
ZAPROSZENIE NA KONCERT NOWOROCZNY
Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Wilkowice

serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy
na tradycyjny KONCERT NOWOROCZNY,

który odbędzie się w niedzielę 10 stycznia 2016 roku,
o godzinie 15.30

w Gminnym Ośrodku Kultury
„Promyk” w Bystrej.

Na Koncercie nie zabraknie wspólnego 
kolędowania oraz niespodzianek muzycznych 

w wykonaniu naszej orkiestry.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Mieszkańcom naszej Gminy radosnego,

świątecznego nastroju, serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół oraz wszelkiej

pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.
Nowy Rok zaś, niech będzie czasem pokoju

oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Najlepsze życzenia składają:

Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka

Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice
Bartosz Olma

Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka
oraz

Założycielka Zespołu Pieśni i Tańca 
„Ziemia Beskidzka” Agnieszka Rusin

zapraszają serdecznie
wszystkich zainteresowanych góralszczyzną, 

kulturą, obyczajowością i tradycją regionu na spotkanie 
założycielskie

Oddziału Związku Podhalan, które odbędzie się
w dniu 8 stycznia 2016 r., o godz. 17:00

w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami”.

Wszystkim pacjentom Samodzielnego 
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Wilkowicach
 oraz mieszkańcom Gminy Wilkowice 

pragnę złożyć ciepłe i serdeczne życzenia 
spokojnych i radosnych Świąt Bożego 

Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów 
w nadchodzącym
Nowym 2016 Roku

Kierownik SGZOZ
Katarzyna Banet-Skwarna

KiosK z pracą
Miło nam poinformować, iż od grudnia 2015 r. 

w Infokiosku zlokalizowanym w budynku Urzędu 
Gminy pojawiła się nowa funkcja – wyszukiwanie 
ofert pracy (zarówno ofert lokalnych, krajowych, 
jak i zagranicznych). Oferty pracy można również 
otrzymywać na telefon komórkowy, po wprowa-

dzeniu swojego numeru telefonu do aplikacji. Osoby posiadające 
stały dostęp do Internetu mogą przeglądać oferty pracy lub zalo-
gować swój numer telefonu klikając baner „Kiosk z pracą” znajdu-
jący się na stronie internetowej Gminy www.wilkowice.pl 

Rok IX nr 12 (107) Grudzień 2015 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897–3566
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W PROGRAMIE:

PYSZNA ZABAWA: 3 GORĄCE DANIA, ZIMNA PŁYTA, 

LOTERIA FANTOWA, WALCZYK CZEKOLADOWY,

WYBÓR KRÓLOWEJ I KRÓLA BALU I INNE ATRAKCJE.

ZAPRASZA  NA

ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ
23 STYCZNIA  2016 r, od godz.: 1900

W BUDYNKU: OSP MESZNA

CENA BILETU: 80 zł (od osoby)

RADA RODZICÓW 

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MESZNEJ

ZAPISY:

SEKRETARIAT  ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO w godz. 730-1530 

Numer telefonu: (33) 8171213

CEL IMPREZY: 

MODERNIZACJA SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MESZNEJ
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XV/116/2015
Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form 
wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wilkowice przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontro-
li prawidłowości ich pobierania  i wykorzystania.

XV/117/2015 Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wilkowice.
XV/118/2015 Rozpatrzenia skargi na działalność Zastępcy Wójta Gminy Wilkowice.
XV/119/2015 Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień na rok podatkowy 2016.
XV/120/2015 Podatku od środków transportowych na rok 2016.
XV/121/2015 Określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2016.
XV/122/2015 Zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej za rok 2016 oraz określenia inkasentów 

i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
XV/123/2015 Poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów  w drodze inkasa, oraz określenia inkasen-

tów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2016 r.
XV/124/2015 Wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1.
XV/125/2015 Wzoru deklaracji na podatek rolny DR-1.
XV/126/2015 Wzoru deklaracji na podatek leśny DL-1.
XV/127/2015 Wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL – 1.
XV/128/2015 Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2015 r.
XV/129/2015 Wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2015 – 2023.
XV/130/2015 Rocznego programu współpracy Gminy Wilkowice na 2016 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
XV/131/2015 Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
XV/132/2015 Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław 
Rączka między innymi:
• wziął udział w walnym zebraniu Lokalnej Grupy Działania „Zie-

mia Bielska”;
• powołał i przeprowadził pierwsze spotkanie Rady Programowej 

GOK „Promyk” w Bystrej;
• wziął udział w uroczystym oddaniu do użytku Centrum Zarządza-

nia Kryzysowego w Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Bia-
łej;

• wziął udział w konwencie gmin i powiatów województwa śląskie-
go dotyczącym nowej perspektywy finansowania ze środków unij-
nych;

• wziął udział w spotkaniu opłatkowym słuchaczy Uniwersytetu III 
Wieku.

W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone przetargi na następujące 
zadania:
• budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej 

umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji sanitarnej 
z budynkami położonymi w sołectwach Bystra, Meszna, Wilko-
wice – etap II;

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

• zakup paliw płynnych na potrzeby Referatu Służb Technicznych 
oraz Straży Gminnej.

W ostatnim miesiącu zostały podpisane umowy na następujące za-
dania:
• na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Wilko-

wice w roku 2016”;
• na „Obsługę i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w 2016 roku”.

WÓJT INFORMUJE

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 25 lISTOPADA 2015 R., W SPRAWIE:

OGŁOSZENIE
informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 roku (tj. Wigilia)

Urząd Gminy w Wilkowicach będzie nieczynny.

Ww. dzień jest wyznaczonym dniem wolnym za święto 
przypadające w sobotę tj. za dzień 26 grudnia 2015 r. na podstawie
art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.).

KOMUNIKAT USC
Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach, w związku z zamiarem or-

ganizacji uroczystości z okazji 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIE-
GO, zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych par, któ-
re 50 lat temu i więcej stanęły na ślubnym kobiercu, a dotychczas nie 
wystąpiły z wnioskiem i nie zostały odznaczone medalem „Za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie”, o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uro-
czystości, w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, I piętro – pokój 
310 lub tel. pod numerem (33) 499-00-77 wew. 310, w terminie do 
dnia 31 lipca 2016 roku.

SZANOWNI CZYTElNICY „GŁOSU GMINY WIlKOWICE”!
W ostatnim czasie do redakcji naszej gazety dotarły niepokojące informacje dotyczące kolportażu naszego miesięcznika wraz z wkładką 

przedrukowaną z innej prasy, która dotyczyła, w głównej mierze, katastrofy polskiego samolotu w Smoleńsku w 2010 roku. Zgodnie z przy-
jętą zasadą gazeta dostarczana jest do punktów handlowo-usługowych oraz do obiektów użyteczności publicznej na terenie całej Gminy 
Wilkowice. Do tej pory nie zdarzyła się sytuacja, aby ktokolwiek z pracowników lub na zlecenie Urzędu Gminy w Wilkowicach, dostarczał 
gazetę bezpośrednio do domów prywatnych. 

W związku z powyższym informujemy, że zaistniałe incydenty są spowodowane działaniem nieznanych osób, zaś wydawca „Głosu Gmi-
ny Wilkowice” nie ma z nimi nic wspólnego.                     Maciej Mrówka

redaktor „Głosu Gminy Wilkowice”

SZANOWNI MIESZKAńCY GMINY WIlKOWICE
Zwracamy się z prośbą o przycięcie gałęzi wystających z posesji na chodniki i pobocza dróg, które mogą zasłaniać znaki drogowe

oraz utrudniać przejście lub przejazd. Wykonanie tych czynności zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców.
UG
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Dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w War-
szawie, po raz kolejny Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Biel-
sku-Białej miał możliwość zorganizowania imprezy sportowej. Tym 
razem był to Mikołajowy Tor Przeszkód 50+. Zaproszeni niepełno-
sprawni Seniorzy po sportowych zmaganiach, rozgrywkach i turnie-
jach oczekiwali na wyjątkowego Gościa. Oczekiwania te poprzedzi-
ła Msza Święta, którą na sali gimnastycznej Ośrodka ZAZ w Lalikach 
odprawił Ks. Prałat Józef Oleszko – Prezes Stowarzyszenia. Bezpo-
średnio po Mszy Świętej uczestnicy udali się do Zajazdu „Na Gronic-
ku”, gdzie wreszcie zawitał upragniony Gość.

Święty Mikołaj w towarzystwie Parlamentarzystów tj. Pani Poseł 
Małgorzaty Pępek i Pana Posła Jacka Falfusa, a także Dyrektora Od-
działu PFRON w Katowicach Pani Anny Wandzel, Dyrektorów MOPS 
w Bielsku-Białej Pani Aleksandry Ciaciury i Pani Małgorzaty Polak, 
Przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej Pani Doro-

ty Kożuch, wręczył 
zwycięzcom po-
szczególnych kon-
kurencji sportowych 
medale, pucha-
ry i dyplomy. Wrę-
czył również nagro-
dy i słodkie upomin-
ki. Imprezę obsługi-
wało 10 instrukto-
rów sportowych m.in. Pani Łucja Salachna – Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Bystrej i Pani Aleksandra Jaślanek – Nauczycielka Przed-
szkola w Bystrej. W Mikołajowym Torze Przeszkód uczestniczyło 150 
osób.

stowarzyszenie pomocy osobom Niepełnosprawnym
 „serce dla serca”

PRACE PRZY KRZYżU POD KAPlą PRAWIE NA FINISZU

MIKOŁAJOWY TOR PRZESZKÓD

MARZENIA O KSIążKACH JUż SPEŁNIONE!

ZESPÓŁ PIEśNI I TAńCA „ZIEMIA bESKIDZKA”

Przypomnę, że celem projektu była ochrona dzie-
dzictwa narodowego naszej Małej Ojczyzny – po-
przez zabezpieczenie przed dewastacją zabytku ma-
jącego, nie tylko, wartość historyczną, ale przede 
wszystkim związek z praktykowaniem kultu chrześci-
jańskiego – godne zabezpieczenie miejsca pochów-
ku. Udało się to uzyskać poprzez wygrodzenie miej-
sca wokół krzyża z XIX w. upamiętniającego pochó-
wek ponad trzystu mieszkańców zmarłych na skutek 
panującej w XVIII w. zarazy. Wokół krzyża wybruko-
wano niewielką powierzchnię i zainstalowano słup-
ki granitowe w narożach. Pan sołtys, Ryszard Rącz-
ka, pozyskał sponsora w osobie Pana Marka Żar-
nowieckiego, który wykonał łańcuchy łączące słup-

ki. Ponadto Pan Mateusz Gębala wykonał brakującą 
płaskorzeźbę Matki Boskiej Bolesnej. Referat Służb 
Technicznych Gminy wykonał z piaskowca ścieżkę, 
a Pan radny Adam Bysko – tablicę wskazującą drogę 
do krzyża. Wiosną zostaną jeszcze oczyszczone za-
czernienia powstałe na skutek zadymienia od świecy.

Zarówno turystów, jak i mieszkańców zapraszamy 
do odwiedzania tego szczególnego miejsca. Można 
przysiąść na ławeczce, zapalić znicz i zadumać się 
w modlitewnym skupieniu nad przemijaniem.

Sekretarz stowarzyszenia
„Razem dla Wilkowic”

Janina Janica-piechota

Grudzień to czas specyficzny – zbliżające się święta Bożego Naro-
dzenia przywodzą na myśl chwile z bliskimi, rodzinne ciepło, życze-
nia, wreszcie upominki, które niejednokrotnie są spełnieniem marzeń 
tak dzieci, jak i dorosłych.

W kończącym się powoli roku kalendarzowym biblioteka ze Szkoły 
Podstawowej im. 
W. Jagiełły w Wil-
kowicach wzię-
ła udział w rządo-
wym programie 
„Książka naszych 
marzeń”. To pro-
jekt, który wspie-
ra szkoły w ob-
szarze rozwijania 
za in te resowań 
uczniów przez 
promocję czytel-

nictwa wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie, zapytani przez nauczy-
cieli bibliotekarzy, jakie książki chcieliby znaleźć w bibliotece szkol-
nej, zasugerowali pozycje książkowe, które chętnie przeczytaliby.

Z radością i dumą możemy poinformować, że ten projekt – dotowa-
ny z budżetu państwa oraz wkładu własnego Gminy Wilkowice – uda-
ło się wdrożyć, a na jego mocy zakupić 122 egzemplarze wymarzo-
nych przez nasze dzieci książek. Biblioteka szkolna może poszczycić 
się książkami tak znakomitych autorów jak Andrzej Maleszka („Ma-
giczne drzewo”), Grzegorz Kasdepke („Co to znaczy…”), Anna Oni-
chimowska („Najwyższa góra świata”), Rene Goscinny (seria książek 
o przygodach Mikołajka), Agnieszka Stelmaszyk („Kroniki Archeo”), 
Marcin Szczygielski („Za niebieskimi drzwiami”). Nasz księgozbiór 
został również wzbogacony o szereg książeczek dla najmłodszych 
czytelników, dostosowanych do ich możliwości i potrzeb.

Cieszymy się, że tak miłe wiadomości możemy przekazać jesz-
cze przed świętami. Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników 
– warto spędzić wiele wspaniałych chwil z bohaterami wymarzonych 
książek!  zespół promujący szkołę

Serdecznie dziękujemy za wszystkie oddane głosy w konkursie „Tożsamość Karpacka”, 
a było ich aż 2617, co dało nam 5 miejsce. Nasz zespół wydał płytę z kolędami i pastorał-
kami, jej premiera odbyła się 15 grudnia na Jarmarku Świątecznym w Bielsku-Białej. Je-
śli ktoś z Państwa byłby zainteresowany jej nabyciem prosimy o kontakt mailowy pod ad-
resem zespolregionalny@gmail.com lub poprzez nasz profil na facebooku/ziemiabeskidz-
ka. Kolędy, pastorałki i góralskie winszowania będzie można usłyszeć podczas Góralskiej 
Pasterki w Kościele Parafialnym w Mesznej, na którą serdecznie zapraszamy. 

AR
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bAWIMY SIĘ UCZąC, UCZYMY SIĘ bAWIąC

MIKOŁAJKI W CHACIE NA GRONIU
Zanim nadejdzie św. Mikołaj, jego pomocnicy mają pełne ręce ro-

boty. Na prezenty czekają nie tylko dzieci, ale i zwierzęta. To wła-
śnie dla leśnych mieszkańców odbywa się co roku akcja „Choinka 
dla zwierząt”.

5 grudnia br. czterystu uczestników z szesnastu placówek oświato-
wych z Bielska – Białej oraz powiatu bielskiego spotkało się w Cha-
cie na Groniu, by ubrać okoliczne drzewka.

Aż miło było popatrzeć, jak dzieci ochoczo przystąpiły do pracy. 
Zaangażowanie małych pomocników było 
ogromne. Zdrowa rywalizacja wszystkich 
grup zamieniła, w krótkim czasie, świerkowy 
lasek w smaczny i pachnący spichlerz dla 
wszystkich leśnych mieszkańców.

Wszystko po to, by zwierzęta nie głodo-
wały, kiedy spadnie śnieg.

Choinki ubrane w ziemniaczane bombki, 
buraczki, marchewkowe sopelki, pachnące 
łańcuchy z kapusty i selera, poprószone zia-
renkami zbóż wyglądały jak z bajki. Uroku 
dodawały grudniowe promyki słońca!

Niełatwe zadanie czekało więc jury, które 
oceniało drzewka w konkursie „Najładniejsza choinka dla zwierząt”. 
Po długich i burzliwych dyskusjach przyznano następujące miejsca 
i wyróżnienia:

I miejsce zdobyło SKKT- PTTK działające w ZSPiG nr 4 w Kalnej, 
przyznano także sześć wyróżnień – I wyróżnienie SKKT-PTTK „Wę-
drowiec” z ZSP w Mesznej oraz ZSPG nr 1 w Bielsku- Białej, II wyróż-
nienie – grupa „Krasnoludki” z PP w Bystrej oraz SKKT-PTTK z ZSP 
w Kobiernicach, III wyróżnienie – SKKT-PTTK ze SP nr 38 z Biel-
ska-Białej oraz SKKT-PTTK „Pionier” z Mazańcowic. Puchar dla naj-
liczniejszej drużyny zdobyło koło turystyczne z ZSP z Kobiernic.

Atrakcją był św. Mikołaj, który odwiedził uczestników akcji, pomi-

mo braku śniegu. Przybył w towa-
rzystwie sympatycznego diabełka 
i obdarował wszystkich wieloma 
słodkościami. Najwięcej radości 
sprawił oczywiście najmłodszym.

Płomienie ogniska ogrzewały 
zmarznięte dłonie. Pachniała pie-
czona kiełbaska i pyszne, słodziut-
kie drożdżówki. Wszyscy przyzna-
li, że to był niezwykły dzień.

Organizatorem imprezy była 
Komisja ds. Młodzieży Oddziału 
PTTK „PODBESKIDZIE” w Biel-
sku-Białej, SKKT – PTTK „Wędro-
wiec” przy ZSP w Mesznej oraz 
SKKT „Tropiciele” przy SP w By-
strej. Wśród zaproszonych gości 
byli: Zastępca Wójta Gminy Wilko-
wice – p. J. Lipowiecki, prezes za-
rządu oddziału PTTK w Bielsku – 
Białej – p. L. Bardel, sekretarz od-
działu – p. J. Dyrda, członek władz 
oddziału – p. M. Sanek, dyr. ZSP 
w Mesznej – p. M. Długosz oraz 
inspektor ds. turystyki WKF i T –  
p. B. Trojan.

Dziękujemy wszystkim opieku-
nom, nauczycielom oraz rodzi-
com, którzy poświęcili swój wol-
ny czas, by zobaczyć uśmiech na 

twarzach tylu dzieci, a w szczególności: p. O. Podwacietnik, p. A. Ja-
ślanek, p. U. Jaskmanickiej-Kochaj, p. K. Laszczak, p. R. Trela, p. R. 
Durajczyk, p. A. i W. Loranc, p. S. Trojak, p. W. Tomaszek, a także 
Gospodarzom Chaty na Groniu, którzy jak zawsze przyjęli nas nie-
zwykle gościnnie.

Podziękowania składamy także Wójtowi Gminy Wilkowice, Urzę-
dowi Miasta w Bielsku-Białej, Oddziałowi PTTK w Bielsku-Białej, któ-
rzy ufundowali puchary, nagrody oraz upominki i słodycze dla uczest-
ników imprezy.

Zapraszamy Wszystkich w przyszłym roku! Do zobaczenia!
opiekun SKKT-PTTK „Tropiciele” SP Bystra Małgorzata Jamróz
opiekun SKKT-PTTK „Wędrowiec” ZSP Meszna Barbara Rojek 

Polskie szkolnictwo ustawicznie podlega różnego rodzaju re-
formom. Stosowane są różne modele nauczania: te tradycyjne, 
ale i, w coraz większym stopniu, nowoczesne. W tych ostatnich, 
w centrum zainteresowania szkoły, jest uczeń, jego potrzeby i za-
interesowania. Nauczyciele stwarzają ciekawe sytuacje dydaktycz-
ne, a wszystko po to, aby uczeń mógł wszechstronnie się rozwijać. 
Do sytuacji takich zaliczyć należy przedstawienie, jakie - początkiem 
ubiegłego miesiąca – miało miejsce w Szkole Podstawowej im, bł. 
Jana Pawła II w Mesznej. Na zaproszenie nauczyciela języka polskie-
go, Agencja Artystyczna PRO-ART-KRAK z KRAKOWA zaprezento-
wała klasom III-VI przedstawienie pod tytułem „Gramatyka polska”. 
Wprawdzie mało zachęcający tytuł nie wywołał burzliwego entuzja-
zmu wśród dzieci, ale trwało to tylko do początkowych minut spekta-
klu. Podany w żartobliwej formie program, oprócz ulubionych wierszy 
– klasyki literatury dziecięcej, serwował wiele skeczów, zaskakują-
cych sytuacji, co wywoływało salwy radosnego śmiechu zgromadzo-

nej widowni. W tej nie-
szablonowej formie 
przekazana została, 
wcale niemała, porcja 
wiedzy o odmiennych 
i nieodmiennych czę-
ściach mowy oraz nie-
odmiennych częściach 
zdania. Każda z trzech 
części scenicznych 
kończyła się powtórką na scenie, do której zgłaszało się tak wielu 
ochotników, że aktorzy mieli nie lada problem z dokonaniem wybo-
ru. Okazało się, że dzieci nie miały oporów, aby czynnie uczestniczyć 
w spektaklu, nie tremowały się udzielając odpowiedzi na pytania po-
wtórzeniowe, emanowała z nich swoboda bycia na scenie i natural-
ność. Program pomyślany był jako uzupełnienie wiedzy z języka pol-

skiego, przekazany przez profesjonalnych akto-
rów. Ich znakomita dykcja, wartkie tempo imprezy 
i niecodzienna „aura” wprawiły, zarówno uczniów 
jak i nauczycieli, w optymistyczny nastrój.

Wszyscy bawiliśmy się wesoło, a jednocześnie 
utrwalona i przybliżona została wiedza z języka oj-
czystego.

zespół promujący szkołę



G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e6

CIEKAWOSTKI W PRZEDSZKOlU PUblICZNYM W WIlKOWICACH
Październik i listopad w naszym przedszkolu obfitowały w wiele 

ciekawych wydarzeń. Jednym z takich dni był czwartek 05.11.2015 r., 
w którym obchodziliśmy „Dzień Postaci z Bajek’’. Nauczycielki wspól-
nie z dziećmi, zorganizowały teatrzyk kukiełkowy pt: „Kopciuszek”. 
Na widowni zasiadły wszystkie przedszkolaki i pilnie śledziły losy bo-
haterów. Po przedstawieniu dzieci brały udział w konkursach, rozmo-
wach, zabawach dotyczących ulubionych bajkowych bohaterów. Ko-
lejnym wydarzeniem był przyjazd do przedszkola teatrzyku objazdo-
wego, który zaprezentował dzieciom przedstawienie pt: „Lampa Al-
ladyna’’. Dużym zainteresowaniem cieszył się wyjazd do Bielskiego 
Centrum Kultury, gdzie obejrzeliśmy przedstawienie pt. „Baśnie Pol-
skie”. Dzieci z zaciekawieniem obejrzały trzy baśnie pt: „Szewczyk 
Dratewka”, „Złota kaczka” i „Żywa woda’’. 24.11.2015 r. tj: wtorek we 
wszystkich salach przedszkolnych królowały misie. W tym dniu świę-
towaliśmy „Dzień pluszowego Misia’’ – ulubionej zabawki każdego 
dziecka. Misie towarzyszyły dzieciom cały dzień podczas zabaw, za-
jęć, a nawet spaceru. Pobyt w przedszkolu to jednak nie tylko zaba-
wa, ale również nauka. Poprzez odpowiedni dobór tematyki staramy 
się wychować dzieci na mądrych, dobrych, wartościowych ludzi pa-
miętających o swoich korzeniach oraz symbolach narodowych. Dla-

tego uroczyście obchodzimy w przedszkolu „Święto Niepodległości’’ 
oraz bierzemy udział w Przeglądzie Pieśni Patriotycznej. W tym roku 
odbył się już XVI Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiu-
rek, na którym, dzieci z grup starszych, godnie reprezentowały całą 
społeczność przedszkolną śpiewając przepiękne pieśni patriotyczne. 
Pierwsze miejsce zajęła grupa Smerfy, która wiosną pojedzie na ko-
lejny etap – diecezjalny do Hałcnowa. Na przełomie listopada i grud-
nia w przedszkolu odbyły się zajęcia otwarte, na których licznie gości-
li rodzice. Następna ciekawostka to udział w warsztatach pt: „Od pa-

pirusu do papieru’’. Dzieci zapoznały się z etapami powstawania pa-
pieru, oraz słuchając uważnie poleceń prowadzących – samodzielnie 
wykonały kartkę papieru, którą ozdobiły suszonymi płatkami kwiatów. 
W związku ze zbliżającymi się świętami, do przedszkola zawitał, dłu-
go wyczekiwany wspaniały gość – Święty Mikołaj. Na spotkaniu mi-
kołajkowym dzieci rozmawiały z gościem, śpiewały piosenki, recyto-
wały wierszyki, czas płynął w radosnej atmosferze. Każde dziecko 
otrzymało prezent. Choinki już w salach są ubrane, na gazetkach wi-
szą piękne dekoracje, ozdoby świąteczne, można wszędzie dostrzec, 
iż święta tuż, tuż. Przedszkolaki z grupy Smerfy, mieszczącej się przy 
gimnazjum, brały udział w warsztatach pt: „Pieczemy świąteczne pier-
niczki’’. Warsztaty zostały zorganizowane przez Panią Urszulę Dusza 
– Szramowiat we współpracy z gimnazjalistkami z klasy II A i B. Dzie-
ci przygotowały pierniczki do pieczenia, a po upieczeniu dekorowały 
je lukrem i kolorowymi posypkami oraz koralikami. Każdy uczestnik 
dostał przepis na pierniczki, a swoje wypieki zabrał do domu. Grupa 
Smerfy w dniu 10.12.2015 r. tj: czwartek brała udział w Mikołajkowym 
spotkaniu zorganizowanym przez Panów R. Dzielędziaka i A. Duszę 
oraz młodzież gimnazjalną. Dzieci brały udział w różnorodnych zaba-
wach, grach ruchowych. Dzielnie pokonywały tory przeszkód i prze-

strzegały zasa-
dy fair play. Przed-
szkolaki oraz ro-
dzice czynnie bra-
li udział w akcjach 
cha ry ta t ywnych 
na rzecz potrzebu-
jących dzieci i ro-
dzin „Góra grosza’’, 
„Szlachetna pacz-
ka’’. Bardzo gorąco 

dziękujemy tym, którzy włączyli się do tych akcji. Nasze przedszko-
le włączyło się również do akcji „Pomagamy zwierzętom ze schroni-
ska Reksio’’. Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy przynieśli kar-
mę oraz koce, pledy i ręczniki. Po dosyć intensywnym czasie, z utę-
sknieniem czekamy na nadejście Świat Bożego Narodzenia, po to 
aby trochę zatrzymać się w tej naszej codzienności i pobyć z tymi, 
których bardzo kochamy.

Nauczycielka z przedszkola w Wilkowicach
– paulina szymanek

„Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodze-
nie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świa-
dectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym 

i niepowtarzalnym...” Jan Paweł II
Już niebawem będziemy obchodzić Świę-

ta Bożego Narodzenia, które stanowią nie-
odłączny element grudniowej rzeczywistości. 
Z tej to okazji pragnę złożyć Państwu serdecz-
ne życzenia, aby Wigilia jak i całe Święta sta-
nowiły źródło niewyczerpanej radości i szczę-
ścia. Niechaj gwiazda betlejemska wskaże 
drogę do tego, co najważniejsze – do miłości, 

wzajemnego pojednania i podniosłej atmosfery. Niech w czasie Świąt 
Państwa domy ogarnie nastrój utkany z rodzinnego śpiewu kolęd, za-
pachu świerkowej choinki i bieli opłatka, którym będziecie się dzielić. 
Niechaj ciepło płynące z Bożego Narodzenia wleje się strumieniem do 
Państwa serc i sprawi, że ten czas będzie dla Was wyjątkowy i niepo-
wtarzalny. Życzę głębokiej wiary w to, że maleńkie Dzieciątko niesie ze 
sobą pokój i błogosławieństwo. Życzę również powodzenia i samych 
pogodnych dni w nadchodzącym Nowym Roku 2016. 

Helena Byrdy – Przybyła Radna Powiatu Bielskiego
wraz z Radnymi Klubu Rodzina, Prawo, Wspólnota

Boże Narodzenie 2015 r.

w Wilkowicach,
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POCIąG DO WOlNOśCI

GMINNY OśRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W WilKoWicach proWadzi prace Nad UtWorze-
NieM doKUMeNtU „strateGia rozWiązyWaNia pro-

bleMóW społeczNych W GMiNie WilKoWice
 Na lata 2016-2022”.

Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat dla nas Polaków. 
Nasza Ojczyzna po 123 latach niewoli odzyskała NIEPODLEGŁOŚĆ. 
Rocznica tego wydarzenia, na stałe, wpisała się do kalendarza szkol-
nych uroczystości. 9 listopada w Szkole Podstawowej im. bł. Jana 
Pawła II w Mesznej odbyła się uroczysta akademia. Wszyscy przyby-
li na tę uroczystość, wspaniale prezentowali się w odświętnych stro-
jach, nieskazitelnie białych bluzkach lub koszulach z ciemnymi spód-
niczkami czy spodniami. W centralnym miejscu znalazły się symbo-

le narodowe: Godło i bia-
ło-czerwona Flaga. Trady-
cyjnie uroczystość otworzy-
ła Pani Dyrektor mgr Małgo-
rzata Długosz. W podniosłej 
ciszy wprowadzony został 
Sztandar naszej placówki, 
a następnie odśpiewaliśmy 
Hymn Państwowy – Mazu-
rek Dąbrowskiego.

Teraz już głos przejęli 
młodzi aktorzy ze szkolne-
go Teatrzyku „Na niby”, za-

bierając nas ze sobą do pociągu wyruszającego ze stacji NieWola. 
Spotkaliśmy, żyjących pod zaborami trzech mocarstw, smutnych ro-
daków, którzy jednak pieczołowicie przekazywali z pokolenia na poko-
lenie miłość do Ojczyzny, znajomość języka, tradycji, czyli – jak pięk-
nie ujął to nasz Patron - dziedzictwo narodowe. Czas płynął, a my do-
tarliśmy do stacji poWstaNia. Sprzeciw Polaków na panujący ucisk 

pod zaborami spowodował, 
że mieliśmy w naszej historii 
takie zrywy narodowościo-
we jak powstanie kościusz-
kowskie, powstanie listopa-
dowe oraz powstanie stycz-
niowe. Niestety, w końco-
wym rezultacie nie przynio-
sły one upragnionej niepod-
ległości.

Po dramatycznych ob-
razach, jakie ukazali nam 
aktorzy na scenie, a tak-
że zaprezentowanych, za 
pośrednictwem multime-
diów, dojechaliśmy do stacji 
i WoJNa ŚWiatoWa. I tu 
nie brakowało dramatycz-
nych zdarzeń: bywało, że 
Polak strzelał do Polaka... 
Wielu spośród młodych od-
biorców, po raz pierwszy, 
miało okazję usłyszeć o Le-
gionach Polskich, Józefie Piłsudzkim…

Ogólna radość zapanowała, gdy wreszcie pociąg zatrzymał się na 
stacji WolNoŚĆ!!!

Ta niekonwencjonalna lekcja historii Polski, bardzo obrazowo od-
tworzona, żywiołowo zagrana przez starsze koleżanki i ko-
legów, obfitująca w akustyczne i wizualne efekty specjal-
ne oraz barwna i bogata scenografia, ułatwiły przyswojenie 
trudnych wiadomości o przeszłości najmłodszym uczniom.

Gorące brawa dla wszystkich aktorów oraz Pani mgr Re-
naty Durajczyk, która czuwała nad przygotowaniem zespo-
łu do występu, dowodziły, że wydarzenie to zostanie na dłu-
go w naszej pamięci. Gratulujemy gorąco i dziękujemy.

zespół promujący szkołę

Radosnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz wielu szczęśliwych chwil
i wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym Nowym Roku
życzy

Grzegorz Gabor
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego

W związku z tymi działaniami w dniu 24 listopada 2015 roku od-
były się konsultacje społeczne na zaproszenie Wójta Gminy Wilko-
wice Pana Mieczysława Rączka z udziałem władz Gminy Wilkowi-
ce, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, dyrektorów 
i kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Wilkowi-
cach, przedstawicieli placówek służy zdrowia, oświaty, domów po-
mocy społecznej.

Na spotkaniu, prowadzonym przez Pana Andrzeja Tomeczek do-
radcy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszał-
kowskiego w Katowicach, nakreślono występujące problemy spo-
łeczne, zaprezentowano dane statystyczne Gminy Wilkowice w kon-
tekście występowania ewentualnych problemów i zjawisk społecz-
nych, przedstawiono wyniki ankiety „Zjawiska i problemy społeczne 
w Gminie Wilkowice”, przedstawiono również analizę SWOT.

Konsultacje te były cennym doświadczeniem i pomocą w opraco-
waniu tego istotnego dokumentu. 

dyrektor
Gops w Wilkowicach
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4 grudnia przedszkolaki w na-
szym przedszkolu, od samego 
rana, nasłuchiwały charaktery-
stycznych dźwięków dzwonecz-
ka, który zwiastuje przybycie 
najbardziej wyczekiwanego go-
ścia – Świętego Mikołaja. Jed-
nakże ku zaskoczeniu wszyst-
kich dzieci i oczywiście Pań za-
raz po śniadaniu, u progu na-
szego przedszkola, pojawiła się Pani Krystyna Popławska z teatru 
„Ptak”. Pani Krystyna zachwyciła wszystkie przedszkolaki, a tak-
że Panie wychowawczynie, wspaniałym przedstawieniem. Aktorka 
w otoczeniu przepięknej dekoracji, rekwizytów, a także niesamowi-
tych dźwięków przedstawiła bajkę pt. „Kopciuszek”. Pani Krystyna 
przeniosła nas we wspaniały świat bajek, baśni i teatru. Po przed-
stawieniu odpowiedziała na wszystkie pytania przedszkolaków zwią-

zane z teatrem. Po zakończeniu wspa-
niałego spektaklu przedszkolaki roze-
szły się do swoich sal… Aż tu nagle… 
Wszyscy usłyszeliśmy najprzyjemniej-
szy dźwięk dla naszych uszu – dzwo-
neczki – Mikołaj! To Mikołaj! Słychać 
było głosy przedszkolaków. I nareszcie 
w naszych drzwiach stanął wyczekiwa-
ny gość z worem pełnym podarków. 
Uśmiech nie schodził z twarzy dzieci, 

Mikołaj przytulił wszystkich z osobna, śmiechu 
było co nie miara. Ale niestety Mikołaj musiał 
ruszyć w dalszą drogę do innych dzieci. My oczywiście będziemy go 
wyglądać i wyczekiwać znów w przyszłym roku.

DO ZOBACZENIA MIKOŁAJU!
zespół proMUJący przedszKole

Katarzyna Mrówka

MIKOŁAJKI W PRZEDSZKOlU W MESZNEJ
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„KAPElKA Z WIlKOWIC” lAUREATEM PRESTIżOWEGO KONKURSU

PASJONACI TRADYCJI – ZESPÓŁ PIEśNI I TAńCA „ZIEMIA bESKIDZKA”

14 listopada 2015 roku w Starej Karczmie w Jeleśni obył się XXVI 
Konkurs Gry na Unikatowych instrumentach ludowych. Głów-
nym celem konkursu jest m.in. popularyzowanie autentycznej muzyki 
i twórczości ludowej, a także ożywianie i podtrzymywanie ludowego 
muzykowania Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Do konkursu stawiło 
się wielu uczestników we wszystkich kategoriach wiekowych. Repre-
zentanci Szkoły Podstawowej z Wilkowic pięknie przedstawili swój 
program artystyczny; iii MieJsce w kategorii kapel dziecięcych 
przyznano „Kapelce z Wilkowic” w składzie: oliwia Świerczek 

z klasy 6b (skrzypce) oraz Weronika zątek z klasy 6b (okaryna). 
Zespół przedstawił ludowe utwory naszego regionu. Obie uczennice 
pracowały pod kierunkiem nauczyciela muzyki, pani Marii Prostak.

Podziękowania za wspaniałą inicjatywę kierujemy do organizato-
rów, jakimi są: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Gminny 
Ośrodek Kultury w Jeleśni, Stara Karczma w Jeleśni oraz Stowarzy-
szenie Społeczno-Kulturalne Grojcowianie w Wieprzu. Muzykantom 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

zespół promujący szkołę

Zapowiedź konferansjera i po chwili rozlegają się skoczne dźwię-
ki muzyki, a na scenę wkracza barwny korowód młodych ludzi w ko-
lorowych strojach regionalnych – uśmiechnięte dziewczęta z długimi 
warkoczami, chłopcy z kapeluszami, muzycy. Przed oczami widzów 
rozpoczyna się koncert i pokaz tańców naszego rodzimego beskidz-
kiego folkloru, jakiego dawno nie widzieliśmy w wykonaniu Miesz-
kańców naszej Gminy. Już po kilku utworach publiczność żywo i ryt-
micznie przyklaskuje w rytm muzyki. Po występie zawsze bis, gorąca 
owacja zgromadzonych widzów i chęć na jeszcze więcej…

Mowa oczywiście o występie Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Be-
skidzka”, założonego z inicjatywy mieszkańców Mesznej w 2013 r. To 
nimi, kilkudziesięcioma młodymi zapaleńcami, możemy dziś cieszyć 
oczy i uszy m.in. podczas imprez odbywających się na terenie Gmi-
ny Wilkowice (np. podczas dni poszczególnych sołectw, Gminnego 
Święta Plonów, jubileuszy i innych imprez okolicznościowych odby-
wających się w Gminie). W ciągu zaledwie 2,5 roku działalności zdą-
żyli pojawić się na kilkudziesięciu festiwalach w całej Polsce, a w tym 
roku zaistnieć na prestiżowej estradzie Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

Poprosiliśmy o udzielenie wywiadu panią agnieszkę rusin – 
współzałożycielkę, kierownika i choreografa Zespołu, aby z jednej 
strony przybliżyła nam nieco informacji o Zespole, z drugiej zaś po-
dzieliła się z nami planami na przyszłość.

Pani Agnieszko, jak i kiedy zaczęła się historia Zespołu? Co 
było inspiracją do tej inicjatywy?

agnieszka rusin: Przez wiele lat tańczyłam w Zespole Pieśni 
i Tańca „Ondraszek” ze Szczyrku. Znajomi pytali o występy, próby, 
byli ciekawi mojej pasji. Wspólnie zastanawialiśmy się jednak dlacze-
go w naszej Gminie nie działa podobny zespół regionalny. Słyszeli-
śmy, że w Mesznej działał kiedyś zespół przy Kole Gospodyń Wiej-
skich, ale z jakiegoś powodu zaprzestał działalności.

Hobby, które dzielę wspólnie z bratem Wojtkiem okazało się być na 
tyle mocne, że postanowiliśmy spróbować swoich sił i założyć wła-
sny zespół w Mesznej, gdzie mieszkamy. We wszystkich działaniach 
wspierał nas dzielnie kuzyn Kamil. I tak 1 sierpnia 2013 r. odbyła się 
pierwsza próba „Ziemi Beskidzkiej”. Pierwszy skład Zespołu liczył ok. 
25 osób. Nasz pierwszy oficjalny występ miał miejsce niespełna pół 
roku później, na promocji „Śpiewnika Karpackiego” autorstwa Włady-
sława Motyki z Milówki.

A ilu członków Zespół liczy teraz?
ar: W chwili obecnej zespół liczy 55 członków. Większość człon-

ków Zespołu stanowią mieszkańcy naszej Gminy (głównie Mesznej), 
jednak często przyprowadzają na próby swoich krewnych lub kole-
gów z pobliskich miejscowości, którzy dołączają do Zespołu i cza-
sem, nawet pomimo sporej odległości od Mesznej, dzielnie trenują 
na próbach.

Mamy również swoją kapelę, w której nasi muzycy grają na skrzyp-
cach, kontrabasie, akordeonie i dudach. Nad kapelą, od półtora roku, 
czuwa Łukasz Kachel – kierownik muzyczny. Łukasz nie tylko trzyma 
pieczę nad kapelą, ale także uczy śpiewu sekcję wokalno-taneczną. 
Ostatnio wspólnie pracowaliśmy nad stworzeniem aranżacji kolęd, 
które znalazły się na naszej świeżo wydanej płycie „Kolędy i pastorał-
ki”. Celem działalności zespołu jest promowanie i szerzenie szeroko 
rozumianej kultury i tradycji ludowej. Jego obecny repertuar prezen-

tuje tradycje i tańce górali żywieckich takie jak: koło, obyrtka, siusta-
ny, koń i hajduk, ale umiemy zatańczyć również walczyka.

Jesteście zapraszani nie tylko na najważniejsze imprezy w na-
szej Gminie – w tym roku sporo jeździliście po całej Polsce. Ja-
kie były najważniejsze wydarzenia tego roku dla Zespołu?

ar: W tym roku „Ziemia Beskidzka” występowała ponad 40 razy, 
a to jeszcze nie koniec, ponieważ zagramy jeszcze na Pasterce 
w Mesznej. Wszystkie występy wspominamy bardzo milo, a jednym 
z ważniejszych w tym roku był nasz debiut na Tygodniu Kultury Be-
skidzkiej, podczas którego mieliśmy okazję zaprezentować nasz 
układ na estradzie szczyrkowskiego amfiteatru Skalite.

Chętnie wracamy wspomnieniami do międzynarodowego Festiwa-
lu Folkloru w Olecku, gdzie pomimo codziennych występów mogli-
śmy poznać piękno Mazur, spędzić wspólnie czas nad jeziorem oraz 
trochę wypocząć.

Miłym wspomnieniem jest też uczestnictwo w Festiwalu Kultur Po-
granicza KARPACKIE KLIMATY, który się odbył w Krośnie. Było to 
niesamowite przeżycie, ponieważ festiwal zaczynał sie korowodem 
zespołów przez centrum Krosna. Organizatorzy, po występie, zapro-
sili nas do huty szkła, gdzie m.in. wzięliśmy udział w pokazie produk-
cji i zdobienia szkła.

W listopadzie nagraliśmy płytę z kolędami i pastorałkami. Znalazły 
się na niej również góralskie powinszowania. Premiera płyty obyła się 
15 grudnia na Starówce w Bielsku-Białej, gdzie nasz występ spotkał 
się z ciepłym przyjęciem publiczności. Kilka dni po występie udziela-
liśmy wywiadu dla Radia Bielsko.

A jakie Zespół ma plany na kolejny rok?
ar: Przede wszystkim skupiamy się na promocji naszej płyty. 

Mamy nadzieję że w przyszłym roku uda nam się rozszerzyć reper-
tuar Zespołu. Na pewno będziemy występować na najważniejszych 
imprezach w Gminie i kolejnych festiwalach w Polsce, w tym rów-
nież podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Harmonogram na cały 
rok powolutku się zapełnia. Nasze najbliższe występy odbędą się już 
w styczniu 2016 r. – będą to koncerty kolęd w naszych gminnych, 
parafialnych kościołach. Szczegółowy harmonogram naszych wystę-
pów będzie na bieżąco aktualizowany na naszej stronie interneto-
wej www.ziemiabeskidzka.pl oraz na naszym profilu na Facebooku.

Korzystając z okazji chcielibyśmy serdeczne podziękować Pani 
Asi, która pomaga nam w szyciu strojów, Pani Ewie, która haftowa-
ła serdaki oraz Panu Przemkowi, który udziela bezpłatnych lekcji gry 
na skrzypcach. Dziękujemy gorąco wszystkim osobom wspierającym 
nasz Zespół.

Serdecznie także zapraszamy wszystkich chcących dołączyć do 
nas, bo choć dla niektórych to, co robimy to tylko taniec, śpiew i mu-
zyka, to członków Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” łączy 
szczególna więź – wspólna pasja, przyjemność, setki wspomnień 
oraz przeżywanie niezapomnianych chwil w świetnym towarzystwie. 
Tym wszystkim chcemy się podzielić.  

Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu sukcesów na ścież-
kach działalności artystycznej! Mamy nadzieję oglądać i słuchać 
Was coraz częściej.

Wywiad przeprowadziła alicja raszka
- sekretarz Gminy Wilkowice
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Już od początku grudnia dzieci przygotowywały się na przybycie 
brodatego gościa z Laponii: malowały i rysowały mikołajowe posta-
cie, pomagały w dekorowaniu sal przedszkolnych, opowiadały o swo-
ich marzeniach. Aż w końcu, 4 grudnia, przedszkolaki wyruszyły na 
poszukiwanie „prawdziwego” Mikołaja do parku i… był wraz z pre-
zentami, które renifery dostarczyły do przedszkola.

Miło otrzymywać, ale miło jest także dawać, toteż nasi wychowan-
kowie, wraz z rodzicami, także próbowali być Mikołajami, aktywnie 

biorąc udział w akcjach chary-
tatywnych organizowa-
nych w naszej placówce. 
W grudniu bowiem, w ra-
mach XVI edycji Góry Gro-
sza, rozpoczęliśmy corocz-
ną zbiórkę grosików na 
rzecz dzieci, które z róż-
nych przyczyn nie mogą 

wychowywać się we własnym domu rodzinnym. Pomagając 
bezdomnym psom i kotom ze Schroniska „REKSIO” w Bielsku-
Białej gromadziliśmy pokarm, miski, kocyki i ręczniki. Pomyśle-
liśmy także o zwierzętach leśnych włączając się (po raz pierw-
szy) w organizowaną przez PTTK w B-B i szkolne Koła w Mesz-

nej oraz Bystrej – „Choinkę dla Zwierząt”. „Mróweczki”, „Krasnolud-
ki” wraz z wychowawczyniami 
i rodzicami przygotowywały łań-
cuchy, ozdoby z warzyw, ziare-
nek, sianka, którymi udekorowa-
ły choinkę przy Chacie na Gro-
niu, zdobywając wyróżnienie. 
Była to świetna integracja dzieci 
oraz rodziców. Wszyscy świetnie 

się bawili an-
gażując się 
w działania 
mające na celu pomoc zwierzętom w przetrwa-
niu zimy. Mamy nadzieję, że poprzez uczestnic-
two w tego typu przedsięwzięciach od najmłod-
szych lat uczymy naszych wychowanków empa-
tii i szacunku do ludzi oraz zwierząt.

8 grudnia natomiast przedszkolaki z grupy 
III i IV zwiedzały interaktywną wystawę w Cen-
trum Zabawy i Nauki „EUGENIUSZ” w Sferze, 
gdzie mogły uczyć się przez zabawę, dotykać, 
rozciągać, zakręcać, słuchać odgłosów w strefie 
Kosmosu, poznawać ciało człowieka, tajniki fizy-

ki, czy iluzji. Po powrocie dzieci z fascynacją opowiadały o swoich do-
świadczeniach i eksperymentach, a co druga osoba chciałaby zostać 
naukowcem, więc z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodze-
nia oraz Nowego Roku życzymy wszystkim spełnienia marzeń, nie-
koniecznie tych związanych z nauką.

Życzymy zdrowych, wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2016!
przedszkole publiczne w bystrej

o. podwacietnik, a. Jaślanek

PRACOWITY GRUDZIEń W PRZEDSZKOlU W bYSTREJ

XVI PRZEGląD PIEśNI PATRIOTYCZNEJ IM. M. PAPIUREK W WIlKOWICACH
Patriotyzm to wielkie słowo oznaczające miłość do Ojczyzny, do 

własnego narodu, to gotowość nawet do oddania życia. Dzisiaj, dla 
większości młodych, prawdziwym patriotą jest wielki Człowiek, Po-
lak – św. Jan Paweł II, dla małych dzieci po prostu rodzice czy dziad-
kowie, jeszcze dla innych to żołnierze, królowie oraz wielcy przywód-
cy, którzy walczyli za Ojczyznę.

Co to jednak znaczy być patriotą w XXI w.? Polska jest przecież 
bezpieczna, nie ma jej przed kim bronić.

Należy pamiętać, że patriotyzm to nie tylko obrona ojczyzny i pa-
mięć o wielkich i doniosłych wydarzeniach z naszych dziejów, ale 
przestrzeganie i poszanowanie prawa, to solidne wypełnianie obo-
wiązków obywatelskich. Dojrzały patriota, to człowiek interesują-
cy się przyszłością kraju, jego dorobkiem kulturalnym i gospodar-
czym, czerpiący wzorce z tradycji, znający życiorysy wielkich roda-
ków, respektujący święta narodowe. Patriotyzm to oddawanie sza-
cunku i czci dla symboli naszej Ojczyzny czyli dla godła, flagi i hym-
nu narodowego.

Patriotyzm oznacza też troskę danego człowieka o własny rozwój, 
o dojrzałość psychiczną, moralną, duchową i religijną, o zakorzenie-
nie takich wartości jak uczciwość i tolerancja. Propagowanie naszej 
tradycji, kultury, historii, obyczajów, tożsamości narodowej jest gwa-
rancją, że z naszych dzieci i młodzieży wyrosną prawdziwi współcze-
śni patrioci.

Pieśni, wyśpiewane przez młodych artystów, wprowadziły nas 
w czas zadumy o losach naszej Ojczyzny, o której św. Jan Paweł 
II w 1987 r. w Warszawie mówił tak „O ziemio polska! Ziemio trud-
na i doświadczona! Ziemio piękna! Ziemio moja. Bądź pozdrowiona.

26 listopada 2015 roku w budynku OSP w Wilkowicach odbył się 
XVI Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek.

Atmosfera przeglądu była wspaniała i niezwykle podniosła, tym 
bardziej, że sala była wypełniona młodzieżą, dorosłymi i rodzicami 
występujących artystów. Swoją obecnością uświetnili naszą uroczy-
stość Sekretarz Gminy Wilkowice p. Alicja Raszka, ks. Piotr Jarosz, 

sołtys Ryszard Rączka, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz Radni 
Gminy Wilkowice. W Przeglądzie Pieśni Patriotycznej wzięło udział 
123 dzieci. Każdy z występujących uczestników przeglądu otrzy-
mał indywidualne upominki, opiekunowie pamiątkowe dyplomy, a po-
szczególne placówki nagrody. Sponsorami tego przedsięwzięcia, za 
co bardzo dziękujemy, byli: Urząd Gminy i Rada Sołecka.

Jury w składzie: ks. Piotr Jarosz - przewodniczący oraz członko-
wie p. Anna Niemirowska i p. Czesław Konior wyłonili laureatów, któ-
rzy wystąpią w II etapie na szczeblu diecezjalnym w Bielsku-Białej.

W grupach wiekowych - przedszkolaki: i miejsce zajęła Grupa 
„sMerFy” z Przedszkola Publicznego.

Ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w grupie od I - III 
w kategorii: soliści, duety i zespoły do 10 osób: i miejsce otrzymała 
solistka – agnieszka Widuch.

W grupie wiekowej od IV - VI w kategorii: soliści, duety i zespoły do 
10 osób: i miejsce zajęła solistka Julia strąk.

W kategorii zespoły powyżej 6 osób oraz chóry: I miejsce otrzy-
mał zespół „GroNiczKi”.

Z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach w kategorii: so-
liści i zespoły do 10 osób: i miejsce otrzymał duet: Maria ptaszek 
i Martyna Krzyk.

Wiele wysiłku w przygotowanie dzieci i młodzieży do przeglądu 
włożyli nauczyciele i opiekunowie poszczególnych placówek. Ser-
decznie im za to dziękujemy.

Podziękowania kierujemy także do komisji oceniającej. Dziękuje-
my Ochotniczej Straży Pożarnej za udostępnienie sali, służbom tech-
nicznym Gminy Wilkowice, p. Eugeniuszowi Konior oraz dzieciom 
i młodzieży biorącym udział w przeglądzie.

XVI Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek został 
przeprowadzony przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Wilko-
wicach.

bożena tobiasz
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SZKOŁA PODSTAWOWA W WIlKOWICACH: „Z PIEśNIą O POlSCE”

DRUGOKlASIśCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W bYSTREJ
 POZNAJą bOżONARODZENIOWE TRADYCJE

18 grudnia uczniowie klasy II b. 
Szkoły Podstawowej w Bystrej, wy-
brali się do muzeum h  istoryczne-
go w Bielsku-Białej na warsztaty pn.: 
„Rok obrzędowy w tradycji polskiej: 
„Opłatek wigilijny”

Zajęcia rozpoczęła rozmowa na 
temat zwyczajów bożonarodzenio-
wych: od wierzeń związanych z nocą 
wigilijną po kolędowanie w dzień św. 
Szczepana. Następnie dzieci pozna-
ły historię opłatka w polskiej trady-
cji: w jaki sposób opłatek znalazł się 
na polskim stole wigilijnym, kiedy po 
raz pierwszy się pojawił, jaką niósł ze 
sobą symbolikę, do jakich wróżb go 
wykorzystywano, jakie wiązano z nim wierzenia. Na koniec przed-
stawione zostały rodzaje tradycyjnych ozdób choinkowych, które wy-
konywano w domu w Wigi-
lię. Polska tradycja ludowa, 
oprócz łamania się chlebem, 
przechowała obyczaj wyko-
nywania światów i gwiazd 
z kolorowych opłatków.

Ozdoby z opłatka wykony-
wano raz w roku, a podczas 
Wigilii Bożego Narodzenia 
zawieszano je na drzewku. 

Zwano je światami, bo wyobrażały kształt kuli 
ziemskiej. Światy, podobnie jak choinki, przyję-
ły się najpierw w dworach i miastach – potem 
przewędrowały na wieś. Jako ozdoby świątecz-
ne znane są od XIX wieku i zastąpiły one trady-
cyjne jabłko wieszane u wierzchołka podłaźni-
ka. Wierzono, że światy chroniły przed choro-
bami, miały sprowadzić urodzaj, zapewnić do-
brobyt. Misterne, często przestrzenne ozdoby 
wieszano nad stołem jako symbol panowania 
Chrystusa nad światem. Światy to formy prze-
strzenne, najczęściej kuliste, wyklejane z róż-
nych, wcześniej wyciętych kawałków opłatka. 
Wykonanie tradycyjnego świata polegało na 
przyklejeniu do obu stron opłatkowego krążka 
dwóch połówek tej samej wielkości, a następnie 

ćwiartek opłatka. Powstawała w ten sposób forma podstawowa, czy-
li krzyż. Przy doklejaniu większej ilości ćwiartek powstawała gwiazda.

W części praktycznej 
warsztatów, uczniowie 
samodzielnie wykonali 
z opłatków piękne światy, 
które już wkrótce ozdobią 
ich domy na święta.

ewa cholewik
 - nauczyciel sp
 w Bystrej

26 listopada 2015 r. na sali widowiskowej w Wilkowickim Domu 
Strażaka odbył się I etap kolejnej edycji Przeglądu Pieśni Patriotycz-
nej im. Małgorzaty Papiurek. Ideą corocznych spotkań jest popula-
ryzacja pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie 
świadomości patriotycznej, umiłowanie ojczyzny. W Domu Strażaka 
można było usłyszeć wiele utworów w wykonaniu przedszkolaków 
i uczennic gimnazjum. szkoła podstawowa im. W. Jagiełły w Wil-
kowicach reprezentowana była przez liczne grono dzieci.

W ocenie jury w kategorii klas 1-3 i MieJsce zajęła agnieszka 
Widuch z klasy 2d, w grupie wiekowej klas 4-6 i MieJsce zajęła Ju-

lia strąk, natomiast w kategorii zespołowej i MieJsce przyzna-
no grupie „Groniczki”.

Uczniów naszej szkoły przygotowały nauczycielki naszej szkoły: 
Barbara Włodarz, Beata Duraj oraz Maria Prostak. Wielkie podzię-
kowania należą się Prezes Akcji Katolickiej działającej na terenie tu-
tejszej parafii, pani Bożenie Tobiasz, która doskonale zajęła się or-
ganizacją całego przedsięwzięcia. Laureatom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów w kolejnym etapie przeglądu, który odbędzie się 
w marcu, w Domu Kultury w Hałcnowie.

zespół promujący szkołę

Hej kolęda, kolęda!
zaproszeNie

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska 
Inicjatywa” zaprasza wszystkich mieszkańców

na Biwak do Bystrej przy ul. J. Fałata
na wielki konkurs kolędniczy p.n.

„VII Bystrzańskie Gody – Kolędnicy Przebierańcy”
w dniu 23.01.2016 r. (sobota) o godz. 1400

wystąpią grupy kolędnicze

Będzie się działo, tak jak to dawniej bywało,
przyjdźcie, zobaczcie i sami ocenicie, czy tak nasi dziadkowie 
i ojcowie kolędowali, grali i śpiewali…
Wstępów nie bierzemy i jeszcze do tego wszystkich częstujemy, 
będzie wesoło i miło, że się nawet nikomu nie śniło!

Regulamin konkursu
„VII Bystrzańskie Gody – Kolędnicy Przebierańcy”

Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Stowa-
rzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjaty-
wa” dokona oceny poszczególnych grup na „Arkuszach 
ocen” oceniając grupę pod względem:
– prezentowanych kolęd i pastorałek wraz z oprawą 
muzyczną,

– powinszowań bożonarodzeniowych i noworocznych,
– prezentowanych strojów i akcentów kolędniczych.
Oceny dokonane będą poprzez punktacje, w skali od 1 do 5, 
wszystkich poszczególnych członków komisji dla każdej z grup 
za poszczególną kategorię.
Następnie przez łączną ilość otrzymanych punktów dla każdej 
z grup, członkowie komisji oceniającej wyłonią zwycięzcę oraz 
kolejne miejsca.
Konkurs finansowany wspólnie z Urzędem Gminy w Wilkowicach

tp
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W zorganizowaniu zabawy andrzejkowej zaangażowanych było 
bardzo wiele osób – rodziców, nauczycieli oraz pracowników admi-
nistracji i obsługi naszej szkoły. Aby wprawić w ruch całą „zabawo-
wą machinę”, czyli tak przygotować imprezę, aby było zabawnie i „do 
syta”, należało wykazać się nie lada determinacją, pomysłowością, 
sprytem i zaangażowaniem. I właśnie taką osobą była pani Jola (Jo-
lanta Tomasik), która jak aktor w teatrze lalek umiejętnie pociągała za 
sznureczki i tym samym uaktywniała wiele osób do pracy na rzecz or-
ganizacji zabawy.

Prawdziwie andrzejkowy klimat zabawy tworzył bez wątpienia wy-
strój sali utrzymany w ciepłej, pomarańczowo – żółtej tonacji. Koloro-
we ciasta upieczone przez rodziców uczniów naszej szkoły czy barw-
ne zakąski wychodzące z rąk pani Ani cieszyły nie tylko oko, ale tak-
że świetnie smakowały.

W tym artykule chcielibyśmy przede wszystkim podziękować oso-
bom, które bardzo pomogły zorganizować tę imprezę poprzez wspar-
cie finansowe, kulinarne i rzeczowe. Organizatorzy zabawy, dyrektor 
szkoły, Pan Andrzej Pobożny i nauczyciele, pragną szczególnie po-
dziękować za wsparcie rzeczowe:
- Urzędowi Gminy w Wilkowicach,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach,
- Państwu Jolancie i Bronisławowi Marszałek,
- Państwu Ewie i Mateuszowi Romaniak (kwiaciarnia „Azalia”),
- Panu Stanisławowi Damek (sklep rowerowy „Alda”),
- Państwu Elżbiecie i Zbigniewowi Jakubiec (hurtownia „Wikpol”),
- Pani Magdalenie Białorczyk,
- Pani Izabeli Pindel.
Wsparcie kulinarne otrzymaliśmy:
- od Państwa Pauliny i Bartłomieja Czader (piekarnia - cukiernia „Czader”),
- ze Spółdzielni „Bystrzanka” z Bystrej,
- ze sklepu Roll z Bystrej,
- z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Duda”,
- z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Grabo”,

- z Zakładu Przemysłu Mięsnego „Hańderek”,
- z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Bożek”,
- z zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Szerwal”,
- z firmy „Ambi”,
- z firmy „Nowak”,
- z Chłodni „Kraus” z Łodygowic,
- od Państwa Bielińskich (sklep „Jarzynka”),
- od Pana Jakuba Basiewicza (ręcznie robione pierogi),
- od państwa Kelner z „Dojrzewalni Bananów”,
- od Pani Doroty Kelner-Szymańskiej,
- od Państwa Klimczak,
- od Pana Marcina Laszczak,
- od Państwa Anny i Dariusza Kubica.
dodatkowo finansowo wsparli nas:
- Państwo Edyta i Piotr Janek,
- Państwo Barbara i Maksymilian Cury,
- Pani Agata Drelicharz,
- Państwo Iwona i Jacek Męcner,
- Pan Tomasz Bachniak (firma „Wilbud”),
- Pan Leszek Olejnik (studio „Foto”),
- Pani Aleksandra Kwaśna-Słowiok (salon fryzjerski),
- Państwo Anna i Dariusz Wandzel (producent rolet),
- Państwo Renata i Marcin Świerczek,
- Pan Andrzej Pawlusiak (wulkanizacja).

Serdecznie dziękujemy również tym rodzicom, którzy dostarczy-
li nam liczne produkty spożywcze: soki, kawę, herbatę, słodycze itp. 
oraz tym, którzy osobiście zaangażowali się w organizację tej impre-
zy i przyszli tak licznie na naszą zabawę andrzejkową. Dochód z za-
bawy przeznaczony zostanie na zakup pomocy dydaktycznych dla 
uczniów Szkoły Podstawowej im. W. Jagiełły w Wilkowicach.

zespół promujący szkołę

MAGICZNIE I KOlOROWO
czyli o zabaWie aNdrzeJKoWeJ, Która odbyła się W strażNicy osp W WilKoWicach 28 listopada 

2015 r. orGaNizatoreM zabaWy była rada rodzicóW działaJąca przy szKole podstaWoWeJ
 iM. W. JaGiełły W WilKoWicach. 

1 grudnia 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programo-
wej Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”, w którym uczestniczył Wójt 
Gminy Wilkowice – Pan Mieczysław Rączka, Dyrektor GOK – Pani 
Agnieszka Sech oraz członkowie Rady Programowej GOK.

Rada Programowa GOK powołana została na podstawie Statutu 
Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” stosownym zarządzeniem Wój-
ta Gminy Wilkowice. Jej pierwszy, czteroletni skład tworzy:

– 3 przedstawicieli organizacji społecznych i twórczych, po jed-
nym z każdego sołectwa, działających na terenie Gminy Wilkowice: 
Pani Agata Prochownik (Meszna), Pan Grzegorz Gabor (Bystra), Pan 
Wojciech Kąkol (Wilkowice),

– przedstawiciel Komisji ds. Oświaty i Kultury Rady Gminy Wilko-
wice – Pani Barbara Włodarz,

– 2 pracowników Urzędu Gminy: Alicja Raszka – Sekretarz Gmi-
ny, Maciej Mrówka – Inspektor ds. Kultury, Sportu i Promocji Gminy.

Rada Programowa Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” jest orga-
nem opiniodawczo-doradczym GOK, działającym społecznie. Dzia-
łalność Rady ma, przede wszystkim, na celu ułatwienie współdziała-
nia GOK z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi prowa-
dzącymi działalność kulturalną na terenie Gminy Wilkowice.

Do kompetencji Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury 
„Promyk” należy m.in. opiniowanie rocznego planu działalności GOK 
i jego realizacji oraz planu działań inwestycyjnych. W rękach Rady 
Programowej jest także inicjowanie projektów wynikających z zadań 
statutowych GOK oraz opiniowanie projektów zgłaszanych. Do za-
dań Rady Programowej GOK jest przedstawienie ocen i wniosków 
dot. działalności GOK Wójtowi Gminy Wilkowice i Radzie Gminy Wil-
kowice.

Na pierwszym posiedzeniu Rada Programowa wyłoniła ze swojego 
grona Przewodniczącego (Alicja Raszka), Wiceprzewodniczącego 
(Barbara Włodarz) oraz Sekretarza (Maciej Mrówka), a także omó-
wiła ogólne zasady współpracy w oparciu o Regulamin Rady Pro-
gramowej. Pani Dyrektor GOK zaprezentowała sprawozdanie z do-
tychczasowej i bieżącej działalności oraz przedstawiła plan działania 
GOK do końca 2015 r.

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” znajduje się w By-
strej przy ul. Fałata 2K, ale GOK administruje jednocześnie obiek-
tami zlokalizowanymi na terenie wszystkich sołectw Gminy Wil-
kowice – Izbą Regionalną „Stara Stolarnia” w Bystrej, Meszniań-
skim Ośrodkiem Kultury „Nad Borami” w Mesznej oraz Starą Szkołą 
w Huciskach (Wilkowice), wykorzystując możliwości i charakter tych 
obiektów do dywersyfikacji oferty dla Mieszkańców. Obecna oferta 
GOK obejmowała w tym roku ogółem 22 typy zajęć cyklicznych oraz 
17 bieżących imprez tematycznych lub okolicznościowych. Do tej 
pory z oferty Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” skorzystało już 
ogółem ponad 2 tysiące osób (z czego ok. połowy stanowią widzo-
wie filmów wyświetlanych w kinie). Jest to liczba świadcząca o tym, iż 
oferta GOK ma pozytywny odbiór u naszych Mieszkańców.

W trakcie posiedzenia Członkowie Rady Programowej GOK przed-
stawili propozycje nowych działań w roku 2016, które do czasu ko-
lejnego posiedzenia Rady Programowej GOK zostaną szczegółowo 
przeanalizowane. Najbliższe posiedzenie Rady Programowej odbę-
dzie się w dniu 26 stycznia 2016 r.

alicja raszka
przewodnicząca rady programowej

Gminnego ośrodka Kultury „promyk”

PIERWSZE POSIEDZENIE RADY PROGRAMOWEJ GMINNEGO OśRODKA KUlTURY
„PROMYK” W bYSTREJ
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pomnienia tradycji naszych przodków, z drugiej strony zaś na popu-
laryzację wiedzy o obyczajach, historii, czy typowych produktach na-
szego regionu. Wydarzenie to ma wymiar symbolicznego łącznika 
między chlubną tradycją, a nowoczesnością.

KGW w Bystrej współpracuje m.in. z Radą Sołecką, Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Bystrej, Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Bystra 
„Bystrzańska Inicjatywa”, Towarzystwem Przyjaciół Bystrej, Gminną 
Biblioteką Publiczną, Ludowym Klubem Sportowym „Klimczok-By-
stra”, szkołami, przedszkolem, Chórem „Cantica” oraz jednostkami 
oświatowymi na terenie sołectwa, uświetniając liczne uroczystości od 
strony kulinarnej.

Wśród sukcesów KGW w Bystrej wskazane zostały przez Panią 
Przewodniczącą liczne zdobyte nagrody – m.in. w konkursach wień-
ców dożynkowych, konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo”, w kon-
kursach gminnych, powiatowych, a w ostatnich latach również mię-
dzynarodowych.

Na szczególną uwagę zasługuje, nawiązana w ostatnich latach,  
partnerska kulinarna współpraca (np. wspólne gotowanie) i udział 
w międzynarodowych przeglądach kulinarnych – między innymi 
w Bzinach, czy Likavce na Słowacji.

Przewodnicząca KGW podkreśliła również wagę wsparcia finanso-
wego płynącego ze strony Gminy Wilkowice, Rady Sołeckiej oraz po-
mocy niezawodnych sponsorów – ludzi dobrych serc i aktywnej, spo-
łecznej pracy członkiń KGW.

Po przemówieniu Przewodniczącej nastąpił najważniejszy mo-
ment uroczystości – uhonorowanie zasłużonych członkiń KGW licz-
nymi odznaczeniami:

– Pani Małgorzata Caputa – została uhonorowana Srebrną Odzna-
ką za Zasługi dla Województwa Śląskiego,

– Panie Bogumiła Dębińska oraz Urszula Płonka – zostały odzna-
czone Orderami Serca Matkom Wsi,

– Pamiątkowym Wpisem do Księgi Zasłużonych Działaczy Kó-
łek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich Rejonowego Związku Rol-
ników, Kółek i Organizacji Rolniczych uhonorowano Panie Bogumi-
łę Kubica, Irenę Ptaszek, Mariannę Kwaśna, Marię Kwiatek, Urszulę 
Płonka, Barbarę Tokarczyk.

Bystrzańskie Koło Gospodyń Wiejskich także zostało uhonorowa-
ne – otrzymało Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskie-
go. Odznaczenie to przyznawane jest osobom i podmiotom, które ca-
łokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań na tere-
nie województwa śląskiego przyczyniły się do gospodarczego, kul-
turalnego i społecznego rozwoju województwa. Wejście KGW w By-
strej w poczet odznaczonych Złotą Odznaką jest powodem do dumy 
dla całej naszej społeczności.

Zaproszeni goście złożyli na ręce Pani Przewodniczącej KGW gra-
tulacje i życzenia na kolejne lata działalności.

Gospodynie, jak zawsze, zachwyciły popisem kulinarnym, deko-
racją i gościnnością. Całość wydarzenia uprzyjemnił występ zespołu 
„Kapela Bystrzańska”.

Życzymy KGW w Bystrej wielu dalszych, co najmniej równie świet-
nych lat działalności, a Członkiniom Koła wielu ciekawych pomysłów 
i wytrwałości!

alicja raszka
 sekretarz Gminy Wilkowice

cd. ze str. 20
JUbIlEUSZ 55-lECIA KOŁA GOSPODYń WIEJSKICH W bYSTREJ

WESOŁYCH śWIąT!
Drodzy Mieszkańcy!
Staramy się z całych sił, aby taki właśnie, wesoły i radosny, nastrój 

towarzyszył Państwu w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Dlatego 
też, w niedzielę 6 grudnia, z okazji Mikołajek, odbyło się przedstawie-
nie pt. „Kot w butach” w wykonaniu Nauczycieli z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Mesznej, którym bardzo dziękujemy za poświęco-
ny nam czas. Wciąż jesteśmy pod wrażeniem fantastycznej gry ak-
torskiej. Dalszą część spotkania przygotowali i prowadzili Artyści gru-
py „Prym Art”. 13 grudnia zorganizowaliśmy dla Państwa Kiermasz 
Świąteczny, na którym można było kupić przepiękne, niepowtarzal-
ne, ręcznie wykonane, cudeńka lokalnych twórców, jakich nie moż-
na kupić w żadnym sklepie, a dzieci wraz z rodzicami, a także doro-
śli mogli spróbować swoich sił w tworzeniu ozdób choinkowych pod 
okiem instruktora, Pani Bożeny Kubicy. Dziękujemy Paniom z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Bystrej za osłodzenie tego dnia przepysznym 
piernikiem, który nam podarowały, a rękodzielnikom za ozdoby, któ-
re sprawiły, że nasza choinka, jest jeszcze piękniejsza. Po kierma-
szu odbył się Koncert Świąteczny, podczas którego wystąpiły dzie-
ci, uczestniczące w zajęciach wokalnych w „Promyku”. Następnie 
zespół „Bi-Bi Singers” zaprezentował kolędy z różnych stron świa-
ta, a do wspólnego kolędowania dała się zaprosić nawet widownia. 
Było nastrojowo i świątecznie. 14 grudnia zorganizowaliśmy warsz-
taty dekorowania pierników w „Starej Szkole” w Huciskach (niestety 
w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami” zajęcia nie odbyły się 
ze względu na małą ilość chętnych).

Na tym nie koniec świątecznych atrakcji:
– 27 grudnia o godz. 16:00 zapraszamy na Jasełka i kolędy 

w wykonaniu zespołu regionalnego „Grojcowianie” – wstęp wol-
ny, a po odbiór biletów zapraszamy do biura administracji.

– 28 grudnia o godz. 16:30 zapraszamy wszystkie dzieci oraz do-
rosłych na specjalny seans filmowy, wyświetlimy „renifer Niko ra-
tuje święta”.

– 29 grudnia o godz. 19:00 dKF – film „Genialny Klan” w reży-
serii Wam Wesa Andersona – powtórzymy ten film, ponieważ na po-
przednim spotkaniu DKF, ze względu na awarię prądu, projekcja zo-
stała przerwana (zapraszamy w co drugi wtorek na dKF, czyli Dys-

kusyjny Klub Filmowy, najbliższe spotkania DKF to 12 oraz 26 stycz-
nia o godz. 19.00).

– 30 grudnia o godz. 18:00 – wyświetlimy komedię „listy do M” 
(zapraszamy w każdą środę na seanse filmowe).

– 6 stycznia o godz. 16:30, w Święto Trzech Króli, zapraszamy 
do Kościoła Parafialnego w Bystrej Krakowskiej na, tradycyjne już, 
„spotkanie z kolędą”.

– 28 stycznia zaprosimy kolejne klasy ze szkół podstawowych 
z naszej gminy, na spotkania z „Filharmonią Śląską”.

W związku z przerwą świąteczną, stałe zajęcia odbywać się będą 
do 18 grudnia, a po przerwie wracamy do stałego harmonogramu 
od poniedziałku 11 stycznia 2016 r. Ta przerwa jest dla Państwa, 
my w tym czasie, pracujemy już nad kolejnymi wydarzeniami, w tym 
m.in. nad koncertem karnawałowym (szczegóły podamy już wkrótce 
na naszym profilu FB www.facebook.com/GOK.Promyk).

Aby ułatwić informowanie Państwa o naszych wydarzeniach, za-
montowaliśmy tablicę ledową, przy wjeździe do „Promyka”, zakupili-
śmy również tablicę informacyjną do holu, a w przygotowaniu są dwie 
tablice informacyjne zewnętrzne, które postawimy przy wjeździe do 
„Promyka” i do „Starej Szkoły” w Huciskach. Niedługo też będziemy 
mieli stronę internetową, która jest w przygotowaniu, także prosimy 
jeszcze o chwilę cierpliwości.

Szanowni Państwo, odłóżmy na chwilę te przyziemne sprawy i po-
czujmy magię świąt, bo jest to wyjątkowy czas, a myśląc o świętach 
przypomina mi się wiersz księdza Jana Twardowskiego i pozwólcie, 
że to będą moje życzenia dla Państwa:

„Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,

by wszystko się nam rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy

zaczęły śmieszyć jak kukiełki. (...) ”
Wesołych Świąt!

agnieszka sech
 dyrektor GoK „promyk”
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EURONET 50/50 MAX – kOlEjNE dziAłANiA w zSP w MESzNEj
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej kilka miesięcy temu roz-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

przypominać uczniom nie tylko o gaszeniu 
zbędnego oświetlenia.

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

Janusz Prochownik

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

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

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

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

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

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

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

Długosz Małgorzata – dyr. ZSP Meszna

wYNiki zBiÓRki PUBliCzNEj w zESPOlE SzkOlNO-PRzEdSzkOlNYM w MESzNEj

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

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

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

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

• wziął udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Region Beskidy;

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

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

• wziął udział w walnym zebraniu Spółki Ekoład.

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

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

K
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Lek.med. Maciej Majcherczyk 
specjalista chorób wewntrznych 

ENDOKRYNOLOG 
USG  tarczycy 

 
Gabinet lekarski: 
Szczyrk ul.Zdrowia 1 
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576 
 
www.endokrynologmajcherczyk.pl 
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Lek.med. Maciej Majcherczyk 
specjalista chorób wewntrznych 

ENDOKRYNOLOG 
USG  tarczycy 

 
Gabinet lekarski: 
Szczyrk ul.Zdrowia 1 
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576 
 
www.endokrynologmajcherczyk.pl 

Lek.med. Maciej Majcherczyk 
specjalista chorób wewntrznych 

ENDOKRYNOLOG 
USG  tarczycy 

Gabinet lekarski: 
Buczkowice, ul. Lipowska 50 
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576 

www.endokrynologmajcherczyk.pl 

GABINET REHABILITACJI LECZNICZEJ
Rehabilitacja ruchowa w schorzeniach:

-bóle i choroby kręgosłupa,
-zmiany zwyrodnieniowe stawów

-dyskopatie (rwa kulszowa, rwa ramienna) -po udarze mózgu,
CH. Parkinsona -terapia obrzęków -rehabilitacja przed i pooperacyjna 

-profilaktyka, korekcje wad postawy, inne

Gabinet Tlenoterapii Hiperbarycznej
43-360 Bystra

ul. Szczyrkowska 71
www.medycynatlenowa.pl

tel. 605‑337‑651

Zapraszamy
 na zabiegi 
w Komorze 
Tlenowej
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REHABILITACJA I MASAŻ 
Z DOJAZDEM DO DOMU 
Wykonujemy: 
- masaż leczniczy i relaksacyjny 
- drenaż limfatyczny 
- zabiegi fizykalne: elektroterapia, ultradźwięki, 
laseroterapia, magnetoterapia 
- indywidualna rehabilitacja usprawniająca 

ATRAKCYJNE CENY ORAZ RABATY! 
REJESTRACJA TELEFONICZNA: 516 491 354 

www.mobilnafizjoterapia.beskidy.pl 



G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e20

Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej 28 listopada 2015 r. święto-
wało Szmaragdowy Jubileusz swojej działalności.

Jubileusz swoją obecnością zaszczycili liczni goście: Radna Sej-
miku Woj. Śląskiego – Danuta Kożusznik, Wójt Gminy Wilkowi-
ce – Mieczysław Rączka, Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice 
– Pan Bartosz Olma, Członek Zarządu Powiatu Bielskiego – Pani 
Katarzyna Adamiec, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz 
Gabor, Radna Rady Powiatu – Pani Janina Janica-Piechota, Skarb-
nik Gminy Wilkowice – Pani Alicja Świszcz, Sekretarz Gminy Wil-
kowice – Pani Alicja Raszka, Radni Gminy Wilkowice – Pani Anna 
Maślanka i Pan Piotr Pielesz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry „Promyk” w Bystrej Pani Agnieszka Sech, Pani Zofia Żur – Prze-
wodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach, Pan Kazi-
mierz Goryl – Prezes Kółka Rolniczego w Bystrej, Przewodniczą-
cy i Prezesi licznych organizacji działających na terenie sołectwa 
Bystra, dyrektorzy placówek oświatowych z Bystrej oraz Członki-
nie KGW.

Uroczystość rozpoczęta została przemówieniem Przewodniczą-
cej Koła – Pani Marii Fijak. Powrót pamięcią do minionych lat po-
zwolił z jednej strony wspomnieć wydarzenia i ludzi, którzy przez 
ostatnie 55 lat działali aktywnie na rzecz rozwoju Koła i naszej lo-
kalnej społeczności (wspomniano m.in. Panią Elżbietę Ciućka – po-
przednią Przewodniczącą KGW w Bystrej), z drugiej zaś przedsta-
wić bieżącą działalność i osiągnięcia KGW.

Przez minione lata KGW z jednej strony zrzeszało mieszkanki so-
łectwa, z drugiej pozwalało im rozwijać posiadane talenty – nie tyl-
ko kulinarne (organizowane były liczne kursy gotowania, pieczenia 

itp.), ale także zdolności manualne (dekoracji stołu, rękodzieła, kro-
ju i szycia) i artystyczne (przy KGW działał zespół regionalny „Jano-
sik Beskidzki”, kapela ludowa i orkiestra dęta).

KGW nigdy nie zapominało o pozostałych członkach lokalnej 
społeczności – organizowało uroczyste spotkania z okazji Dnia Ko-
biet, połączone z Walnym Zebraniem Sprawozdawczym, spotka-
nia opłatkowe dla samotnych, emerytów i rencistów, Dni Otwartych 

Drzwi dla dzieci w czasie ferii zimowych, bale karnawałowe i „Poże-
gnanie lata” dla dzieci.

Przez cały okres działalności członkinie KGW podtrzymują tra-
dycje Koła, nie zapominając przy tym o działalności bieżącej. Do 
kultywowanych tradycji zaliczyć należy dożynki – od 2005 r. Wraz 

z pozostałymi Kołami i członkiniami KGW z terenu Gmi-
ny organizowane jest Gminne Święto Plonów, które od-
bywa się co rok w innym sołectwie. Celem tej cyklicznej 
inicjatywy jest nawiązanie do dotychczasowej chlubnej 
tradycji dożynek organizowanych przez Kółko Rolnicze 
i Koła Gospodyń poszczególnych sołectw. Dziś, w obli-
czu intensywnie zachodzących przemian społeczno-go-
spodarczych, obchody Święta Plonów w naszej Gminie 
są nie tyle elementem celebracji momentu zakończenia 
żniw, ale przede wszystkim służą celom kulturalno-edu-
kacyjnym, pozwalając z jednej strony na ocalenie od za-

W dniu 11 grudnia 2015 roku 
w Gminnym Ośrodku Kultury „Pro-
myk” w Bystrej odbyło się Nadzwy-
czajne Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia „Region Beskidy”, 
na które przybyli zaproszeni goście 
oraz Starostowie, Wójtowie i Bur-
mistrzowie z terenu Euroregio-
nu Beskidy. Swoją obecnością za-
szczycili spotkanie m.in. Ivan Ško-
rupa, Konsul Generalny Republi-
ki Słowacji w Krakowie oraz Sta-
nisław Pięta, Poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Podczas spotkania, któremu 
przewodniczył Zbigniew Mich-
niowski, Prezes Stowarzysze-

nia „Region Beskidy”, wystąpił Pan Mieczysław Rączka Wójt 
Gminy Wilkowice, prezentując zebranym historię oraz osią-
gnięcia Gminy Wilkowice, zostały także uroczyście wręczone 
przedstawicielom Gmin Bystra-Sidzina oraz Maków Podhalań-
ski Certyfikaty Członkostwa, potwierdzające przystąpienie do 

Stowarzyszenia „Region Beskidy”. W części merytorycznej zebra-
nia Marcin Filip, Dyrektor Stowarzyszenia „Region Beskidy” przed-
stawił zadania realizowane przez Stowarzyszenie „Region Beskidy” 
w 2015 roku oraz bieżące sprawy Stowarzyszenia, jak również pla-
ny na 2016 rok w kontekście wdrażania Funduszy Unijnych w kolej-
nej perspektywie 2014-2020. Na zakończenie Zbigniew Michniow-
ski, złożył zebranym najserdeczniejsze życzenia świąteczne oraz 
życzył wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2016 roku. Walne 
Zebranie uświetniły swoim występem, na scenie „Promyka”, uczen-
nica Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej Estera Kowalcze oraz 
absolwentka tego gimnazjum Maria Bieniek. ŹRÓDŁO ARTYKUŁU: 
http://www.euroregion-beskidy.pl/

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „REGION BESKIDY”
 W GOK „PROMYK” W BYSTREJ

Jubileusz 55-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Bystrej

cd. na str. 16


