleksandra Zemczak 
( kategoria: portret Juliana Fałata), Wioletta 
Nowak, Michał Ślęk (kategoria: pejzaż – ko-
pia obrazu J. Fałata), Justyna Czader, Jakub 
Baca ( kategoria: pejzaż widziany oczami  
J. Fałata).

Dla uświetnienia rocznicy urodzin Juliana 
Fałata Towarzystwo Przyjaciół Bystrej w dniu 
26 lipca 2013r. przygotowuje niezwykłą uro-
czystość.

Od godziny 11.00 – 15.00 odbędą się 
warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych 
zorganizowane prze TPB oraz Stowarzysze-
nie Artystów Plastyków „Ondraszek”.

O godz. 16.20 nastąpi złożenie kwiatów  
i zapalenie zniczy przy grobie wielkiego ma-
larza. Natomiast o godz. 17.00 rozpocznie 
się część oficjalna uroczystości połączona 
z występami artystycznymi przygotowanymi 
przez młodzież Gimnazjum im. J. Fałata.

Dzień 26 lipca pozostanie na długo w pamię-
ci wszystkich uczestników.

Małgorzata Damek, Krystyna Zięba

Serdecznie dziękujemy Mieszkańcom Bystrej, którzy wzięli udział  
w zbiórce ulicznej w dniu 12 maja br. Zebraliśmy kwotę 3 364,10 
(słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery zł 10/100) i prze-
znaczymy ją w całości na zakup sprzętu pożarniczego.

Druhny i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej

InfORMACJA Z DZIAŁALnOśCI gMInnEJ 
SPóŁKI WODnEJ WILKOWICE

W dniu 19.02.2013r odbyło się Walne 
Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadze-
nie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej 
Wilkowice. Wybrano nowy Zarząd Spółki 
w składzie:  Pan Wiesław Hola - przewod-
niczący, Pan Jan Wilczak z-ca, Pani Elż-
bieta Kubizna sekretarz. W skład zarzą-
du weszli rónież sołtysi: Pan Antoni Kufel, 
Pan Żywisław Zasiadczuk oraz Pan Ry-
szard Rączka.    

Wszelkie informacje na temat działal-
ności Gminnej Spółki Wodnej Wilkowice 

można uzyskać w siedzibie Rejonowego 
Związku Spółek Wodnych w Bielsku-Bia-
łej ul. Sobieskiego 105, tel. 8125642.

Informujemy, że od miesiąca września 
bieżącego roku zostaje uruchomiony dy-
żur  dla mieszkańców Gminy Wilkowice, 
na którym można zgłaszać wszelkie spra-
wy dotyczące działalności Spółki. Dyżur 
będzie odbywał się w każdy pierwszy 
czwartek miesiąca w godzinach 8ºº- 10ºº 
w Urzędzie Gminy Wilkowice.  

Zarząd GSW Wilkowice

PODZIĘKOWANIE

Społeczny Komitet Organizacyjny XIV Dni Wilkowic składa serdeczne podziękowanie 
wymienionym poniżej instytucjom i osobom za znaczący wkład finansowy i osobiste 
zaangażowanie, dzięki którym możliwe było zorganizowanie tej imprezy :
1.Rada Sołecka Wilkowic                                          
2.Urząd Gminy Wilkowice
3.Bank Spółdzielczy Bystra
4.Spółka Wodociągowa Wilkowice
5.Paulina i Mieczysław Rączka
6.Piekarnia-Cukiernia Paulina i Bartłomiej Czader
7.Eko-Wtór Jakubiec
8.Jerzy Wala
9.Stacja Paliw Bomar
10.Producent Rolet Dariusz Wandzel
11.Drew-Plac Świecak-Kempys
12.Bartosz Wadoń
13.Zakłady Mięsne Żywiec-Wojciech Dobija
14.Eugeniusz i Janusz Konior
15.Dorota i Wojciech Kąkol
16.Ceramika Kera
17.Halina i Bogdan Janek
18.Pizeria-Piotr Krzyżak
19.Aleksandra i Mirosław Dębińscy
20Anna, Kasia i Ola Wala
21.Daria i Klaudiusz Bartosik
22.Marek Kubica
23.Wiesław Hańderek
24.Krzysztof Nocoń
25.pp. Zakrzewscy
26.Katarzyna Cabaj
27.Wojciech Komendarczyk
28.Mirosław Gilowski
29Adam Jakubiec
30.Geodezja -Szczygłowscy
31.Emil Sadowski
32.Probut-Katarzyna Cader
33.Hurtownia Wikliny
34.Auto-Naprawa Kaczmarczyk
35.Franciszek Krupiński
36.Sławomir  Dobija
37.Krzysztof Wożniak
38.Aleksander Adamiec
39Jacek Lipowiecki
40.Marek Żarnowiecki
41.Józef Kwaśny
42.Franciszek Górny
43.Zbigniew Grabowski
44.Stanisław Białek
45.Jerzy Kwaśny
46.Czesław Kwaśny
47.Firma Fit-Kar
48.Koło Emerytów i Rencistów Wilkowice
49.Koło Gospodyń Wiejskich Wilkowice
50.Firma Ochroniarska Dragon
51.Fundacji Sadyba dziękujemy za  współpracę

Zbigniew Grabowski                                                    Ryszard Rączka
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16.Ceramika Kera
17.Halina i Bogdan Janek
18.Pizeria-Piotr Krzyżak
19.Aleksandra i Mirosław Dębińscy
20Anna, Kasia i Ola Wala
21.Daria i Klaudiusz Bartosik
22.Marek Kubica
23.Wiesław Hańderek
24.Krzysztof Nocoń
25.pp. Zakrzewscy
26.Katarzyna Cabaj
27.Wojciech Komendarczyk
28.Mirosław Gilowski
29Adam Jakubiec
30.Geodezja -Szczygłowscy
31.Emil Sadowski
32.Probut-Katarzyna Cader
33.Hurtownia Wikliny
34.Auto-Naprawa Kaczmarczyk
35.Franciszek Krupiński
36.Sławomir  Dobija
37.Krzysztof Wożniak
38.Aleksander Adamiec
39Jacek Lipowiecki
40.Marek Żarnowiecki
41.Józef Kwaśny
42.Franciszek Górny
43.Zbigniew Grabowski
44.Stanisław Białek
45.Jerzy Kwaśny
46.Czesław Kwaśny
47.Firma Fit-Kar
48.Koło Emerytów i Rencistów Wilkowice
49.Koło Gospodyń Wiejskich Wilkowice
50.Firma Ochroniarska Dragon
51.Fundacji Sadyba dziękujemy za  współpracę

Zbigniew Grabowski                                                    Ryszard Rączka
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ZIOŁA W KuChnI
Nowoczesna kuch-

nia to kuchnia pachną-
ca ziołami.

Można wskazać wie-
le powodów do zainte-
resowania się ziołami: 
- troska o zdrowie i do-
bre samopoczucie; 

- pogłębienie wiedzy o otaczającym nas świecie;
- odnowienie więzi z przyrodą; 
- zbieranie ziół może stać się nową pasją, nowym zajęciem, przez co 

odkryjemy w sobie nowe talenty. 
Zioła można uprawiać w ogrodzie, na balkonie, tarasie, a nawet 

na parapecie. W każdym z tych wymienionych miejsc roślinom trze-
ba zapewnić:

odpowiednio żyzne podłoże – zioła nie wymagają nawożenia, 
dlatego najlepiej uprawiać je  w naturalnej żyznej glebie ogrodowej. 
Ponadto zbyt wielka ilość nawozu jest niewskazana – jego nadmiar 
przedostaje się do rośliny, a ostatecznie trafia do garnka i z gotową 
już potrawą do żołądka.

odpowiednie stanowisko – wszystkim roślinom zapewnić do-
stęp do światła, ale jego ilość zależy od wymagań konkretnego ga-
tunku. Dużej ilości światła wymagają rozmaryn, macierzanka, tymia-
nek, majeranek, szałwia i mięta. Zacienione miejsca preferuje szczy-
piorek, melisa i estragon.

wilgotność powietrza i podłoża – większość ziół dobrze rośnie 
w wilgotnej glebie, a niektórym dobrze robi codzienne zraszanie. Nie 
należy zraszać ziół o liściach włochatych – zalegająca między wło-
skami woda może sprzyjać rozwojowi pleśni. Warto je uprawiać sa-
memu.  To prostsze niż myślisz. Nie tylko przydadzą się w kuchni, ale 
będą też wspaniałą, pachnącą ozdobą. Zioła wysiewane z nasion do 
doniczek muszą być przepikowane do większych pojemników lub do 
ziemi w ogrodzie – tylko wtedy otrzymamy dobrze rozkrzewione oka-

zy. Rośliny zakupione w sklepie, koniecznie rozdzielić i przesadzić do 
żyznego podłoża. 

Na początek poznamy rośliny najlepsze i najprostsze do uprawia-
nia w domu:

SZCZYPIOREK  - pyszny i zdrowy dodatek do kanapek, jaj, twa-
rożku i różnych sałatek. Bardzo prosty w uprawie. Najłatwiej wyho-
dować go z cebulek, które puściły już szczypior, albo kupić nasio-
na. Cebulki trzeba umieścić w plastikowym pojemniku i przysypać  
ziemią. Nasiona zaś wysiać w plastikowej skrzynce lub doniczce. 
Warunek: doniczka musi mieć dziurki w denku.  Szczypiorek lubi sta-
nowisko pół –słoneczne i umiarkowane podlewanie. 

PIETRUSZKA – bogate źródło witaminy C i dodatek do zup, czy 
sałatek. Prosta w uprawie. Wystarczy dorodny korzeń z zawiązkami 
listków włożyć do głębokiej doniczki. Przysypać ziemią i podlać. Ro-
ślina lubi wilgoć i słońce.

BAZYLIA - świetnie pasuje do dań kuchni śródziemnomorskiej. 
Można ją wysiać samemu i rozsadzić do doniczek. Można też kupić 
gotową, a następnie przesadzić do większego pojemnika. Dobrze jej 
będzie w płaskiej misie, bo ma krótkie korzenie. Regularnie podcinać. 
Lubi dużo słońca, uniwersalną ziemię i regularne podlewanie. Prze-
suszona już nie odżyje.

ZIOŁA, KTÓRE WYDŁUŻAJĄ ŻYCIE - zbieramy młodą pokrzy-
wę, która zapobiega cukrzycy, bo działa podobne jak insulina: obni-
ża poziom cukru we krwi i moczu, pomaga na trawienie, na anemię  
i słabą odporność, bo zwiększa zawartość hemoglobiny we krwi i licz-
bę czerwonych ciałek.

DOBRY PRZEPIS: 
1kg umytych młodych liści pokrzywy wyciśnij w sokowirówce. Za-

lej je litrem przegotowanej wody i znów wyciśnij. Wlej płyn do szkla-
nego słoika i pasteryzuj 15 minut. Z mikstury można zrobić koktajl,  
w tym celu dodaj trzy łyżeczki do soku z marchwi i zakwaś cytryną. 
Pij dwa razy dziennie.

K.R 

OśRODEK WSPARCIA EKOnOMII SPOŁECZnEJ
STOWARZYSZEnIE bIELSKIE CEnTRuM PRZEDSIĘbIORCZOśCI W bIELSKu-bIAŁEJ W PARTnERSTWIE  

Z POWIATEM bIELSKIM/POWIATOWYM CEnTRuM POMOCY RODZInIE W bIELSKu-bIAŁEJ REALIZuJE PROJEKT  
„OśRODEK WSPARCIA EKOnOMII SPOŁECZnEJ – SubREgIOnu POŁuDnIOWEgO”.

Projekt obejmuje teren powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywiec-
kiego oraz Miasta Bielsko-Biała i ma na celu wielopoziomową i wie-
loetapową pomoc dla podmiotów sektora ekonomii społecznej, a tak-
że dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie two-
rzenia spółdzielni socjalnych. W ramach projektu działa Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej, który oferuje kompleksowe wspar-
cie w zakresie wzmocnienia kompetencji podmiotów ekonomii 
społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i innych), 
w tym: 
-  doradztwo indywidualne i grupowe z zakresu pozyskiwania źródeł 

finansowania, prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej, 
zarządzania organizacją i personelem, aspektów prawnych, mar-
ketingowych i księgowych prowadzenia podmiotu;

- szkolenia dotyczące założenia i/lub prowadzenia działalności 
w sektorze ekonomii społecznej, zarządzania finansami i persone-
lem, poszukiwania źródeł finansowania,

-  pakiety prawne, księgowe, marketingowe,
-  usługi animacyjne na rzecz ekonomii społecznej poprzez budowę 

sieci współpracy lokalnych podmiotów ekonomii społecznej w kla-
strze oraz wsparcie partnerstw, 

-  promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze eko-
nomii społecznej – konferencje, seminaria, strona www.owes.
bcp.org.pl, artykuły itp.
Dzięki działaniom projektowym Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej wspierał będzie stworzenie i rozwój 6 spółdzielni so-
cjalnych, które są szansą na zatrudnienie dla osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym – w szczególności osób bezrobotnych i nie-

pełnosprawnych, mających trudności w znalezieniu pracy. Wsparcie 
na założenie spółdzielni obejmuje:

szkolenia i doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb 
uczestników  projektu z zakresu  założenia i prowadzenia działalno-
ści w formie spółdzielni socjalnych;

dotacje na założenie spółdzielni socjalnej - do wysokości 20 000 
zł na członka spółdzielni,

podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane 
przez okres 6 do 12 miesięcy przeznaczone na pokrycie obligato-
ryjnych kosztów związanych z działalnością spółdzielni socjalnej (do 
1500 zł/miesiąc);

pomoc profesjonalnego opiekuna spółdzielni socjalnej w zakre-
sie marketingu, rozliczania dofinansowania i monitoringu założonej 
spółdzielni.

Rekrutacja do projektu będzie trwać od czerwca do lipca 2013 
roku. Szczegóły na temat projektu oraz informacje dot. aktualnych 
działań w ramach projektu znajdują się na stronie: www.owes.bcp.
org.pl. Biuro projektu znajduje się przy Stowarzyszeniu Bielskie Cen-
trum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367, tel. 
(33) 496 02 44, e-mail: owes@bcp.org.pl. Osoby niepełnosprawne z 
terenu powiatu bielskiego zainteresowane udziałem w projekcie pro-
simy o kontakt z pracownikiem PCPR – Łukaszem Byrskim – pod 
nr tel. 33 8136937, 508173653 lub pocztą elektroniczną: lukasz.byr-
ski@powiat.bielsko.pl. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
 WILKOWICE 
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AMATORSKI SZCZYPIORnIAK  22 CZERWCA gRAŁ W WĘgIERSKIEJ góRCE.

gIMbYSTRA nOWYM MISTRZEM PODbESKIDZIA!

Ciapki z GimBystra - NOWY MISTRZ PODBESKIDZIA

Dominika Pach - król strzelców

Jest nowy mistrz 
Podbeskidzia w pił-
ce ręcznej dziew-
cząt! To drużyna 
GimBystra prowa-
dzona przez trene-
ra Marcina Węgrzy-
na przy Gimnazjum 
im. Juliana Fałata w 
Bystrej! 

W sobotę (22 
czerwca) w Węgier-
skiej Górce finiszo-
wała Podbeskidz-
ka Liga Amator-

ska Piłki Ręcznej Dziewcząt. Rywalizacja po-

między szczypiornistkami trwała od września 
2012 roku. Po półmetku prowadziła dość nie-
spodziewanie drużyna Żywiec. Tuż za nią cały 
czas „czaiła” się ekipa GimBystra. Ostatecz-
nie to właśnie ta drużyna sięgnęła po tytuł mi-
strza Podbeskidzia. Wicemistrzem 
został Żywiec. Natomiast mistrz  
z poprzedniego sezonu – LKS 
Orzeł Łękawica – uplaso-
wał się na trzecim miejscu.  
W klasyfikacji mistrzostw Żywiec-
czyzny wygrała ekipa LKS Orzeł 
Łękawica przed Żywcem i Twar-
dorzeczką. Mistrzem Ziemi Biel-
skiej została drużyna GimBystra. 
Warto dodać, że niekwestionowa-

nym królem strzelców zo-
stała zawodniczka z By-
strej – uczennica Gimna-
zjum im. Juliana Fałata Do-
minika Pach. 

- To był niezwykle długi 
sezon i rekordowy, bo po 
raz pierwszy rywalizowało 
aż siedemnaście drużyn. Nie brakowa-
ło niespodzianek i emocji. Były momen-
ty, w których drużyny potrafiły z bezna-
dziejnego wyniku wyjść na prowadzenie 
– mówi Sabina Kiełtucka, rzecznik pra-
sowy Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej 
Piłki Ręcznej Dziewcząt.

Teraz szczypiornistki udają się na za-

służone wakacje. Do rywalizacji w nowym se-
zonie 2013/2014 mają przystąpić 7 września w 
Łękawicy.

PODBESKIDZKA LIGA AMATORSKA PIŁKI 
RĘCZNEJ DZIEWCZĄT 2012/2013 - WYNIKI:

Warto dodać, że wszystkie sportowe sukcesy 
uczniów spowodowały, że Gimnazjum im. Juliana 
Fałata w Bystrej we współzawodnictwie sportowym 
szkół powiatu bielskiego w roku szkolnym 2012/2013 
zajęło pierwsze miejsce! Przerywając tym samym, 
po raz pierwszy od wielu lat, hegemonię gimnazjów 
z Czechowic-Dziedzic i Kóz. Do zobaczenia w nowym 
sezonie 2013/2014. KX

1. GimBystra 32 57 337-98
2. Żywiec 32 55 238-113
3. LKS Orzeł Łękawica 32 55 280-92
4. ŻAPN Żywiec 32 53 293-112
5. Twardorzeczka 32 49 253-110
6. Łodygowice 32 49 267-126
7. Węgierska Górka 32 33 175-165
8. Rajcza 32 29 193-163
9. PTG Sokół w  
     Gminie Czernichów

32 29 185-183

10. Ujsoły 32 26 126-174
11. Stowarzyszenie 16
       Bielsko-Biała

32 25 149-156 

12. Wieprz 32 22 158-213
13. Milówka 32 14 83-204
14. Koszarawa 32 14 56-211
15. Ślemień 32 9 38-292
16. Świnna 32 8 77-260
17. Gilowice 32 2 43-287


