
Rok 2014 to czas wielu waż-
nych dla Polski rocznic: sto lat 
temu wybuchła I wojna świato-
wa, która przyniosła naszemu 
krajowi niepodległość, siedem-
dziesiąt pięć lat temu rozpoczęła 
się II wojna światowa, siedem-
dziesiąt lat temu rozegrał się 
dramat powstania warszawskie-
go. Dlatego tegoroczne Święto 
Niepodległości skłaniało do po-
głębionej refleksji na temat pol-
skiej przeszłości.

Po złożeniu kwiatów przed po-
mnikiem upamiętniającym Bohaterów Odrodzenia Ojczyzny w Wil-
kowicach ci, którzy pragnęli dać wyraz swemu patriotyzmowi oraz 
złożyć hołd obrońcom ojczyzny, udali się na Mszę Świętą do ko-
ścioła parafialnego w Bystrej Śląskiej. Po zakończeniu nabożeństwa 

odbyło się uroczyste poświęcenie przyko-
ścielnej tablicy pamiątkowej upamiętniają-
cej ofiary drugiej wojny światowej związane 
z naszym regionem.

Jako następny punkt programu zaplano-
wano akademię w Gimnazjum im. Juliana 
Fałata w Bystrej. Młodzież pod kierunkiem 
nauczycielek języka polskiego: Ewy Galas 
i Anny Maślanki rzetelnie 
się do niej przygotowała. 
Zebranym gościom za-
prezentowano przedsta-
wienie według specjalnie 
stworzonego, autorskiego 
scenariusza. Starano się 
precyzyjnie spoić słowo 

z muzyką i obrazem. Program łączył motywy pa-
triotyczne z ponadczasowymi refleksjami na temat 
wolności.

Kolejne sceny widowiska za-
prezentowali uczniowie klas dru-
gich i trzecich: Emilia Kruczek, 
Michał Łaciak, Jakub Kozłow-
ski, Michał Tórz, Maria Bieniek, 
Filip Galas, Estera Kowalcze, 
Karolina Nowak, Sara Folty-
niak, Małgorzata Ślazyk, Korne-
lia Opalińska, Łukasz Kruczek, 
Aleksandra Zątek, Rafał Zhu, Szymon Goryl, Paweł Kowalewski, 
Beata Damek, Kamil Budniok i Krystian Nowok. Szczególne emocje 
wywołały piosenki Anny German w przejmującej interpretacji Marii 
Bieniek i Estery Kowalcze, a także utwory Zbigniewa Preisnera wy-
śpiewane przez wspomniane solistki oraz Michała Tórza. 

Z piosenkami, recytacją i ruchem scenicznym zsynchronizowane 
zostały obrazy przygotowane w formie multimedialnej prezentacji 
przez nauczyciela języka angielskiego Zbigniewa Paszka. 

Tło dla występu tworzyły specjalnie zaprojektowane dekoracje,  
m. in. ruiny domów malowane przez uczniów pod kierunkiem nauczy-
ciela plastyki Wiesława Tomaszka, mogiły powstańcze wykonane 
przez polonistkę Annę Maślankę, a także zaświaty, w których wyła-
niały się skąpane w świetle i otulone dymem „duchy” poległych za 
Polskę.

Owacja na stojąco oraz słowa uznania płynące z ust licznie zgro-
madzonych gości świadczyły o tym, że praca uczniów i nauczycieli 
została wysoko oceniona. Sugestywne sceny najwyraźniej trafiały 

do wyobraźni widzów i poruszały ich uczucia.
Szkolną akademię rozpoczęło przemówienie 

Wójta Gminy Wilkowice Pana Mieczysława Rączki, 
zaś zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych. Zaproponowane przez organizatorów 
utwory: „Rota”, „Pierwsza brygada”, „Wojenko, wo-
jenko” oraz „Pąki białych róż” pięknie rozbrzmiewa-
ły w murach bystrzańskiego gimnazjum, oznajmia-
jąc, iż zebrali się tu ludzie, którym słowa: Polska, 
ojczyzna i patriotyzm nie są obojętne.                

GX 

ŚWIĘTOWANIE POD ZNAKIEM ROCZNIC

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
Chciałbym serdecznie podziękować za udział w tegorocznych wyborach samorządowych, które odbyły się 16 listo-

pada br. i poparcie mojej kandydatury na Wójta Gminy Wilkowice.
Kolejna kadencja 2014-2018 jest wielkim wyzwaniem i zobowiązaniem do dalszej intensywnej pracy na rzecz 

naszej gminy. Rozpoczęty okres nowego programowania środków unijnych wiąże się również z wielką odpowiedzial-
nością za skuteczne pozyskanie i mądre wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Wierzę, że w kadencji 2014-2018 spełnię Państwa oczekiwania.  Dołożę wszelkich starań, aby nasza gmina rozwi-
jała się prężnie, dynamicznie i efektywnie.

Mieczysław Rączka
Wójt Gminy Wilkowice
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200 lAT, 200 lAT NIECh żyjE, żyjE NAM !!!!!!
30 października 2014 roku jedna z naszych mieszkanek Pani  

JULIA PEZDA z Mesznej obchodziła jubileusz setnych urodzin. 
Z tej, jakże wspaniałej, okazji cała rodzina zgromadziła się wraz 
z jubilatką na uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym 
w Mesznej, gdzie Pani Julia z rąk Ks. Proboszcza Andrzeja Pio-
trowskiego otrzymała specjalne błogosławieństwo oraz list gratula-
cyjny od Ks. Biskupa Romana Pindla. Po uroczystościach kościel-
nych Pani Julia odebrała moc życzeń od całej rodziny i sąsiadów 
oraz od przedstawicielek Koła Gospodyń Wiejskich z Mesznej, 
z którym była związana długie lata. 

Niecodzienne „200 lat” zostało odśpiewane w Meszniańskim 
Ośrodku Kultury „Nad Borami”, gdzie Pan Wójt Mieczysław Rączka 
reprezentując samorząd Gminy Wilkowice, wręczył Pani Julii kwia-
ty, list gratulacyjny oraz specjalnie przygotowany, na tą okolicz-
ność, bon pieniężny. Pan Wójt przekazał również list oraz życzenia 
od Premiera RP. Życzenia popłynęły również od Rady Sołeckiej 
z Panem Sołtysem Antonim Kuflem, który osobiście złożył jubilatce 
życzenia i wręczył kwiaty. Pani Julia całą uroczystość była radosna 
i rozśpiewana, życzymy sobie wszyscy tego wigoru i młodości du-

cha w tak pięknym 
wieku.    

Julia Pezda uro-
dziła się w Bucz-
kowicach 30 paź-
dziernika 1914 
roku. Przez pierw-
sze lata mieszka-
ła w miejscu uro-
dzenia, następnie 
w przysiółku Bie-
niatka, natomiast kilka lat po ślubie z Antonim Pezdą z Mesznej 
osiedliła się ostatecznie w sołectwie Meszna. Urodziła trzy córki 
i syna, doczekała się siódemki wnucząt, jedenaścioro prawnucząt 
i jednego praprawnuka.  

Życzymy Pani Julii zdrowia, pogody ducha oraz samych pięk-
nych i spokojnych dni w otoczeniu rodziny i najbliższych. 

Ł.H.

DRODZy WybORCy!
Serdecznie dziękuję za zaufanie i poparcie, jakim obdarzyliście Państwo, w wyborach samorządowych 16 listopada br., kandy-

datów z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Zdobyte mandaty są zobowiązaniem do rzetelnej pracy na rzecz Gminy 
Wilkowice i Powiatu Bielskiego.

Przewodniczący Zarządu Komitetu Terenowego PiS
Powiatu Bielskiego 

Poseł na Sejm RP Jacek Falfus

XVI EDyCjA NAgRODy STAROSTy bIElSKIEgO
IM. KSIĘDZA PRAłATA jóZEfA lONDZINA

7 listopada w Teatrze 
Polskim w Bielsku-Białej 
odbyło się, już XVI raz, 
wręczenie nagrody Sta-
rosty Bielskiego im. Ks. 
Józefa Londzina. Na-
groda jest przydzielana 
dla pokreślenia ponad-
czasowych zasług i do-
konań wybitnego działa-
cza Powiatu Bielskiego.  
W bieżącym roku, spo-

śród 9 nominowanych, nagrodę otrzymała Pani Barbara Tomanek 
emerytowana burmistrz Wilamowic, która działa w kole gospodyń 
wiejskich i jest założycielką Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Wila-
mowice, a także miłośniczką folkloru i badaczką lokalnej historii.

Nominację z Gminy Wilkowice otrzymał, w tym roku, Druh Harc-
mistrz Maciej Stwora pochodzący z Mesznej. Od 1963 r. rozpoczął 

swoją przygodę z harcerstwem wstępując do drużyny działającej 
przy Szkole Podstawowej w Mesznej. Po zdobyciu pierwszych szli-
fów harcerskich w 1969 r. objął drużynę harcerską, którą prowadził 
do września 1971 roku. W 1977 r. objął funkcję szczepowego drużyn: 
zuchów, harcerek i harcerzy oraz Młodzieżowego Kręgu Instruktor-
skiego. W okresie pełnienia funkcji szczepowego współorganizuje 
obozy wędrowne: Lubrza, Sudety, Suwałki, Szczecin, Gniezno oraz 
obozy stałe: Lubrza, Ołobok, Sarnówek, Bieszczady, Jugosławia – 
Sarajewo i Zwornik oraz liczne wycieczki, biwaki  i rajdy. Na uwagę 
zasługuje udział w rajdzie „Akcja pod Arsenałem” w latach 1976 – 
1981 oraz w rajdzie „Palmiry” w latach 1977 – 1980. Zwieńczeniem 
pracy harcerskiej było w 1985 r. zdobycie stopnia harcmistrza.

Pan Maciej Stwora jest osobą wyjątkową, dbającą bezinteresow-
nie o swoją Małą Ojczyznę, wyczulonym na ludzką krzywdę, o nie-
poszlakowanej opinii, pracującą społecznie z wielkim zaangażowa-
niem dla swojego środowiska. 

UG Wilkowice

Foto: Jarosław Jesionka

SZANOWNI MIESZKAńCy gMINy WIlKOWICE!
Składam gorące podziękowania za obdarzenie mojej osoby 

zaufaniem i powierzenie mi mandatu Radnego Rady Powiatu 
Bielskiego. Gwarantuję, iż dołożę wszelkich starań, by godnie 
reprezentować interesy Państwa w Radzie Powiatu.

Grzegorz Gabor
Radny Powiatu Bielskiego

SZANOWNI WybORCy!
Serdecznie dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem i powie-

rzenie mi mandatu radnego w Radzie Powiatu Bielskiego.
Ze swej strony dołożę wszelkich starań, by nie zawieść Pań-

stwa oczekiwań.                         
Z wyrazami szacunku 

Janina Janica–Piechota
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WójT INfORMUjE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław 

Rączka między innymi:
• brał udział w spotkaniach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 

i Autostrad dotyczących realizacji budowy drogi ekspresowej 
S69 oraz ewentualnego przejęcia drogi krajowej ul. Żywieckiej 
na rzecz Gminy Wilkowice;

• wziął udział w inauguracji Akademii Małego Bystrzaka prowa-
dzonej przez KS Bystra;

• wziął udział w obchodach 150-lecia istnienia Pogotowia Ratun-
kowego w Bielsku-Białej;

W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone przetargi na następują-
ce zadania:
• udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych  

w latach poprzednich kredytów;
• zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Wilkowice poprzez 

ich odśnieżanie.
Podpisano umowy na realizację następujących zadań:

• zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Wilkowice poprzez 
ich odśnieżanie.

UChWAły PODjĘTE NA SESjI  
W DNIU 29 PAźDZIERNIKA 2014 R., W SPRAWIE:

LII/436/2014
zmiany uchwały Nr XLV/452/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 17 września 2010 r. w sprawie trybu udzielania  
i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie 
Gminy Wilkowice,

LII/437/2014 wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2014,

LII/438/2014 wprowadzenia zmian do WPF, na lata 2014 - 2021,

LII/439/2014

zmiany uchwały Nr XXXII/267/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

LII/440/2014 zmiany Uchwały Nr XXXIX/407/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej,

LII/441/2014 zmiany Uchwały Nr L/424/2014  Rady Gminy Wilkowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowa-
nego deficytu budżetowego,

LII/442/2014 uchylenia uchwały Nr LI/434/2014 Rady Gminy Wilkowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Śląskiemu,

LII/443/2014 uchylenia uchwały Nr LI/435/2014 Rady Gminy Wilkowice w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań w za-
kresie wykonania odwodnienia terenów przyległych do drogi wojewódzkiej nr 942 w rejonie Bystrej w Gminie Wilkowice,

LII/444/2014 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień na rok podat-
kowy 2015,

LII/445/2014 podatku od środków transportowych na rok 2015,

LII/446/2014 zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej na rok 2015 oraz określenia 
inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso,

LII/447/2014 zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej na rok 2015 oraz określenia inka-
sentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso,

LII/448/2014 poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, oraz określenia 
inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2015 r.,

LII/449/2014
przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektyw-
ność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki 
niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013),

LII/450/2014 zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice,

LII/451/2014 określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2015.

PAN MACIEj KAjZER MISTRZEM POlSKIEj ORTOgRAfII!!!
W niedzielę, 12 października br., Pan 

Maciej Kajzer, mieszkaniec naszej gmi-
ny, został w Katowicach Mistrzem Orto-
grafii Polskiej i zdobył główną nagrodę 
podczas Ogólnopolskiego Konkursu Or-
tograficznego Dyktando 2014.

Szczegółowe informacje o dyktandzie oraz jego treść znajdują się 
na stronie http://www.dyktando.info.pl.

Gratulujemy sukcesu!!!
UG
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„DRZEWA I KAMIENIE NAUCZą CIĘ RZECZy, KTóRyCh NIE USłySZySZ Z UST 
żADNEgO NAUCZyCIElA”- CZylI KIlKA SłóW O SUKCESIE lITERACKIM UCZNIóW 

ZE SZKOły PODSTAWOWEj IM. WłADySłAWA jAgIEłły W WIlKOWICACh
Na początku listopada tego roku podsu-

mowano wyniki konkursu ekologicznego 
„Człowiek a środowisko”, organizowanego 
już od kilku lat przez Starostwo Powiatowe 
w Bielsku-Białej. W konkursie wzięła udział 
grupa dziesięciorga uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej im. W. Jagiełły w Wilkowicach. 
Cieszymy się ogromnie z sukcesu, jaki 
odniosło w tym konkursie dwoje uczniów - 
Klaudia Oszek z kl. V c, która pracowała pod 
kierunkiem pani Wiesławy Stolarczyk - Kos 
oraz Mateusz Nowak z kl. VI a, który praco-
wał pod kierunkiem pani Katarzyny Męcner.  
Poniżej prezentujemy zwycięskie teksty. 
Laureatom i nauczycielom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zespół Promujący Szkołę

„łąKA”
Pewnego dnia do studia dziennikarskiego 

przyszedł o własnych siłach motyl z lewym lekko 
przypalonym skrzydłem. I powiedział:  

- Na łące wybuchł ogromny pożar. Proszę 
pana dziennikarza, niech pan sprowadzi pomoc 
dla nieszczęsnych zwierząt - powiedział motyl.

- Dobrze, sprowadzę straż pożarną i napiszę 
artykuł w gazecie tak, aby ludzie dowiedzieli się, 
jaką krzywdę robią zwierzętom. Jednak najpierw 
muszę przeprowadzić wywiad z ofiarami – od-
parł dziennikarz. 

- Szanowny panie dziennikarzu, niech pan 
zrobi wywiad później, a teraz należy natychmiast 
zadzwonić po straż pożarną! – krzyknął motyl.

- Racja. Już, już dzwonię –  odparł w pośpie-
chu mężczyzna.

Dziennikarz i motyl w tym samym czasie je-
chali rowerem na łąkę, ku zdziwieniu motyl nie 
leciał,  tylko grzecznie siedział w rowerowym 
koszyku, ponieważ miał przypalone skrzydełko. 
Kiedy dojechali do łąki, pożar był już ugaszony, 
a strażacy nieustannie podtrzymywali na duchu 
zatroskane zwierzęta. Natomiast gdzieś w oddali 
widoczne było wyciąganie uwięzionego jelonka 
przez strażaków. W pewnej chwili dziennikarz 
zwrócił się do strażaka:

- Przepraszam, czy mogę o coś zapytać?
- Tak, proszę bardzo, niech Pan pyta, o co ze-

chce – odpowiedział strażak.
- Czy są jakiekolwiek ofiary tego strasznego 

pożaru? – zapytał dziennikarz.
- Na szczęście żadnych ofiar nie ma, jednak 

niektóre zwierzęta mają oparzenia -  powiedział 
strażak.

- A jakie szkody wyrządził pożar i czy mógłbym 
porozmawiać z ofiarami? – zadał kolejne pytanie 
dziennikarz.

- Strażak odpowiedział ze zdenerwowaniem 
- Szkody są ogromne m.in. spalona trawa, drze-
wa, krzewy, kwiaty oraz ranne zwierzęta. Aktu-
alnie zwierzęta nie mogą powrócić do swoich 
siedlisk, ponieważ zostały one zniszczone przez 
ogień spowodowany nieuwagą i nierozsądkiem 
ludzi. Ludzie chcąc uniknąć nadmiernych opłat, 

wyrzucają śmieci do lasów. Podpalają także łąki, 
ponieważ jest to łatwiejsze od ich wykaszania, 
które wiąże się z kosztami. Przepraszam, a czy 
pytał Pan także o możliwość rozmowy z ofiara-
mi?

- Owszem pytałem – odparł dziennikarz.
- Bardzo pana przepraszam, ale jestem bar-

dzo roztrzęsiony postępowaniem ludzi. Z ofiara-
mi oczywiście można porozmawiać, o ile zezwoli 
na to lekarz. Wszystkie zwierzęta są teraz w bez-
piecznym miejscu, czyli pod wielkim dębem.

- Bardzo dziękuję za rozmowę i udzielenie in-
formacji – pożegnał się dziennikarz.

Dziennikarz poszedł więc pod wielki dąb i za-
pytał zwierzęta, co tak naprawdę się stało. Pod 
dębem zobaczył także motylka, który pocieszał 
jeża i jego rodzinę. 

- Dzień dobry, jestem dziennikarzem i chcia-
łem dowiedzieć się czegoś na temat pożaru -  
wyjaśnił dziennikarz.

- Dzień dobry – odpowiedział jeż i zaczął 
swą opowieść – Obudziłem się rano i poczułem 
ogromne ciepło. Przybliżyłem się do wyjścia 
z mojego domu i zobaczyłem ludzi, którzy ucie-
kali z łąki. Obróciłem się i mym oczom ukaza-
ły się płomienie ognia, które buchały z dachu 
mojego domu. Natychmiast obudziłem moją 
żonę i dzieci, by wyprowadzić ich na zewnątrz, 
jednak było już za późno. Ogień dostał się do 
wnętrza domu uniemożliwiając nam ucieczkę. 
Ogarnęła nas panika, byliśmy pewni, że zginie-
my. Na szczęście, nie wiadomo skąd pojawił 
się przy nas królik, który wziął moją rodzinę na 
grzbiet i przeskakując nad ogniem bezpiecznie 
wyprowadził na zewnątrz. Jesteśmy mu bardzo 
wdzięczni, uratował nam życie.

- To bardzo straszne przeżycie, cieszę się jed-
nak, że wszystko skończyło się dobrze – powie-
dział dziennikarz i poprosił o kolejną opowieść, 
tym razem rodzinę myszy.

- Proszę pana dziennikarza, tego zdarzenia 
nie zapomnę do końca życia. Byłam właśnie 
w pokoju i czytałam książkę. Była tak nudna, 
że zasnęłam przy niej. Śniło mi się, że powoli  
połyka mnie wielki kocur, a za mną stoi kolejka 
myszek. Jak się obudziłam, byłam zalana potem. 
Wstałam z fotela, popatrzyłam za okno i zoba-
czyłam piękny poranek. Chwilę pomyślałam 
i postanowiłam wyjść na spacer. Jak wróciłam, 
zobaczyłam płonącą łąkę.

- Dziękuję  za wypowiedź,  myszko – powie-
dział dziennikarz. 

Dziennikarz chciał zakończyć wywiad, lecz zo-
baczył biedronkę, która także bardzo chciała się 
wypowiedzieć. Biedronka za zgodą dziennikarza 
rozpoczęła swą opowieść:

- W ten dzień byłam w ogrodzie i sadziłam 
piękne kwiaty. Nagle usłyszałam  rozmowę  lu-
dzi. Rozmawiali o zamiarze skoszenia trawy. 
Przybliżyłam się do nich, żeby lepiej słyszeć. 
Początkowo zamierzali ją skosić, zebrać trawę 
i zawieźć w odpowiednie miejsce, lecz po dłuż-
szej rozmowie stwierdzili, że prościej i szybciej 
będzie po prostu podpalić łąkę. Kiedy to usłysza-
łam, byłam przerażona, nie miałam jak zareago-

wać, byłam bezradna. Po jakimś czasie ci ludzie 
opuścili łąkę. Myślałam, że się rozmyślili. Jednak 
oni powrócili z wielką beczką jakiegoś płynu, któ-
ry rozlali na trawę, a zaraz po tym drugi człowiek 
wyciągnął małe pudełeczko, z którego wyciągnął 
jeszcze mniejsze patyczki. Potarł nimi pudełko 
i zobaczyłam malutki i żółty płomyczek, który tyl-
ko przez krótki czas był malutki. Pobiegłam szyb-
ko do lasu znajdującego się przy łące, by  powia-
domić o tym całym zdarzeniu lisa. Udało nam się 
uratować tylko niektóre zwierzęta, bowiem ogień 
bardzo szybko się rozprzestrzenił. Na szczęście 
nikt nie zginął.

- Dziękuję ci biedronko, wykazałaś się dużą 
odwagą – odparł dziennikarz, pożegnał się 
ze wszystkimi zwierzętami i wrócił do studia, by 
opisać to przykre zdarzenie.

Po kilku dniach na pierwszej stronie presti-
żowej gazety, cieszącej się dużą popularnością 
ukazał się artykuł dziennikarza o zaistniałym 
pożarze. Artykuł w dobitny sposób ukazał ludz-
ką bezmyślność nawiązując do ogromnego 
nieszczęścia zwierząt. Do artykułu zostały załą-
czone także zdjęcia przedstawiające oparzenia 
zwierząt i zniszczoną łąkę. Dziennikarz w swym 
tekście nawoływał, aby ludzie najpierw przemy-
śleli dokładnie każdy swój czyn, zanim sprawią 
komuś ból. Nie powinniśmy być obojętni na ta-
kie zachowania. Wzywał także do aktywnego 
uczestnictwa w wielu protestach i kampaniach, 
które mają na celu uświadomić ludzi, jak wiele 
zła mogą wyrządzić przez swoje lenistwo i chci-
wość. W niektórych sytuacjach zachowanie bier-
ne jest lepsze od aktywnego, w tym przypadku 
chodzi o pozostawienie łąki w jej naturalnym sta-
nie, bez wykaszania, a tym bardziej wypalania, 
niż próbowania na siłę i w sposób niemądry wal-
czyć z wciąż rosnącą trawą i chwastami. 

(autorka: Klaudia Oszek, kl. V c, 
II miejsce w konkursie)

„PAN łOŚ”
Szedł przez las Pan Łoś, 
aż napotkał rzekę. 
Miał pragnienie, chciał się napić,
lecz w niej były śmieci. 

W wodzie były same puszki, 
graty i rupiecie. 
Czy ktoś widział takie rzeczy?
Chyba, nikt na świecie.

Spotkał Jasia, co ze szkoły 
szybkim krokiem wracał.
Jaś pomyślał i powiedział:
to niewielka praca.

Panie Łosiu, nie pij jeszcze,
zaczekaj chwileczkę. 
Zaraz sprzątnę wszystkie śmieci,
wtedy pij bezpiecznie.

Czystą wodę, z czystej 
rzeki, a nie jakieś ścieki!

(autor: Mateusz Nowak, kl. VI a, 
wyróżnienie w konkursie)
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19 listopada uczniowie klas 
I b i II b  SP w Bystrej, wybrali 
się do CH Gemini w Bielsku-
Białej na multimedialną wy-
stawę edukacyjną „Podwodny 

świat”. Ponieważ każda morska ekspedycja wymaga dobrego przy-
gotowania, na samym początku mali zwiedzający, w „prawdziwym” 
batyskafie, przeszli specjalne szkolenie z komunikacji dla nurków 
oraz założyli specjalne kombinezony. 

Tak przygotowani wyruszyli w niezwykłą podróż: zwiedzili bajecz-
ną rafę koralową - tętniące życiem mieszkanie tysięcy ryb i stwo-
rzeń podwodnych 
oraz morskie głębiny. 
Poznali zwyczaje ryb 
zamieszkujących ko-
lorowy świat, np. bła-
zenków, czy rekinów, 
a także poznali mniej 
uroczych mieszkań-

ców mrocznych głębin. Uczniowie oglądali także aparaturę i przy-
rządy stosowane podczas wypraw łodziami podwodnymi. W końcu 
przyszła pora na łyk historii…. dzieci szukały skarbu we wraku XVI 
- wiecznego flagowego okrętu floty wojennej króla Henryka VIII - 
 „Mary Rose”. Poznały historię statku oraz jego wyposażenie. Po-
dobno wewnątrz kadłuba „Mary Rose” znaleziono łącznie ok. 20 tys. 
przedmiotów, m.in. urządzenia nawigacyjne, przyrządy medyczne, 
broń, żywność, odzież, przedmioty codziennego użytku, instrumenty 
i gry… Kiedy przygoda dobiegała już końca, odkrywcy  wzięli udział 
w quizie, który miał na celu utrwalić wiadomości oraz sprawdzić, któ-
re z dzieci zapamiętało z wyprawy najwięcej. Trzeba przyznać, że 

dzieciaki naprawdę dużo się do-
wiedziały  i mogłyby o przygodzie 
opowiadać godzinami. Na koniec 
każdy uczeń otrzymał wspaniały 
Dyplom Odkrywcy Morskich Głę-
bin.

Zespół promujący SP 
w Bystrej

ODKRyWCy PODWODNEgO ŚWIATA ZE 
SZKOły PODSTAWOWEj W bySTREj

W dniu 4 listopada, uczniowie Szkoły Podstawowej w Bystrej mieli 
możliwość uczestniczenia w warsztatach edukacyjnych dotyczących 
nauk ścisłych. Prowadzący warsztaty w sposób profesjonalny, rze-
telny i bardzo ciekawy podzielili się wiedzą i doświadczeniem odno-
śnie chemii i fizyki. Uczniowie mogli zobaczyć różnego rodzaju ma-
teriały i niezbędne pomoce, które w swojej pracy wykorzystuje fizyk, 
chemik, typu: menzurki oraz odpowiednie naczynia laboratoryjne. 
Obserwatorzy zajęć mogli przekonać się również, iż dzięki poznaniu 

praw fizyki można wykonać 
wiele ciekawych i interesują-
cych doświadczeń. 

Dzieci bardzo żywioło-
wo reagowały, gdy ciecz 
w naczyniu zmieniała kolory 
w „magiczny” sposób, czy też 
powstawała „mgła”. Ucznio-
wie mogli zaobserwować 
jak za pomocą efektownego 

doświadczenia powstawał pło-
mień. Podczas warsztatów 
edukacyjnych dzieci i młodzież 
naszej szkoły chętnie współpra-
cowała z prowadzącymi zajęcia 
mając możliwość obserwacji 
eksperymentów i doświadczeń. 
Prowadzący zajęcia skłaniali 
dzieci do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów dro-
gą dedukcji. Uczniowie mieli możliwość wykonania wielu niesamo-
witych doświadczeń. Przekonali się, że nauka może być fascynująca 
i ciekawa. W bardzo przyjemny i atrakcyjny dla nich sposób odkry-
wali prawa fizyki, dowiadywali się jak dane naczynia laboratoryjne 
można wykorzystać. Wysuwali odpowiednie wnioski na podstawie 
obserwacji i eksperymentów. Prowadzący zajęcia z pewnością 
wzbudzili zainteresowanie naukami ścisłymi wśród najmłodszych.

Zespół promujący szkołę

„RóżNObARWNy ŚWIAT NAUKOWCA”

Podczas grudniowego posiedzenia Komisji ds. Oświaty i Kultury 
zostaną podsumowane wyniki VI gminnego dyktanda z języka pol-
skiego „Potyczki ortograficzne” i wręczone nagrody. Będzie to świet-
na okazja zaprezentowania radnym laureatów, jak również sposob-
ność do rozmowy na temat języka polskiego i nie łatwych zasad 
pisowni. 

W tej edycji udział wzięło 35 uczestników i został wyłoniony „Mistrz 
ortografii” - w kategorii „szkoła podstawowa”, któremu szczególnie 
GRATULUJEMY!!!

Laureatami zostali:
kategoria „1” SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce Katarzyna Trela - Bystra - „MISTRZ ORTOGRAFII”
II miejsce Anna Kruczek - Meszna 
III miejsce Zofia Osielczak - Meszna
Wyróżnienie Maria Cembrzyńska  - Meszna

kategoria „2” GIMNAZJUM 
I miejsce Marcin Płachta - Wilkowice
II miejsce Łukasz Kruczek - Meszna 
III miejsce Dawid Data - Bystra 
kategoria „3” LICEUM i DOROŚLI 
I miejsce Joanna Cembrzyńska - Meszna 
II miejsce Ewa Nikiel - Wilkowice
III miejsce Renata Trela - Bystra
Pozostaje raz jeszcze pogratulować laureatom i uczestnikom i za-

prosić do kolejnej edycji. Prace do wglądu znajdują się w siedzibie 
Stowarzyszenia - Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach, 
ul. Szkolna 8, w terminach do uzgodnienia - telefonicznie.

Prezes Stowarzyszenia
Urszula Dusza-Szramowiat

PODSUMOWANIE PROjEKTU REAlIZOWANEgO PRZEZ STOWARZySZENIE „RAZEM DlA WIlKOWIC”

VI gMINNE DyKTANDO Z jĘZyKA POlSKIEgO „POTyCZKI 
ORTOgRAfICZNE” – ROZSTRZygNIĘTE!
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Nasze przedszkolaki chętnie biorą udział w organizowanych na 
terenie naszej gminy zawodach sportowych. Tym razem 2 listopada 
dzieci wystartowały w Biegu o Złotą Szyszkę organizowanym przez 
Ultra Beskid Sport Bielsko-Biała. Były emocje, super zabawa, piękna 
pogoda i oczywiście medale. Grupa „Motylki” i „Muchomorki” dzięki 
zaangażowaniu jednego z rodziców pana Tomka, który bezintere-
sownie zawiózł nas autobusem do Gemini Park mogła uczestniczyć 
w multimedialnej wystawie edukacyjnej „Podwodny świat”. Przed-
szkolaki ubrane w skafandry podróżowały batyskafem w morskie 
głębiny, gdzie spacerowały po rafie koralowej, podziwiając piękno 
i tajemniczość  podwodnego świata. Co więcej, na wraku zatopio-
nego statku Mary Rose szukały ukrytego skarbu i z ogromnym zain-
teresowaniem słuchały legendy o jego historii. Miesiąc listopad był 
również okazją do realizowania treści wychowania patriotycznego 
poprzez budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny oraz 
ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i europej-
skiej. Obchody Świę-
ta Niepodległości są 
okazją do realizacji 
tych treści, zapoznania 
dzieci z symbolami na-
rodowymi, przybliżenia 
wydarzeń  związanych 
z odzyskaniem niepod-
ległości przez Polskę 
oraz wspólnego świę-
towania. W naszym przedszkolu 12 listopada, podczas akademii, 
dzieci w pozycji stojącej odśpiewały hymn narodowy, a  „starszaki” 
zaprezentowały pieśni patriotyczne „Sanitariuszka Małgorzatka”, 

„Serce w plecaku”, „Przy-
byli ułani”, „Przyjedź mamo 
na przysięgę”, które zosta-
ły nagrodzone gromkimi 
brawami. Była to jedno-
cześnie próba przed udzia-
łem w XV Parafialnym 
Przeglądzie Pieśni Patrio-
tycznej, zorganizowanym 

przez POAK, działającym przy kościele 
w Bystrej Krakowskiej.  W kategorii „Ze-
społy  w grupie dzieci przedszkolnych” 
zwyciężyły „Motylki”,  którym serdecznie 
gratulujemy i będziemy ich dopingować 
w Przeglądzie Diecezjalnym w Hałc-
nowie. W naszym  przedszkolu dbamy  
również o dobrą zabawę i uśmiech na 
buziach naszych „milusińskich”, dlatego 
18 listopada w ramach spotkania „Rośnij 
zdrowo na sportowo” gościliśmy anima-
tora w stroju klowna, który prowadził dla 
wszystkich przedszkolaków różnego ro-
dzaju ćwiczenia i wesołe zabawy przy muzyce, propagując zdrowy 
tryb życia. Na tym nie kończą się atrakcje w listopadzie, ponieważ 
grupa III i IV pojedzie do BCK w Bielsku-Białej na przedstawienie 

„Księżniczka na ziarn-
ku grochu”.  Po raz 
kolejny nasze przed-
szkole przyłączyło 
się do akcji UNICEF 
i w ramach projek-
tu „Wszystkie kolory 
świata” przedszkolaki 
będą przygotowywać 
specjalną, charytatyw-

ną laleczkę. Chcemy, aby w akcję zaangażowali się rodzice i dziad-
kowie, dlatego w grudniu zaprosimy ich na zajęcie do przedszkola, 
podczas którego będą, wspólnie z dziećmi, ozdabiali przygotowane 
przez  nauczycielki laleczki. Dochód z dobrowolnych „datków” za 
laleczkę wpłacony będzie na konto UNICEF i przeznaczony  na po-
moc dzieciom z Sudanu. Chcemy uczyć dzieci  od najmłodszych lat 
współodczuwania wobec innych, skrzywdzonych przez los, dlatego 
liczymy na duże  zaangażowanie  w akcję zarówno dzieci jak i ro-
dziców, tak jak to miało miejsce kilka lat wcześniej podczas I edycji 
projektu „Wszystkie kolory świata”, w których braliśmy udział. 

Agata Usarz, Agnieszka Ziemiańska

PRZEDSZKOlE W bySTREj PEłNE ATRAKCjI

OKARyNISTKA ZE SZKOły PODSTAWOWEj  
IM. WłADySłAWA jAgIEłły  

Z WIlKOWIC – lAUREATKą PRESTIżOWEgO KONKURSU!
W dniach 8 i 9 listopada 2014 r. odbył się  XXV Konkurs Gry na 

Unikatowych Instrumentach Ludowych. Miłośnicy muzyki spotkali się 
w Starej Karczmie w Jeleśni i w Gminnym Ośrodku Kultury w Milów-
ce. Celem konkursu było m.in. popularyzowanie autentycznej muzy-
ki ludowej, ożywianie ludowego muzykowania, inspirowanie dzieci 
i młodzieży do podejmowania nauki gry na instrumentach ludowych. 
W projekcie wzięli udział instrumentaliści zamieszkali na terenie 
Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego  oraz pasma Babiej Góry. 
Występujących instrumentalistów w liczbie 42  jury oceniało w ka-
tegoriach wiekowych; w grupie muzyków do lat 12 WYRÓŻNIENIE 
zdobyła WERONIKA ZĄTEK, która  pięknie zaśpiewała i zagrała na 

okarynie utwory naszego regionu. Uczennicę przygotowała Pani Ma-
ria Prostak, nauczyciel muzyki naszej szkoły.  

Głównym organizatorem tego niezwykłego wydarzenia był Regio-
nalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszenie Spo-
łeczno-Kulturalne Grojcowianie w Wieprzu. Uczestnicy otrzymali 
nagrody ufundowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-
Białej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach 
oraz Starostwo Powiatowe w Żywcu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zespół Promujący Szkołę
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KTO Ty jESTEŚ? – POlAK MAły!
W listopadzie, w związku z obchodami Święta Odzyskania Nie-

podległości, Publiczne Przedszkole w Wilkowicach mieniło się bar-
wami bieli i czerwieni. Uważamy, iż niezwykle istotne jest kształ-
towanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, 
grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej), a także godnej pochwały 
postawy patriotycznej. Dlatego też biało-czerwone były nie tylko fla-
gi na zewnątrz budynku, ale także sale zajęć. Dzieci uczestniczyły 
w zajęciach edukacyjnych, podczas których wzbogacały swą wie-
dzę na temat regionu, a przede wszystkim Polski. Nasi podopieczni 
odbyli niezwykłą podróż „palcem po mapie” Polski do największych 
miast leżących nad Wisłą. Dzieci uczyły się rozpoznawać symbole 
narodowe, dostrzegać cechy charakterystyczne niepowtarzalnego 
krajobrazu ziemi ojczystej, słuchały legend polskich, a także śpie-
wały pieśni patriotyczne, które przygotowały do XV Przeglądu Pie-
śni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek. Zwieńczeniem podjętych 
działań było wykonanie przez wszystkie grupy przedszkolne razem 
z nauczycielkami prac plastycznych o tematyce patriotycznej. Na 
wystawce rodzice mogli podziwiać polskie flagi, białe orły, warszaw-
skie syrenki, oraz wszystko to, co w sercach Polaków zajmuje wyjąt-
kowe miejsce. Ponadto koszulki przedszkolaków zdobiły wykonane 
wraz z nauczycielkami biało-czerwone kotyliony, które były z dumą 
noszone przez najmłodszych.

W tym miesiącu dzieci odwiedził także teatr lalek Pinokio z przed-
stawieniem pt. „Dzielny Tomek – Kompan Reksia”. Przedszkolaki 
oglądały również spektakl pt. „Przyjaciele z zielonej Polany”. Jednak 
niepodważalnie największą atrakcją był wyjazd do Bielskiego Cen-

trum Kultury, gdzie przedszkolakom został zaprezentowany spektakl 
„Baśnie Andersena”. Tematyka tak bliska dziecku spotkała się z du-
żym aplauzem. Mali widzowie mogli podziwiać różnorodne formy 
teatralne z udziałem aktorów, a także kukiełek, które wprowadziły 
publiczność w świat fantazji i teatru.  

Dzieci odwiedziły także Publiczną Bibliotekę w Wilkowicach w ra-
mach współpracy związanej z akcją „Cała Polska czyta dzieciom”. 
Przedszkolaki chętnie słuchały czytanych bajek i zapoznały się 
z najciekawszymi zakamarkami biblioteki, odnajdując swoje ulubio-
ne pozycje literackie.

24-25.11.2014 r. odbyły się warsztaty edukacyjne pt. „Od ziaren-
ka do bochenka”, podczas których dzieci zapoznały się z historią 
i etapami wypieku chleba, a także mogły spróbować własnych sił 
w formowaniu bułeczek. Wypieki prezentowały się bardzo apetycz-
nie i wszystkie zostały zjedzone ze smakiem przez najmłodszych. 

26.11.2014 r. obchodzony był w naszej placówce „Dzień Pluszo-
wego Misia”. W tym dniu każde dziecko mogło przyjść do przed-
szkola w towarzystwie swojego ulubionego pluszowego niedźwiad-
ka i przedstawić go rówieśnikom w grupie. Ponadto przedszkolaki 
razem z nauczycielkami wykonywały różnorodne prace plastyczne, 
których głównym bohaterem był oczywiście - pluszowy miś. Fotogra-
fie z uroczystości przedszkolnych, a także zdjęcia prac plastycznych 
wykonywanych przez dzieci można podziwiać w galerii przedszkol-
nej na stronie internetowej placówki: www.przedszkole-wilkowice.pl. 
Zapraszamy do śledzenia galerii na bieżąco!

Joanna Sprycha 
Przedszkole Publiczne w Wilkowicach

XV PRZEgląD PIEŚNI PATRIOTyCZNEj 
CO TO ZNACZy być PATRIOTą…

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi 
rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, 
którzy ją tworzyli. Głównym zadaniem przedszkola jest budzenie 
u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie po-
czucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej. Dlatego też 
20 listopada 2014 r. przedszkolaki z najstarszych grup Przedszkola 
Publicznego w Mesznej wzięły udział w XV Przeglądzie Pieśni Pa-
triotycznej im. Małgorzaty Papiurek. Dzieci z grupy II i III przedstawiły 
piosenkę pt. „Hej, chłopcy, bagnet na broń” napisaną przez Krystynę 
Krahelską w 1943 r. dla żołnierzy „Baszty”. Stała się ona najpopular-
niejszą piosenką żołnierską Polski Walczącej i Powstania Warszaw-
skiego. Następnie nasze przedszkolaki zaprezentowały piosenkę 

„Deszcz, je-
s i e n n y 
deszcz” jest 
to polska 
p i o s e n k a 
wo j skowa 
n a p i s a n a 
przez Mariana Matuszkiewicza w 1943 r. Przedszkolaki spisały się 
na medal, oklaskom nie było końca, a rodzicom i paniom wychowaw-
czyniom łezka kręciła się w oku…

Zespół Promujący Przedszkole 
KM

INAUgURACjA AKADEMII MAłEgO bySTRZAKA
W dniu 12 listopada 2014 r. oficjalnie powołano do życia kolej-

ny projekt sygnowany logiem Klubu Sportowego „Bystra” w Bystrej: 
Akademię Małego Bystrzaka, która ma na celu szlifowanie talentów 

piłkarskich wywodzących się  
z najbliższej okolicy.

Pomimo tego, iż dzieciaki 
uczestniczyły w treningach już 
od miesiąca, to właśnie powyż-
sza data uważana jest za start 
projektu, gdyż pokrywała się  
z uroczystym „Chrztem Sportow-
ca”, czyli pasowaniem uczestni-

ków zajęć na prawdziwych piłkarzy. Na potwierdzenie powyższego 
każda z zaprezentowanych pociech otrzymała pamiątkowy certyfikat 
oraz gadżety treningowe z logiem KS Bystra.

Warto nadmienić, że najmłodszych adeptów piłki nożnej z Bystrej 
podzielono na dwie grupy: 4-6 lat oraz 7-10 lat, dzięki czemu trenerzy 
Akademii Małego Bystrzaka mogą organizować efektywne zajęcia 
dla dzieci zarówno w wieku przedszkolnym jak i wczesnoszkolnym.

Więcej informacji dotyczących nowego przedsięwzięcia KS Bystra 
dostępnych jest na stronie facebook’owej Akademii Małego Bystrza-
ka oraz Klubu Sportowego „Bystra” w Bystrej.

KS Bystra



G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e8

KARTA DUżEj RODZINy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż do-

stępne są kolejne zniżki w ramach Karty Dużej Rodziny 
Minister Pracy i Polityki Społecznej 

Władysław Kosiniak-Kamysz podpi-
sał kolejne umowy z partnerami pro-
gramu.

Ponadto w ramach projektu „Ślą-
skie dla rodziny - Karta Dużej Ro-
dziny” przyjętego przez Wojewódz-
two Śląskie mieszkańcy województwa 
śląskiego posiadający Kartę Dużej 

Rodziny mogą korzystać z szeregu ulg i uprawnień, między 
innymi w muzeach, kolejach, obiektach   
w Parku Śląskim i instytucjach medycz-
nych. Miejsca, w których można skorzy-
stać z zniżek oznaczone są hasłem: TU 
REALIZUJEMY PROJEKT „ŚLĄSKIE 
DLA RODZINY- KARTA DUŻEJ RODZI-
NY”.

Aktualne wykazy zniżek można zna-
leźć na stronach internetowych 

www.slaskiedlarodziny.pl oraz 
www.rodzina.gov.pl

OgłOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje, iż  

w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r.  
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla 
rodzin wielodzietnych w tut. ośrodku są wydawane wnioski o przyznanie 
Karty Dużej Rodziny. 

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielo-
dzietnej, tzn. rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mający na utrzymaniu, 
co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy 

się w szkole lub w szkole wyższej;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się 

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełno-
sprawności.

Karta Dużej Rodziny oferuje zniżki oraz dodatkowe uprawnienia.  
Posiadacze Karty będą mieli możliwość korzystania z oferty kultural-
nej, rekreacyjnej, czy transportowej na terenie całego kraju. Więcej 
na temat oferowanych zniżek można znaleźć na stronie internetowej 
www.rodzina.gov.pl lub www.empatia.mpips.gov.pl oraz www.mpips.
gov.pl.

Informacji udziela również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 lub pod numerem telefonu  
33/499 00 77 w. 203.

Wycieczka klas II  z ZSP w Mesznej i SP w Bystrej do Beskidzkiego Cen-
trum Nauki NAUKOTECHNIKA w Świnnej koło Żywca. Udział w pokazach 
naukowych z ciekłym azotem, doświadczenia, eksperymenty, interaktywna 
wystawa naukowa, warsztaty, to tylko namiastka wspaniałej zabawy.

NAUKOTEChNIKA ZAPROSZENIE
Zespół Pieśni 

i Tańca „Zie-
mia Beskidz-
ka” serdecznie 
zaprasza na 
wspólne kolę-
dowanie pod-
czas Pasterki  
w kościele 
NSNMP  w Mesznej. Obecnie zespół intensywnie przy-
gotowuje się do kolędowania oraz przygotowuje się do 
przyszłorocznych występów  krajowych oraz 4 zagra-
nicznych.                    AR

KREATyWNE PRZEDSZKOlAKI W MESZNEj
Bardzo ważnym ele-

mentem w rozwoju 
dziecka jest wykształce-
nie w nim kreatywności. 
Im szybciej zaczniemy 
pomagać w jej rozwijaniu  
i kształtowaniu, tym lepiej 
nasze dziecko będzie 

przygotowane do życia w dzisiejszym świecie. Dlatego 17 listopa-
da 2014 r. w przedszkolu gościliśmy „Naukowców” z Fabryki Kre-
atywności, którzy przygotowali dla naszych Milusińskich niezwykły, 
magiczny, emocjonujący pokaz eksperymentów i doświadczeń. Na 
wstępie dzieci próbowały nadmuchać balon nie używając do tego 
ust, udało się to dzięki użyciu zwykłego octu i sody oczyszczonej. 
Następnie przedszkolaki zobaczyły niezwykłą przemianę wody 

w sok z  „gumijagód”, 
a później w colę,  
a także ogień, któ-
ry zapomniał, jakim 
kolorem powinien 
się palić. Dzieci mia-
ły także możliwość 
poznania Czesia–pi-
łeczki, który tańczy w 
powietrzu. Na sam koniec Pan Naukowiec – już na pożegnanie – 
przeprowadził eksperyment, którego efektem był „oddech Dżina”. 

Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mieli okazję znów spotkać 
się z Naukowcami z Fabryki Kreatywności i zobaczymy nowe zdu-
miewające „CZARY”.           Zespół Promujący Przedszkole

KM
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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” 
wraz ze wszystkimi organizacjami społecznymi działającymi w By-
strej opracowało i złożyło wniosek do LGD Ziemia Bielska, w ra-
mach IV edycji konkursu dla organizacji pozarządowych „LEADER 
– razem możemy więcej”, na najciekawszą inicjatywę aktywizującą 
i integrującą mieszkańców obszaru LGD Ziemia Bielska.  Długo za-
stanawialiśmy się, jaki wymyślonemu projektowi nadać tytuł. Pomy-
sły były aż trzy, a każdy z nich odzwierciedlał to, co 
w nim zawarliśmy:

„Kulturalnie, zdrowo i sportowo”, „W scenerii na-
tury idziemy w konkury”, „BystraVita – źródło dobrej 
energii dla ciała i dla ducha”.

W ocenie komisji opiniującej złożone wnioski, 
nasz uzyskał największą liczbę punktów i tym sa-
mym rozpoczęliśmy uzgodnienia i przygotowania 
do przeprowadzenia niezapomnianego wydarzenia.

W sobotę 2 sierpnia 2014 r. w Bystrej odbył się 
„Rajd z Fałatem”. Taki właśnie tytuł, po uzgodnie-
niach z partnerem finansującym tj. Lokalną Grupą 
Działania „Ziemia Bielska”, to wydarzenie otrzyma-
ło.

Propozycji dla uczestników tego wydarzenia było 
sporo. Wielbiciele turystyki górskiej mogli wybrać 
jedną z tras prowadzących na schronisko szczytu znajdującego 
się na obszarze Gminy Wilkowice (Klimczok, Szyndzielnia, Kozia 
Góra lub Magurka Wilkowicka), odebrać Certyfikat Uczestnictwa 

i zejść na biwak do Bystrej, 
by otrzymać koszulkę z logo 
wydarzenia oraz wziąć udział 
we wspólnej zabawie. 

W południe ruszył Górski 
Rajd Rowerowy na Klimczok, 
w którym wzięło udział kilka-
dziesiąt osób. Cykliści rów-
nież zakończyli wyprawę na 
biwaku w Bystrej. 

W tym samym czasie 
na boisku wielofunkcyj-
nym w Bystrej odbywały 
się rozgrywki piłkarskie 
młodych zawodników 
z gmin obszaru LGD. 

Tego dnia w Bystrej 
m o ż n a 
było bez-
p ł a t n i e 
odwiedzić kilka miejsc. Przede wszystkim Muzeum 
Juliana Fałata – Fałatówkę, a także Starą Stolarnię 
– Izbę Regionalną, Izbę Tradycji oraz siedzibę LKS 
„Klimczok – Bystra”. Do tych wszystkich miejsc do-
woziła uczestników Ciuchcia Beskidzka. Ponadto na 
bystrzańskiej skoczni narciarskiej odbył się trening 
pokazowy.

Zwieńczeniem tych wszystkich aktywności był 
wspólny biwak, w ramach którego przy akompania-
mencie „Bystrzańskiej Kapeli” można było degusto-
wać potrawy ze słynnego menu Fałata, wziąć udział 
w konkursach, zobaczyć pokaz pierwszej pomocy 
i pokazy sportowe oraz odwiedzić stoisko medycz-

ne. Najmłodsi mieli swoją twórczą strefę. Na zakończenie zagrał 
Zespół „Dzień Dobry”.

25 października 2014 r. w czechowickim Dworku Eureka odbyło 
się IV spotkanie organizacji pozarządowych obszaru LGD Ziemia 
Bielska, tam też członek Zarządu LGD Ziemia Bielska, Pan Marian 
Błachut, wręczył  na ręce Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi By-
stra „Bystrzańska Inicjatywa”, Pani Teresy Pryszcz, statuetkę wyróż-
niającą zwycięski projekt tegorocznej edycji konkursu.

Wyróżnienie to jest dedykowane całemu zespołowi zaangażowa-
nemu w opracowanie i zrealizowanie tego wydarzenia, wszystkim 
członkom organizacji społecznych działających na terenie sołectwa 
Bystra – razem możemy więcej.

TP

„lEADER – RAZEM MOżEMy WIĘCEj”

NOWA PlACóWKA MUZEAlNA W bySTREj
Planowane otwarcie nowego obiektu zbudowanego w Bystrej, 

przez autora niedawnej wystawy, Pana Jana Leszka Rysia, stanowić 
będzie placówkę kulturalną, jako mini obiekt zaliczany do „Szlaku 
Zabytków Techniki”. Charakter jego, w szerokim pojęciu historycz-
nym, prezentować będzie zbiory wyjaśniające uwarunkowania cywi-
lizacyjne, globalne jak i regionalne, w których one powstały. 

Wnętrze małego obiektu spełniać będzie funkcję kameralnego au-
dytorium zarówno dla pasjonatów, jaki i zwykłych zjadaczy chleba, 
oferując, dosłownie, tajniki wszechwiedzy.

W tej małej budowli zain-
teresowana osoba znajdzie 
encyklopedyczny zbiór litera-
tury, eksponatów oraz innych 
materiałów faktograficznych 
obejmujących wielorakie 
kompendia z historii religii, 
wojen, kultury i sztuki, tech-
niki, rzemiosła i przemysłu, 

w tym odnoszących się na 
przykład do Bielska-Białej.

Peryferyjną osobliwością 
jest ślad w historii lotnictwa – 
z ostatnich dekad, jak i tych 
z XVII wieku, t.j. rusznikar-
stwo, które zachowały się 
w muzeach świata.

Z uwagi na ograniczoną powierzchnię obiektu znajdować się 
będą w nim eksponaty podstawowych maszyn z końca XIX wieku, 
jak i kartografia wszystkich wielkich miast świata, zarówno Rzymu 
sprzed 2 tysięcy lat, jak i innych miast europejskich z XIX wieku.

Rocznicową osobliwością będzie prezentacja prac A. Dűrera 
z 1514 r. oraz lokalnego wynalazcy z Żywca z lat wojny pod Or-
szą (I ponton wojenny). Najstarszym materialnym, lokalnym śladem,  
jest niewątpliwie płaskorzeźba cystersów z Wilkowic.

UG
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Pan Bóg, matka natura lub jak kto woli ewolucja stworzyła 
człowieka do życia i pracy pod słońcem - na ziemi - a nie w cze-
luściach jej głębi. Wtargnięcie człowieka w całkowicie nieznany, 
wrogi, podziemny świat zaskoczył pionierów górnictwa szero-
ką skalą zagrożeń i niebezpieczeństw. Pierwsi górnicy drążąc 
ręcznie podziemne wyrobiska i urabiając przy pomocy prymi-
tywnych narządzi caliznę minerałów nie potrafili sobie wyjaśnić 
przyczyn podziemnych nieszczęść, które stały się codzienno-
ścią ciężko pracujących gwarków. Zaczęto szukać sprawcy 
opadu skał stropowych, zawalania się całych wyrobisk, tąpnięć 
górotworu, wydzielania się szeregu trujących i wybuchowych 
gazów kopalnianych, nagłego wtargnięcia wody do podziem-
nych wyrobisk, pożarów, eksplozji i wielu innych nieszczęść.  
W rezultacie „poszukiwań” winnego górniczych katastrof stwier-

dzono, że przyczyną wszelkich zagrożeń w kopalniach jest jakiś 
„zły duch”. Absolutny władca podziemnego świata zsyłając na 
górników ogrom niebezpieczeństw utrudniał, wręcz uniemożli-
wiał człowiekowi wydobycie schowanych głęboko w ziemi bo-
gactw. W różnych regionach wydobywczych różnie określano 
sprawcę górniczych nieszczęść. Niektórzy nazywali go złym 
duchem kopalni, inni mianowali go Berggeist. Na Śląsku, szcze-
gólnie w okresie powojennym, obniżono rangę niebezpieczne-
go ducha kopalni do funkcji „skarbnika”, którego zadaniem jest 
pilnowanie podziemnych skarbów. W rzeczywistości okrutnego 
ducha kopalni stworzył człowiek w celu uświadomienia górni-
kom ich niebezpiecznej pracy. Fantom skarbnika przybierał 
często postać złego, starego, zgarbionego, białowłosego ol-
brzyma słaniającego się w nieczynnych, zawalonych wyrobi-

PO CO góRNIKOM ŚW. bARbARA?

KAżDy MOżE ZOSTAć ARTySTą
„Wrota Beskidów” przyjmują zapisy do 

wzięcia udziału w warsztatach manual-
nych dla kobiet, mężczyzn, młodzieży  
i dzieci. Tematyka zajęć:

  1. Papierowa wiklina – recycling.
  2. Quilling – cuda z kolorowych pasków 

papieru np. kartki świąteczne, ozdoby 
choinkowe i nie tylko.

  3. Ozdoby choinkowe z makaronu.
  4. Kwiaty z bibuły.
  5. Koronka frywolitkowa.
  6. Ikony.

  7. Modelina – biżuteria i broszki.
  8. Decoupage.
  9. Beading – igłą i szydełkiem.
10. Warsztaty różnych technik haftu na 

płótnie, tiulu i skórze.

Zapisy przyjmuje i informacji udzie-
la Pani Bogumiła Dębińska pod nr 
tel.: 508529772, Helena Helfer nr tel.: 
510954786 oraz Władysław Wala pod nr 
tel.: 601806906.

Władysław Wala

WySTAWA „WOjNy I POKój”

W dniu 4 listopada br. 
w Meszniańskim Ośrodku 
Kultury „Nad Borami” miał 
miejsce wernisaż wystawy 
pod nazwą „Wojny i pokój”, 
Pana Jana Leszka Rysia, re-
daktora wielu publikacji histo-

rycznych i naukowych, historyka, plastyka, architekta i konstruktora. 
Pan Jan Leszek  Ryś od wielu lat jest zafascynowany historią Polski 
i świata, stara się zestawić ze sobą fakty historyczno – naukowe. 

Podczas uroczystego wernisażu autor wystawy wraz z Wójtem 
Gminy Wilkowice  Mieczysławem Rączką dokonali oficjalnego 
otwarcia wystawy poprzez przecięcie symbolicznej biało - czerwonej 
wstęgi, po czym Pan Ryś oprowadził zaproszonych gości po eks-
pozycji, nie szczędząc  słów, by dopowiedzieć o tym, co nie zosta-
ło uwidocznione na specjalnych planszach. Podniosłego nastroju 
nadawały płynące w tle pieśni patriotyczne.

Na wystawie zaprezentowano następujące tematy:
1. Relacje Niemcy – Polska od lat 1830-1933 (Polacy w Reistagu).

2. Legiony w boju w 1914 r.
3. Polskie polityczne 20-le-

cie międzywojenne.
4. Watykan z daleka i bli-

ska.
5. Zaolzie 1938 i szlak bo-

jowy Dywizji Pancernej.
6. Stopy wzrostu potęgi mi-

litarnej Niemiec.
7. Europejski teatr wojenny 1939-1945.
8. Zbrodnia i kara – proces norymberski.
9. Agresja niemiecka w wersji propagandy hitlerowskiej – plansze 

dwujęzyczne.
10. Nowe Niemcy w latach zimnej wojny.
Wernisaż zakończył Wójt, dziękując autorowi za przygotowanie 

wystawy, za przypomnienie i krzewienie wiedzy historycznej z trud-
nych czasów wojny oraz pokoju w naszym Narodzie i nie tylko. 

                    ŁH
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łATWIEj ZAPObIEgAć WSZAWICy NIż ją lECZyć
Wszawica - to choroba pasożytnicza wywołana przez wesz gło-

wową, która żyje na owłosionej skórze głowy człowieka, żywiąc 
się jego krwią. Wszy głowowe mają długość 2-3 mm i są sześcio-
nożnymi insektami. Dorosła samiczka składa od 100-300 jajeczek 
zwanymi gnidami, które przyklejają się do włosów dzięki klejącej 
substancji. Z tych jajeczek po 7-10 dni wykluwa się larwa, która 
przeradza się w dorosłego osobnika. Wszy odżywiają się krwią, 
ślina pasożyta wprowadzona do skóry powoduje silny świąd oraz 
odczyn zapalny.

 Wbrew  powszechnej opinii czystość i porządek nie chronią 
przed wszami. W ostatnich latach wszawica stała się znowu plagą 
i nie ma związku z warunkami higienicznych. Możliwości przeno-
szenia wszy są obecnie  bardziej różnorodne niż kiedyś. Dzieci 
częściej wymieniają między sobą części garderoby, wieszają je 
razem w szatniach w czasie zajęć sportowych, używają  pożycza-
nych nakryć głowy  w czasie uprawiania sportu. Wszawica prze-
noszona jest przez szczotki, spinki, grzebienie, pościel, koce, plu-
szowe zabawki.

Jak rozpoznać wszawicę głowy. Najlepiej skórę głowy oglądamy 
w dobrym świetle, można użyć lupy. Skóra głowy jest zaczerwie-
niona najczęściej za uszami i na potylicy. Widoczne są gnidy, małe 
owalne szarobiałe przyklejone blisko nasady włosów, nie dają się 
oddzielić od włosa są mocno do niego przyklejone.

Leczenie wszawicy nie jest trudne. Należy skontaktować się 
z pielęgniarką szkolną, lekarzem rodzinnym lub farmaceutą w ap-
tece, którzy pomogą dokonać wyboru najlepszego środka do 

zwalczenia wszawicy. Należy ściśle dostosować się do zaleceń 
zawartych w ulotce leku. Należy stosować preparaty medyczne 
oraz środki mechaniczne – bardzo gęste grzebienie do usuwania 
gnid.  Należy wyrzucić grzebienie i szczotki jak również ozdoby. 
Wygotować ręczniki i pościel. Dzieci nie powinny uczęszczać do 
przedszkola, czy szkoły do czasu zlikwidowania insektów, aby nie 
zarazić innych dzieci.

W przypadku stwierdzenia u dziecka wszawicy należy zgłosić 
ten fakt w placówce nauczania w celu wdrożenia działań zapo-
biegających dalszemu rozprzestrzenianiu się wszawicy. Często 
ze wstydu rodzice przemilczają ten fakt, co w efekcie powoduje 
dalsze rozprzestrzenianie się wszawicy. Osoby stanowiącej źródło 
wszawicy nie da się ustalić, jednak racjonalne postępowanie całe-
go otoczenia może zapobiec temu, aby wszy nie stały się „zwierzę-
tami domowymi”.

Zapobieganie!!!!!!
Przestrzeganie podstawowych zasad higieny.
Częste przeglądy włosów, zwłaszcza przedszkolaków i młodzie-

ży szkolnej przeprowadzane przez rodziców. Używanie wyłącznie 
własnych przedmiotów osobistego użytku (grzebienie, szczotki do 
włosów, ręczniki, nie noszenie cudzych nakryć głowy, szalików).

RODZICE SKONTROLUJCIE GŁOWY WASZYCH DZIECI!!!!

Dbajcie o siebie i o swoich bliskich, z pozdrowieniami 
Katarzyna Banet-Skwarna - Kierownik SGZOZ

skach kopalni kontrolując jednocześnie ilość wykutego z cali-
zny czarnego złota. Górnicy bali się skarbnika. Wiedzieli, że ten 
bezwzględny i bezlitosny władca podziemi obserwuje ich pracę  
i nie przebacza braku respektu przed czyhającym na dole kopalni 
niebezpieczeństwem. Bagatelizowanie żywiołu górotworu oraz 
partactwo w wykonywaniu sztuki górniczego rzemiosła skarb-
nik karcił bardzo surowo. Mimo, że górnicy byli ostrożni i skru-
pulatnie wykonywali swoją ciężką pracę, to na wskutek braku 
górniczej wiedzy, prymitywnych narzędzi oraz 
faktu, iż kopalnia nie jest „fabryką czekolady”, 
często dochodziło w podziemiach do ludzkich 
tragedii. Wszyscy chrześcijanie wiedzą, że  
w niebie jest wszechmogący Pan Bóg, który, 
w sposób niezrozumiały dla człowieka, de-
cyduje o jego życiu i śmierci. Człowiek pra-
cujący na powierzchni ziemi chcąc prosić 
niebiosa o łaskę, składa ręce do pacierza, 
spogląda w niebo i modli się bezpośrednio do 
Boga. W zupełnie innej sytuacji znajduje się 
górnik, który został w głębi ziemi zasypany 
lub przygnieciony skałą. Zamiast wysokiego, 
błękitnego nieba widzi czarną ciemność i czuje tylko odbijają-
cy się od „kamiennego nieba” jego własny, szybki, rozpaczliwy 
oddech. W takich i podobnych sytuacjach górnikom był potrzeb-
ny łącznik między „piekłem”, a niebem. Ktoś, komu można było 
zaufać i powierzyć własny los. Znaleźć łagodną, olśniewającą 
nadzieją, ludzką postać o charterze anioła stróża, która chroni-

łaby wszystkich górników na całym świecie przed zagrożeniami 
w ich codziennej pracy. Do przełomu XV i XVI wieku górnicy 
mieli wielu patronów, takich jak Św. Rupertus, Św. Katarzyna, 
Św. Antoni, Prorok Daniel i wielu innych, którzy prawdopodobnie 
na przestrzeni setek lat nie spełnili pokładanych w nich nadziei. 
Dopiero jak po raz pierwszy w dziejach górnictwa użyto do kru-
szenia skał czarnego prochu, skojarzono błysk i huk detonacji 
materiału wybuchowego z błyskawicą z legendy o św. Barbarze. 

Wówczas górnicy wybrali tą piękną i maje-
statyczną męczenniczkę na swoją Patronkę. 
Odwaga, stanowczość, wielkoduszność, pro-
mieniujący blask nadziei św. Barbary miały 
skutecznie chronić górników przed surowym 
bezdusznym skarbnikiem. Polskie górnictwo 
może się poszczycić najnowocześniejszymi 
technologiami górniczego bezpieczeństwa, 
które to niewątpliwie ograniczyły „zasięg 
działania” złego ducha kopalni. Ale on tam 
jest i o tym trzeba na każdej szychcie pamię-
tać. Górnik, który po przepracowaniu ponad 
trzydziestu lat na dole kopalni szczęśliwie do-

czekał emerytury może o sobie powiedzieć; że św. Barbara gór-
niczym szczęściem nieraz przestrzegła go przed skarbnikiem. 
Niestety, górnicy często zapominają o tym, że św. Barbara jest 
tylko i wyłącznie ikoną górniczego szczęścia – o bezpieczeń-
stwo muszą górnicy już sami zadbać.   

Kornel Lichtenstein
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bIEżąCE INfORMACjE DOTyCZąCE gOSPODARKI ODPADAMI  
W NASZEj gMINIE

Nowe zasady odbioru odpadów obowiązują już od ponad roku 
w całym kraju. Na terenie naszej gminy system ten został dopra-
cowany na poziomie zadawalającym. Przyjęty schemat dotyczący 
segregacji odpadów pozwala na osiągnięcie dobrych wskaźników 
określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Jednakże należy zaznaczyć, że jest to zasługa miszkańców, którzy  
w większości podeszli do tematu poważnie i odpowiednio prowa-
dzą segregację na terenie swoich nieruchomości. Zdarzają się po-
jedyńcze przypadki niewłaściwego postępowania z odpadami, co 
wykazały bieżące kontrole prowadzone zarówno przez pracowników 
Referatu Gospodarki Odpadami, a także przez podmiot odbierający. 
W stosunku do tych właścicieli nieruchomości zostały wszczęte po-
stępowania zmierzające do wydania decyzji określających wyższą 
stawkę opłaty tj. jak dla odpadów niesegregowanych.

Integralną częścią systemu jest utworzony dla naszych mieszkań-
cow Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK 
w Wilkowicach przy ul. Wilkowskiej 51, do którego można dostar-
czyć takie odpady jak:
  - selektywnie zebrane odpady ze szkła, tworzyw sztucznych, papie-

ru i tektury, metalu oraz opakowania wielomateriałowe,
  - odpady zielone (gałęzie, liście, skoszona trawa),
  - odpady wielkogabarytowe,
  -  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  - zużyte baterie i akumulatory, 
  - przeterminowane leki,
  - żarówki, świetlówki, lampy neonowe, fluorescencyjne,
  - odpady niebezpieczne - takie jak farby, kleje, środki ochrony roślin 

i ich opakowania,
  - zużyte opony,
  - popiół.

oraz odpady remontowo-budowlane w stosunku, co do których 
zaistaniała konieczność wprowadzenia, od grudnia 2014 r., limi-
tu ponieważ w dalszym ciągu trafiały tam odpady z terenu innych 
gmin oraz od firm budowlanych, o czym pisaliśmy w poprzednich 
artykułach. Miało to znaczący wpływ na  koszty zagospodarowania 
tych odpadów, które ponoszone są przez wszystkich mieszkańców 
naszej gminy. Na podstawie prowadzonych  rejestrów przyjęć koszt 
ten tylko od stycznia do września 2014 r. wyniósł prawie 50 000 zł. 
Dlatego też, Rada Gminy Wilkowice  29 października 2014 r. podjęła 
stosowną uchwałę w sprawie zmiany:  uchwały nr XXXII/267/2013 
Rady Gminy Wilkowice  z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie szczegó-
łowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodaro-
wania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nie-

ruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Wilkowice wprowadzając limit w ilości do 1 tony 
w ciągu roku dla całej nieruchmości. Zatem od miesiąca  grudnia 
2014 r., jeśli wykonywany jest remont we własnym zakresie, koszt 
zagospodarowania odpadów remontowo-budowlanych powyżej  
1 tony będzie ponosił właściciel nieruchmości na podstawie wysta-
wionej faktury przez prowadzącego PSZOK, czyli firmę Ekoład sp. 
z o.o. Prosimy o zapoznanie się mieszkańców z ww. uchwałą oraz  
z bieżącymi informacjami  dot. gospodarki odpadami, które  dostęp-
ne są na stronie www.wilkowice.pl w zakładce Ekologia – Gospodar-
ka Odpadami.

Informujemy również, że nowe harmonogramy wywozu odpadów 
komunalnych na rok 2015 zostaną dostarczone mieszkańcom  przez 
spółkę Ekoład w miesiącu grudniu.  Harmonogram dostępny będzie 
również na ww. stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy w Wil-
kowicach, a także w grudniowym wydaniu  Głosu Gminy Wilkowice.  

Przypominamy, iż ostatni termin płatności za IV kwartał 2014r., 
przypada na dzień 30 listopada 2014 r.  Płatności za odbiór odpadów 
można również dokonywać w kasie Urzędu Gminy na II piętrze bu-
dynku bez uiszczania prowizji za dokonaną wpłatę. Kasa jest czynna 
codziennie w godz. od 800 do 1430 z przerwą od godz.  1100 do 1200.

WyMIAR OPłATy NA ROK 2015
Właściciele nieruchomości, rozliczający się w oparciu o ilość 

zużytej wody z danej nieruchomości, którzy NIE UDZIELI-
LI stosownego upoważnienia dla Wójta Gminy Wilkowice  
do pobrania danych ze  spółek wodociągowych, zobowiązani są zło-
żyć nową deklarację zmieniającą  po dokonaniu ostatniego w tym 
roku odczytu wodomierza przez właściwą spółkę wodociągową/ka-
nalizacyjną  oraz wyliczyć w niej samodzielnie opłatę za gospodaro-
wanie odpadami, załączając stosowne faktury bądź zaświadczenie 
ze spółki wodociągowej/kanalizacyjnej. 

Dla pozostałych właścicieli tj. tych którzy upoważnili Wójta Gmi-
ny Wilkowice do pobrania niezbędnych danych ze spółek wodocią-
gowo-kanalizacyjnych oraz dla właścicieli nieruchomości rozlicza-
jących się w oparciu o ilość osób z danej nieruchomości zostanie 
wyliczony wymiar opłaty, który będzie do odbioru wraz z podatkami 
na rok 2015 u sołtysów w dniach ich urzędowania. Osobom, które 
nie odbiorą wymiaru opłaty w stosownym terminie zostanie on do-
starczony pocztą. Numery kont indywidualnych, na które uiszczana 
była opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2014 
pozostają bez zmian. 

Wszystkim tym, którzy byli z nami  
w najtrudniejszych chwilach i podzielają nasz 

smutek po odejściu  
ukochanej Mamy, Żony, Córki

ŚP. Moniki Hubert-Skura

Serdeczne podziękowania składa Rodzina

UWAgA! Zawiadamiamy, że początkiem grudnia br., zo-
staną ogłoszone konkursy na realizację zadań 
publicznych Gminy Wilkowice w zakresie: kultu-

ry, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, porządku i bezpieczeń-
stwa publicznego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecz-
nym, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz nauki, szkolnictwa wyższego, 
edukacji, oświaty i wychowania w 2015 r. Szczegóły dostępne będą na 
www.wilkowice.pl, bip.gwwilkowice.finn.pl oraz w Referacie Kultury, Spor-
tu i Promocji Gminy, Tel. 33/499 00 77 w. 414.
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EURONET 50/50 MAX – kOlEjNE dziAłANiA w zSP w MESzNEj
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej kilka miesięcy temu roz-

począł realizację projektu edukacyjnego – EURONET 50/50 MAX. 
W ramach projektu przeprowadzono wiele działań, a oto kilka z nich.

Organizacja – World Wild Fund for Nature była organizatorem ak-
cji – Godzina dla Ziemi, która polegała na wyłączeniu światła na 1 go-
dzinę. W naszej szkole zostały przeprowadzone lekcje tematyczne, 
opracowane i rozdawane ulotki, również szkoła została zarejestrowa-
na, jako biorąca udział w/w akcji.

W sobotę 29 marca 2014 r. o godzinie 20:30 uczniowie z Mesznej 
wraz z ponad 100 000 ludzi na całym świecie w symbolicznym geście 
troski o naszą planetę zgasili światło i wyłączyli zbędne urządzenia.

W marcu odbył się także w naszej szkole konkurs w języku angiel-
skim na plakat o tematyce ekologicznej – HOW GREEN ARE WE? 
Celem konkursu było roz-
budzenie świadomości 
ekologicznej uczniów oraz 
promowanie właściwych 
zachowań proekologicz-
nych. Zadaniem konkur-
sowiczów było wykonanie 
pracy językowo-plastycz-
nej propagującej wzory za-
chowań ekologicznych np. 
oszczędzania wody, ener-
gii elektrycznej, alternatyw-
ne źródła energii, segregowania odpadów itp., a także inne sposo-
by ochrony środowiska naturalnego. Przyznano I, II i dwa III miejsca 
oraz aż 11 wyróżnień.

Kolejnym działaniem w projekcie – Euronet 50/50 Max był udział 
przedstawicieli naszej szkoły w XI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy 
Ekologicznej organizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego odział w Żywcu. Tym razem 
naszej drużynie jednak nie udało się zakwalifikować do 
kolejnego etapu spośród 55 drużyn z województwa.

Natomiast 15 kwietnia 2014 r. kilkunastu uczniów 
klas starszych brało udział w IV edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Wiedzy Ekologicznej na temat edukacji 
i ochrony środowiska – Ekotest. Organizatorem było 
Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie w ra-
mach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. Spo-
śród kilku tysięcy uczestników z całej Polski na 13 miej-
scu uplasowała się – Marta Opitek z klasy IVA, która 
otrzymała wyróżnienie.

Jak bardzo ważną rolę w przyrodzie pełni las i jakie korzyści ma 
dla człowieka każdy wie albo przynajmniej powinien wiedzieć. Aby 
przybliżyć i utrwalić posiądą wiedzę na temat funkcji ekologicznych 
i gospodarczych lasu zorganizowano warsztaty z leśnikami z nadle-
śnictwa Bielsko właśnie w ramach obchodów Dnia Ziemi, który w tym 
roku przypadł na 22 kwietnia, czyli poświąteczny czas wolny.

Leśnicy przypomnieli naszym uczniom, co to jest las i co daje lu-
dziom; ponadto, jakie zamieszkują w nim zwierzęta, jakie możemy 
spotkać w najbliższym sąsiedztwie. Karty memory oraz koło fortuny 
pozwoliły utrwalić i sprawdzić posiadaną wiedzę. Najlepsi otrzyma-
li drobne upominki.

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

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

Nasza szkoła już po raz trzeci zorganizowała Gminny Konkurs Ję-
zykowo-Plastycznym – Let’s paint in English. W tym roku szkolnym 
w związku z uczestnictwem szkół naszej gminy w projekcie unijnym 
Euronet 50/50, konkurs poświęcony był właśnie tematyce ekologicz-
nej. Zadaniem uczestników było wykonanie ilustracji do wybranego 
wiersza w języku angielskim o tematyce ekologicznej wraz z hasłem 
w języku angielskim propagującym właściwe zachowania ekologicz-
ne. Na uroczystej akademii zwycięzcom zostały wręczone dyplomy 
i nagrody.

Został również przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs na naj-
lepszą etykietę ekologiczną, spośród wielu prac wykonanych róż-
ną techniką wybrano trzy najlepsze. Etykiety zostaną powielone 
i umieszczone przy kranach w łazienkach, gniazdkach, do których 
podłączone są urządzenia elektryczne oraz przy włącznikach, aby 

przypominać uczniom nie tylko o gaszeniu 
zbędnego oświetlenia.

Projekt edukacyjny – Euronet 50/50 
Max determinuje wiele działań ekolo-
gicznych wśród uczniów i przedszko-
laków naszej placówki, miejmy nadzie-
ję, że również w okresie wakacyjnym 
propagowane typy zachowań staną się 
nawykami, a następnie postawami na-
szych uczniów.

Janusz Prochownik

Zgodnie z treścią decyzji Wójta Gminy Wilkowice zawartej w pi-
śmie nr SK.KW.028.2014, znak pisma SK.5311.009.2014 z dnia 
11.06.2014 r. dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej 
podaje wyniki zbiórki publicznej polegającej na sprzedaży losów pod-
czas loterii fantowej, przeprowadzonej w trakcie Pikniku Rodzinnego 
w dniu 17.06.2014 r. w godzinach od 16.00 do 18.00, zorganizowanej 
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej.

1. Dane dotyczące zebranych środków.
W wyniku sprzedaży 201 losów pozyskano kwotę w wysokości 

2.010,00 zł. Cena jednego losu wynosiła 10 złotych.

2. Szczegółowy wykaz kosztów poniesionych na organizację 
i przeprowadzenie zbiórki publicznej.

W celu organizacji loterii otrzymano od rodziców kwotę 1.320,00 zł., 
którą przeznaczono na zakup fantów. Pozostałe fanty otrzymano od 
rodziców w formie rzeczowej.

3. Dokładny podział dochodu ze zbiórki publicznej.
Całkowity dochód z loterii fantowej zostanie przeznaczony na za-

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

Długosz Małgorzata – dyr. ZSP Meszna

wYNiki zBiÓRki PUBliCzNEj w zESPOlE SzkOlNO-PRzEdSzkOlNYM w MESzNEj

WÓjT iNFORMUjE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka mię-
dzy innymi:
• wziął udział w obchodach 150-lecia istnienia Państwowej Straży 

Pożarnej w Bielsku-Białej;
• zorganizował obchody 25-lecia wolnych wyborów z 4 czerwca 

1989 roku, w ramach których odsłonięto tablicę z okazji nadania 
nazwy „Park Wolności” oraz zasadzono dęba wolności w parku 
obok Urzędu Gminy;

• wziął udział w wyjazdowej komisji budżetowej w Gminie Bziny na 
Słowacji celem omówienia stanu realizacji inwestycji w ramach 
współpracy transgranicznej;

• wziął udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Region Beskidy;

• wziął udział w uroczystym przekazaniu wyremontowanego w ra-
mach współpracy transgranicznej pałacu Czeczów w Kozach;

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

• wziął udział w walnym zebraniu Spółki Ekoład.

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

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

K
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Zapraszamy  wszystkich  mieszkańc—w  na  tradycyjny
Kiermasz  Bożonarodzeniowy,  kt—ry  odbędzie  się  w
niedzielę 14.12.14 w godz. 10.00 - 17.00 w Pubie Bibelot 
w Bystrej, ul. Klimczoka 105 (budynek OSP). 
Wstęp wolny  
Szczeg—ł—w prosimy szukać na facebook.com/Pub.Bibelot
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27 listopada 2014 roku  
w nowo oddanej hali sporto-
wej przy Szkole Podstawo-
wej w Kaniowie, miała miej-
sce Powiatowa Inauguracja 
Sportowego Roku Szkolne-
go 2014/2015. Wspaniałą 
uroczystość okraszoną licz-
nymi występami artystyczny-

mi, zaszczycili znamienici goście: Posłowie, przedstawiciele Sejmi-
ku Śląskiego, Starosta Powiatu Bielskiego, Wójtowie Gmin z terenu 
powiatu, Radni oraz Olimpijczycy. Oczywiście nie zabrakło przedsta-
wicieli Szkolnego Związku Sportowego, nauczycieli i uczniów.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla Gminy Wilkowice było uhono-
rowanie Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej, za drugie z rzędu 
zwycięstwo we współzawodnictwie sportowym gimnazjów z terenu 
powiatu bielskiego za rok 2013/2014. Puchar i drobne upominki z rąk 

Starosty - Andrzeja Płonki, odebrali: Dyrektor Michał Kunce oraz na-
uczyciele wychowania fizycznego Grażyna Żurad i Marcin Węgrzyn.

 Olbrzymią niespodziankę sprawił Wójt Gminy Wilkowice – Pan 
Mieczysław Rączka oraz Przewodniczący Komisji ds. Kultury Fi-
zycznej, Sportu i Promocji Gminy – Pan Piotr Pielesz, którzy pod 
koniec akademii wręczyli ufundowany przez władze gminy  puchar 
dla bystrzańskiego Gimnazjum. Trzeba dodać, że byliśmy jedyną 
szkołą wyróżnioną w ten sposób przez władze swojej gminy. Drugą 
nagrodą jaką otrzymaliśmy za wybitne wyniki sportowe jest rozpo-
częcie prac związanych z wybudowaniem profesjonalnej skoczni  
w dal przy bystrzyńskim gimnazjum. 

Z tego miejsca chcemy serdecznie podziękować władzom gminy 
za wkład w promowanie sportu na terenie Gminy Wilkowice. Bez 
wsparcia i rozbudowanego zaplecza sportowego trudno byłoby osią-
gnąć podobne wyniki. Dziękujemy  uczniom, którzy z tak wielkim za-
angażowaniem oblegają nowopowstałe obiekty sportowe i uczestni-
czą w wielu zajęciach pozalekcyjnych.                  KX

ŚWIATOWy SUKCES MĘżATKI  
Z WIlKOWIC

W finale konkursu  Mrs World 2014, wilkowianka Joanna 
Sendecka (z domu Cierniak) zdobyła tytuł IV wice Mrs World. 
Konkurs na najpiękniejszą mężatkę odbył  się 19 listopada  
w Solomons Island w USA. Był on poprzedzony 9-dniowym 
zgrupowaniem 35 kandydatek - laureatek konkursów z po-
szczególnych krajów całego świata. W konkursie piękności 
Joanna startowała nie po raz pierwszy. W 1999 roku zdobyła 
tytuł Miss Polonia Top Model, a w 2000 roku została Miss Na-

stolatek Południa. Tytuł Mrs 
Polski  2014, który umożliwił 
jej wyjazd na konkurs światowy, zdobyła w kon-
kursie ogólnopolskim 9 marca br. Joanna była 
uczennicą Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, 
licencjat zdobyła w Dublinie, a tytuł magistra  
w Krakowie. Obecnie znowu mieszka w Wilko-
wicach z mężem i 2-letnim synkiem Łukaszem.

Gratulujemy! 

PUChAR OD STAROSTy..... PUChAR OD WójTA....
gIMNAZjUM IM. jUlIANA fAłATA PONOWNIE NAjlEPSZE!

SERDECZNIE ZAPRASZAMy NA bIEgI NARCIARSKIE PN.

„WSZySCy bIEgAMy NA NARTACh
– bIEgI NARCIARSKIE DlA AMATORóW”

SZCZEgóły WKRóTCE NA WWW.WIlKOWICE.Pl

ZAWODy ODbĘDA SIĘ W DNIU 13 gRUDNIA 2014 R.,  
TylKO PRZy SPRZyjAjąCyCh WARUNKACh POgODOWyCh!!!

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY WILKOWICE!
Zwracamy się do Państwa z osobistymi wy-

razami szacunku i podziękowaniem za udział 
w wyborach samorządowych, które odby-
ły się w dniu 16 listopada 2014 r. To dowód, 
nie tylko zaufania do nas, ale także ocena  
i docenienie naszej dotychczasowej działalności  
w lokalnym samorządzie.

Chcielibyśmy Państwu podziękować za kolejny 
kredyt zaufania, jakim jest Mandat Radnego Rady 
Gminy Wilkowice. Ufamy, iż dzięki Państwa pomocy 
będziemy mogli realizować i pomagać we wszyst-
kich sprawach, które Państwa nurtują!

Z poważaniem
Radni zgłoszeni przez KWW Strażaków  

Gminy Wilkowice:

Anna Maślanka
Bożena Maślanka
Bartosz Olma
Tomasz Rawski

Józef Pawlusiak
Piotr Pielesz
Andrzej Polak
Józef Kąkol


