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kładamy Państwu serdeczne życzenia
z okazji Świąt Wielkanocnych.
Życzymy radości i spokoju w Waszych Rodzinach.
Oby Wielkanoc stała się dla nas wszystkich
źródłem nadziei oraz siły do pokonywania wszelkich trudów.

Bartosz Olma
Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice

Mieczysław Rączka
Wójt Gminy Wilkowice

60. rocznica śmierci dr. płk. Mariana Szarewskiego
12 marca 2016 roku Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bystrej zorganizował dla społeczności lokalnej uroczystość poświęconą 60.
rocznicy śmierci dr. płk. Mariana Szarewskiego. W spotkaniu tym
udział wzięli zaproszeni goście, m. in. Wójt Gminy Wilkowice, Pan
Mieczysław Rączka, radni oraz prezesi organizacji działających na
terenie Bystrej. Swoją obecnością zaszczyciła również rodzina dr.
Szarewskiego, która przyjechała z Warszawy. Po uroczystej mszy

świętej goście udali się pod obelisk dr. Szarewskiego, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Następnie wszyscy udali się do Domu
Strażaka, gdzie odbyła się część główna spotkania. Młodzież Gimnazjum im. Juliana Fałata przygotowała część artystyczną, która
miała przede wszystkim wymiar patriotyczny. Uczniowie w sposób
szczególny zaakcentowali słowo „patriotyzm”. Każdy zapewne odpowie na pytanie, czym jest patriotyzm? Oczywiście odpowiedź jest
prosta. Patriotyzm to umiłowanie ojczyzny, gotowość do poświęcenia dla niej. Patriotą jest człowiek kochający swój kraj, jest z niego dumny. Patriotyzm jest wartością nadrzędną. Jest ważny dziś,
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OGŁOSZENIE
Informuję, że w dniach:
31.03.2016 r. (czwartek)
01.04.2016 r. (piątek)
Urząd Gminy w Wilkowicach
będzie czynny w godz. 7:30-15:30
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 152/2015 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 17.12.2015 r. w związku z art. 130 Kodeksu Pracy
(tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.)
Zapraszamy na nasz profil na

www.facebook.com/gminawilkowice/

księga znaku i identyfikacji wizualnej
komend i komisariatów policji

Logo
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jak i kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu. Słowo to nierozłącznie było
związane z ojczyzną. W przeszłości, kiedy Polska traciła niepodległość, ludzie oddawali życie za Ojczyznę i bronili, aby im jej nie odebrano. Przykładem postawy patrioty był dr płk Marian Szarewski.
Dr med. płk Wojska Polskiego Marian Bogusław Szarewski urodził
się 15 marca 1869 roku w Sadagórze. Studia ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i w Wiedniu. Tam też 8 lipca 1893
roku otrzymał tytuł doktora wszech nauk medycznych. W czerwcu
1895 roku został mianowany lekarzem Armii Austriackiej, a od 1918
roku – w Wojsku Polskim. Dr Szarewski zorganizował szpital polowy w Dziedzicach. W 1920 roku dr Szarewski został przeniesiony
do Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie jako szef sekcji organizacyjnej Departamentu Sanitarnego. W Kowlu stworzył polską „stację
zborną” dla legionistów, co umożliwiło odsyłanie rannych do Lublina. Dr płk Marian Szarewski za swą pracę ideowo-niepodległościową został odznaczony Gwiazdą Śląska, Krzyżem Walecznych Śląska oraz Złotym Krzyżem Zasługi. W październiku 1921 roku przeszedł na własną prośbę w stan spoczynku. W 1920 roku żona lekarza Helena Szarewska zakupiła w Bystrej działkę od Horwatków. Na
połowie tejże parceli dr Marian Szarewski wybudował Zakład Klimato-Leczniczy. Był to pensjonat, w skład którego wchodziły trzy wille: „Słoneczna”, „Dworek” i „Zacisze”, z zachowaniem wysokiego
standardu. Czyste, aromatyczne powietrze w Bystrej i leczone choroby płuc oraz serca stanowiły pełną harmonię dla gości tu przyby-

wających. Dr Szarewski wydał folder reklamujący swoje uzdrowisko
i Bystrą. Zachęcał pensjonariuszy do przyjazdu i zwiedzenia pięknego zakątka. Aktywnie uczestniczył w życiu wsi. Pełnił funkcję radnego i przewodniczącego Zarządu Przybocznego Klimatyki, a także
przewodniczącego budowy kościoła w Bystrej Krakowskiej. Ufundował cegłę na budowę świątyni i obraz ołtarzowy Matki Boskiej Różańcowej. Jego syn Kazimierz, który był dyrektorem Walcowni Metali w Czechowicach, podarował blachę na pokrycie wieżyczek przy
dzwonach. Za przyczyną dr. Szarewskiego zmieniono nazwę stacji
kolejowej na Bystra-Wilkowice. W 1939 roku Szarewski z żoną wyjechał do Anglii. Tam spędził kolejne lata życia. Zmarł w 1956 roku
w Londynie. Po rodzinie Szarewskich nie pozostały do dnia dzisiejszego żadne materialne ślady w Bystrej.
Uczniowie gimnazjum wzbogacili swój program artystyczny śpiewem znanych pieśni legionowych. Goście usłyszeli i również zaśpiewali utwory, takie jak: „Wojenko, wojenko”, „My, Pierwsza Brygada”, „Piechota”, „Białe róże” i „Sokoły”.
Towarzystwo Przyjaciół Bystrej ufundowało obelisk poświęcony
pamięci dr. płk. Mariana Szarewskiego w dowód wielkiej wdzięczności za godne rozsławianie małej Ojczyzny, Bystrej. Na zakończenie prezes TPB zabrała głos i dopełniła treścią biografię dr. Szarewskiego. Podziękowała również wszystkim gościom za udział w tej
niezwykłej uroczystości.
TPB

KRONIKA KRYMINALNA
– W lutym policjanci KP Szczyrk zatrzymali
mieszkańca Wilkowic, któremu udowodniono
dokonania 6 włamań do budynków na terenie
Bystrej i Wilkowic. W marcu wpłynie do sądu
akt oskarżenia w w/w sprawie.
– Policja KP Szczyrk dokonała zatrzymania
2 sprawców z terenu Żywiecczyzny. Sprawcy
dokonali kradzieży z włamaniem do kasetek
z pieniędzmi na myjni samochodowej w Bystrej. Sprawcom udowodniono szereg tego typu przestępstw na terenie Żywiecczyzny i w rejonie Suchej Beskidzkiej. Ze względu na
miejsce zamieszkania sprawców sprawę prowadzi KP w Żywcu.
– 27 lutego w Bystrej na ul. Szczyrkowskiej zatrzymano kierującego pojazdem, u którego w wydychanym powietrzu stwierdzono
1,3 promila alkoholu.
– 2 marca w Wilkowicach nieznani sprawcy dokonali włamania do
sklepu Żabka, skąd skradli pieniądze, artykuły spożywcze, papierosy oraz inne towary.

– W nocy z 6 na 7 marca, z terenu przy posesji w Wilkowicach,
skradziono samochód marki Tata Indica, który sprawca, tej samej
nocy, spalił na polach w okolicach drogi ekspresowej S69.
– W okresie pomiędzy 6 a 12 marca dokonano kradzieży z włamaniem do 3 budynków w Mesznej, przy ul. Jagodowej. Sprawcy
dokonali włamania przez drzwi balkonowe i ukradli kable o wartości ok. 100 zł. Wartość zniszczonych drzwi balkonowych to 2000
złotych.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
Zwracamy
się z prośbą o współpracę w zakresie zgłaszania do
13
dyżurnego Komisariatu Policji w Szczyrku niepokojących zdarzeń.
Zgłaszającym osobiście lub telefonicznie zapewniamy pełną anonimowość.
Informujemy również, że od stycznia nasza jednostka posiada
urządzenie Alcoblow do szybkiego badania stanu trzeźwości.
Komisariat Policji w Szczyrku

Podzięki „ONDRASZKOWE”
Stowarzyszenie Plastyków „ONDRASZEK” z Bielska-Białej pragnie poinformować, iż w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach, prezentuje, od 15 lutego 2016, roku wystawę obrazów z pleneru: Jesień
– Kubiesówka 2015”. Już dzisiaj zapraszamy na finisaż w dniu 30 marca 2016 roku o godz. 16.30.
Dzięki kilkunastoletniej, miłej, życzliwej współpracy,
tę oto wystawę, jak i inne
poplenerowe oraz indywidualne, zawdzięczamy
pani Dyrektor Agacie Prochownik oraz współpracownikom biblioteki.
Również wielkie słowa
podziękowania kierujemy
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w stronę Urzędu Gminy w Wilkowicach, który co roku udziela nam
wsparcia, w formie dotacji, na organizację plenerów.
Z kolei my artyści, przenosząc na płótno, malując piękno otaczającego nas krajobrazu beskidzkiego, staramy się ubogacić wnętrza
gminnych instytucji.
Jeszcze raz wszystkim, którzy nas wspierają w jakikolwiek sposób, serdecznie dziękujemy.
Zarząd SP „ONDRASZEK”
„WYROBNIKÓW PĘDZLA”

Głos Gminy Wilkowice

WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław
Rączka między innymi:
• wziął udział w cyklu walnych zebrań spółek wodociągowych
z terenu Gminy Wilkowice;
• wziął udział w walnym zebraniu Koła Gospodyń w Bystrej oraz
w Mesznej. Istotne zmiany nastąpiły w KGW w Mesznej, gdzie
na nową przewodnicząca wybrana została Pani Agata Prochownik;
• wraz z delegacją samorządowców z Gminy Wilkowice, wziął
udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Janusza Kiedrowskiego, pełniącego przez wiele lat funkcję Przewodniczącego
Rady Gminy Lubiewo oraz Przewodniczącego Rady Powiatu
Tucholskiego.
Podpisano umowy na realizację następujących zadań:
• zakup kruszywa do utrzymania dróg w roku 2016;
• budowa bocznej sieci kanalizacji sanitarnej łączącej sieć główną z budynkami położonymi w Mesznej i Wilkowicach;
• remont cząstkowy dróg – nawierzchni asfaltowej na terenie
Gminy Wilkowice w sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
składam wszystkim Mieszkańcom Gminy Wilkowice
najserdeczniejsze życzenia wiosennych nastrojów, ciepłej,
rodzinnej atmosfery, wyjątkowych chwil z Najbliższymi
oraz wiele radości.
Grzegorz Gabor
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Bielskiego

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU
24 LUTEGO 2016 R., W SPRAWIE:
XVIII/157/2016

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.,

XVIII/158/2016 przyjęcia darowizny nieruchomości,

wyrażenia zgody na obciążenie służebnością grunXVIII/159/2016 tową nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice,
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezXVIII/160/2016 domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy,

XVIII/161/2016

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych przez Gminę Wilkowice,

zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego
XVIII/162/2016 członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach.

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Wilkowice!
Sołtysi wsi Bystra, Meszna i Wilkowice zapraszają
na zebrania wiejskie. Zebrania odbędą się:
- w dniu 04.04.2016 r., o godz. 17:00
w budynku OSP Bystra,
- w dniu 05.04.2016 r., o godz. 17:00
w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami”,
- w dniu 06.04.2016 r., o godz. 17:00
w budynku OSP Wilkowice.

KOMUNIKAT USC
Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach, w związku z zamiarem organizacji uroczystości z okazji 50-LECIA POŻYCIA
MAŁŻEŃSKIEGO, zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych par, które 50 lat temu i więcej stanęły na ślubnym kobiercu, a dotychczas nie wystąpiły z wnioskiem i nie zostały odznaczone medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uroczystości, 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.

Głos Gminy Wilkowice
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Świadczenie wychowawcze (500+)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje, że:
od dnia 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, która określa zasady przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego (500+).
Formularze wniosków będą dostępne w:
–– Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowicach,
–– Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Wilkowicach,
–– Przedszkolu Publicznym w Bystrej,
–– Przedszkolu Publicznym w Wilkowicach,
–– Szkole Podstawowej w Bystrej,
–– Szkole Podstawowej w Wilkowicach,
–– Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej,
–– Gimnazjum w Wilkowicach,
–– Gimnazjum w Bystrej.
Wypełnione wnioski będzie można składać osobiście
w Urzędzie Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia
25 na sali sesyjnej znajdującej się na parterze urzędu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, od dnia 1 kwietnia 2016 r. do odwołania ulega wydłużeniu czas pracy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach:
Poniedziałek
od 7 00 do 15 00
Wtorek
od 7 00 do 17 00
Środa
od 7 00 do 17 00
Czwartek
od 7 00 do 17 00
Piątek
od 7 00 do 15 00
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do
dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00
zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
Do ustalenia dochodu rodziny, rokiem bazowym jest rok 2014.
Uwzględnia się utratę dochodu w tym roku lub po tym roku oraz uzyskanie dochodu po roku bazowym.
Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko należy dołączyć:
–– dokument potwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek
(kopia dowodu osobistego),
–– dokument potwierdzający wiek dziecka (odpis aktu urodzenia
dziecka),
–– w przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod
opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, ży-

jących w separacji lub żyjących w rozłączeniu – kopię prawomocnego orzeczenia sądu w tej sprawie,
–– dokumenty potwierdzające wysokość i źródło dochodu z roku
bazowego (kopia PIT11),
–– w przypadku utraty dochodu z roku bazowego – dokument potwierdzający utratę dochodu (kopia świadectwa pracy, kopia
umowy zlecenie lub umowy o dzieło),
–– w przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym – dokument
potwierdzający uzyskanie dochodu (kopia umowy), oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego (za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany),
–– oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
–– oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym
opodatkowaniu,
–– informację o wielkości gospodarstwa rolnego,
–– w przypadku umieszczenia członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – dokument potwierdzający
umieszczenie,
–– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, należy dołączyć:
–– dokument potwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek
(kopia dowodu osobistego),
–– dokument potwierdzający wiek dziecka (odpis aktu urodzenia
dziecka),
–– w przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod
opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu – kopię prawomocnego orzeczenia sądu w tej sprawie,
–– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W indywidualnych przypadkach może zachodzić konieczność
dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do ustalenia
prawa do świadczenia.
Dołączając kserokopię dokumentów należy przedłożyć do wglądu oryginał tego dokumentu.
Wnioski złożone od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r.,
po przyznaniu świadczenia, będą realizowane i wypłata
nastąpi z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.
GOPS w Wilkowicach

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy
złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i obfitych łask Bożych. Niech ten wspaniały czas stanowi odskocznię od dnia codziennego i pozwoli z refleksją zatopić
się w tajemnicę Wielkiej Nocy. Życzymy, aby radość płynąca z tych Świąt wlała w Wasze serca nieustającą wiarę i miłość, a przykład Jezusa, który pokonał śmierć, niósł
ze sobą nową nadzieję na lepsze jutro. Niech światło Zmartwychwstania napełni Was pokojem i da siły do pokonywania trudności. Tradycyjnie życzymy również smacznego
„święconego” oraz mokrego Dyngusa.
Helena Byrdy-Przybyła
wraz z Radnymi Klubu Rodzina-Prawo-Wspólnota
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3 roćnik ORAVA OLDBOYS CUP 2016 w Kubinie Dolnym - 05.03.2016 r.
W turnieju uczestniczyło 10 drużyn zawodników powyżej 35 lat,
w tym 9 najlepszych drużyn piłkarskich Słowacji i drużyna „Wilki” Wilkowice Stowarzyszenia Kulturalnego „Wrota Beskidów”. Występujące drużyny podzielono na dwie grupy: grupę A – Galaktus Zaskow,
Wilki Wilkowice, Bziny, Turosin, Orli i grupę B: Istebne, Namestowo,
Zuberec, Bratysława, Streżenice. Turniej miał bardzo ładną oprawę.
Na początku odegrano hymn polski i słowacki. Następnie przemówienie wygłosił burmistrz Kubina Dolnego, który przywitał uczestników i prosił o sportową rywalizację. I tak się stało. Rywalizacja stała na wysokim poziomie. Drużyny były bardzo dobrze przygotowane
zarówno kondycyjnie jak i szybkościowo. Nasza drużyna, na tle innych, wypadła fantastycznie. Pierwszy mecz wygraliśmy z drużyną
Zaskow 4:0. Potem pokonaliśmy Olboys Bziny 2:1. Następnie zremisowaliśmy z zespołem Turosin 1:1 i pokonaliśmy drużynę Orli (gospodarze Kubin Dolny) 3:1 i weszliśmy do półfinału. W półfinale pokonaliśmy drużynę Sreżenice 3:1 oraz znowu drużynę gospodarzy Orli
2:1. Mieliśmy największą liczbę zdobytych punktów, najwięcej strzelonych bramek jednak organizatorzy uznali, że musimy zagrać w finale z drużyną Turosin. Do teraz nie wiemy dlaczego, bo przecież już
z nią graliśmy i zremisowaliśmy. Finał był piękny, a kibice widząc postawę naszych zawodników w poprzednich meczach byli sercem za
nami, kibicowali nam, klaskali i dopingowali. Niestety przez 10 minut,
bo tyle trwał finał, nie udało się strzelić żadnej bramki i mecz skończył się wynikiem 0:0. Sędzia zarządził karne. Po pierwszej turze karnych było 4:4. Wyznaczono jeszcze po jednym zawodniku i niestety

nasz piłkarz przestrzelił, a słowacki zawodnik strzelił gola i oni wygrali ten turniej. Rywalizacja była wspaniała. Sędziowie dobrze się spisali, a my mamy satysfakcję, że w całym turnieju nie przegraliśmy
meczu. Najlepszym zawodnikiem i strzelcem uznano Mariusza Węglewskiego z Wilków Wilkowice. W opinii kibiców drużynę z Polski,
czyli naszą drużynę, uznano za najlepszą drużynę turnieju. Bili nam
brawo, śpiewali polskie piosenki i ogólnie atmosfera była wspaniała.
Cały nasz zespół zasłużył na wyróżnienie. Jednak uznajemy, iż najlepszymi zawodnikami turnieju byli Rafał Lewandowski i Łukasz Mędrzak. Krzysztof Łukaszek grał tym razem w polu, a w bramce bronił
Andrzej Byrtek. Było nam przykro, że nie pojechał z nami Marcin Stawinoga, mimo iż w piątek wieczorem zapewniał telefonicznie, że będzie rano i pojedzie z nami na turniej. Bardzo nas zawiódł, a nasi zawodnicy nie mogli do samego końca zrozumieć jego postępowania,
ponieważ zrobił to nie po raz pierwszy. Zawodnicy powiedzieli, że już
nie chcą z nim grać (aż do wyjaśnienia jego nieobecności). Tak się
nie robi i tym bardziej, że cierpi na tym cała drużyna, nie organizatorzy, nie prezes stowarzyszenia „Wrota Beskidów”. Jest to z pewnością uszczerbek dla wszystkich sportowców drużyny Wilki Wilkowice.
Odnieśliśmy duży sukces, dlatego bardzo dziękujemy i gratulujemy
wszystkim zawodnikom uczestniczącym w turnieju w imieniu mieszkańców Wilkowic i członków Stowarzyszenia Kulturalnego „Wrota
Beskidów”. Dziękujemy Wam, Panowie.
Władysław Wala

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GSW WILKOWICE
Gminna Spółka Wodna Wilkowice obejmuje swoją działalnością
sołectwa: Bystra, Meszna, Wilkowice. Posiada osobowość prawną
i działa w oparciu o statut zatwierdzony przez Starostę Bielskiego.
Podstawowym zadaniem Spółki Wodnej jest utrzymanie istniejących urządzeń melioracyjnych w pełnej sprawności technicznej, poprzez prawidłową ich konserwację oraz usuwanie uszkodzeń sieci
drenarskiej. W każdym przypadku wody opadowe z terenów zabudowanych, mimo braku urządzeń melioracyjnych na działce, trafiają do
rowów melioracyjnych, które wymagają bieżącej konserwacji.
Spółka Wodna nie prowadzi działalności dochodowej, a całość posiadanych środków przeznacza na roboty naprawcze. Budżet Spółki w 80% stanowią składki członkowskie mieszkańców. W związku
ze zmianą sposobu użytkowania gruntów, to jest przekształcaniem
gruntów rolnych w zurbanizowane, Spółka boryka się z wieloma problemami. Nagminnym problemem są uszkodzenia sieci drenarskiej
podczas wykonywania: budowy domów, bram, ogrodzeń oraz wszelkich przyłączy gazowych, wodociągów itd. Niefrasobliwość mieszkańców we włączaniu do drenów „deszczówki”, a nawet ścieków
oraz sadzenie drzew i krzewów na zdrenowanych terenach powoduje znaczne szkody.
Członkami Spółki są mieszkańcy i osoby posiadające nieruchomości na terenie gminy. Zarząd Spółki wybierany jest na Walnym Zgromadzeniu Delegatów spośród członków Spółki na pięcioletnią kadencje. Obecnie działa w składzie: Wiesław Hola – przewodniczący; Jan
Wilczak zastępca; Elżbieta Kubizna – sekretarz oraz członkowie: Antoni Kufel, Żywisław Zasiadczuk, Ryszard Rączka.
Obowiązek uiszczania należności na rzecz konserwacji istnieją-

cych urządzeń melioracyjnych wynika z przepisów zawartych w ustawie Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z 18.07.2001 r. z późniejszymi zmianami) a mianowicie: art. 170.1 Członek Spółki Wodnej
jest obowiązany do wnoszenia składek i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, niezbędnych do wykonywania statutowych zadań spółki.
Art. 171.1 Jeżeli osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące
członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczania wody, dla której ochrony spółka została utworzona, obowiązane są do ponoszenia świadczeń na rzecz
spółki.
Art. 165.7 Następca prawny członka spółki wodnej wstępuje w jego
prawa i obowiązki. W związku z tym przypominamy o obowiązku
zgłaszania wszelkich zmian dotyczących własności gruntu i areału
oraz adresu.
W dniu 15.02.2016 r. odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej, na którym zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2015 oraz zatwierdzono plan prac na rok 2016. Wysokość składki utrzymano na
tym samym poziomie, co w latach minionych i wynosi 24,00 zł do 0,5
hektara.
Szczegółowe informacje odnośnie działalności Spółki może uzyskać każdy członek Spółki, w jej siedzibie w Bielsku-Białej na ul. Sobieskiego 105 (tel. 33 8125 642).
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Wilkowice

Ewaluacja Zewnętrzna w Szkole Podstawowej w Bystrej
W dniach 3, 4 i 8 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Bystrej
wizytatorzy Delegatury w Bielsku-Białej, Kuratorium Oświaty w Katowicach przeprowadzili planowaną ewaluację zewnętrzną, której celem było badanie jakości pracy naszej szkoły. Ewaluacja miała charakter problemowy i obejmowała zakres:
•
„Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone
w podstawie programowej”,
•
„Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględ-

nieniem ich indywidualnej sytuacji”,
„Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne,
uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu (…) oraz
innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”.
Raport o wynikach zostanie opracowany przez wizytatorów w najbliższych tygodniach i będzie dostępny na stronie internetowej szkoły.
Zespół Promujący SP w Bystrej
•
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PÓŁKOLONIA W MESZNEJ – ZIMA 2016
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, przy współpracy z Zespołem
Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej, zorganizowało w dniach od
15.02 do 19.02.2016 r. półkolonię dla 45 dzieci z miejscowej szkoły. Dzięki dotacji z Urzędu Gminy w Wilkowicach można było zapewnić uczestnikom dość atrakcyjny wypoczynek. Program zimowiska był bardzo urozmaicony. Dużą
atrakcją był pobyt na kręgielni, wspaniała rozrywka
w „Krainie Zabawy”, pływanie i zabawy w wodzie (basen AQUA) oraz wyjście do
kina na nowy film „Zwierzogród”. Podczas jednej z wy-

praw dzieci zwiedziły
Muzeum Fauny i Flory Morskiej w Jaworzu oraz nowe tężnie
solankowe w tamtejszym parku. Jak zawsze, szkolna kuchnia przygotowywała
uczestnikom zimowiska smaczne obiady,
a nauczyciele, z Panią Dyrektor na czele, czuwali nad bezpieczeństwem swych podopiecznych.
Myślimy, że tegoroczne, zimowe półkolonie w Mesznej były wyjątkowo udane.
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej

Szlaki Papieskie w Gminie Wilkowice i na Franciszkańskiej
„Góry pozwalają doświadczyć trudu wspinaczki,
strome podejścia kształtują charakter,
a kontakt z przyrodą daje pogodę ducha”
Jan Paweł II
Co łączy kościoły w Wilkowicach, Bystrej i Mesznej oraz mieszkańców Gminy Wilkowice? Otóż, obok tych kościołów przebiega wytyczony i poświęcony 5 października 2014 r. „Szlak Papieski”, biegnący od szczytu Klimczoka w Beskidzie Śląskim na
szczyt Magurki Wilkowickiej
w Beskidzie Małym, który
łączy wytyczone wcześniej
odcinki do Kóz i Straconki.
Trasy szlaku papieskiego
mają na celu nie tylko pokazanie piękna gór i naszej
okolicy, ale także upamiętnienie miejsc, w których był
Święty Jan Paweł II. Zatem w myśl koncepcji pomysłodawców mają
wartość historyczną, są propagowaniem aktywnego stylu odpoczywania, okazją do spotkań i przemyśleń, jak czynił to ks. Karol Wojtyła krocząc po ścieżkach górskich,
są również promocją naszej gminy.
W zeszłym roku członkowie Akcji
Katolickiej zorganizowali wędrówkę na Lanckoronę pod hasłem
„Odkrywamy piękno krajobrazu
naszej Gminy, wędrując szlakiem
Świętego Jana Pawła II” zakończoną poczęstunkiem, podczas której
był czas na rozmyślania, modlitwę,
można było wysłuchać prelekcji na
temat życia Ojca Świętego, ciekawostek o zasłużonych ludziach z naszych okolic, odbył się konkurs
podsumowujący zdobyte wiadomości, czyli było coś dla duszy i ciała.
Szlaków takich jest coraz więcej i wciąż powstają nowe, zarówno
górskie, jak i kajakowe – jako dar dla Jana Pawła II. Dzieło utrwalania śladów wędrówek naszego wybitnego rodaka zostało zapoczątkowane w 2003 r. w RabceZdroju. Od tego roku działa
w Krakowie Fundacja Szlaki Papieskie, pod patronatem honorowym kard. Stanisława Dziwisza Metropolity
Krakowskiego, która opisuje
i wytycza na podstawie dokumentów trasy turystyczne,
propaguje ideę wędrowania
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połączonego z duszpasterstwem turystycznym oraz
współpracuje z samorządami, instytucjami kościelnymi w całej Polsce. Corocznie Fundacja organizuje spotkanie dla licznej grupy osób związanych z jej
działalnością, przedstawicieli gmin, w których znajdują się miejsca związane z
pobytem Papieża, między innymi z Raby Wyżnej, Piekiełka, Skawiny, Węgierskiej Górki, Ełku, Puław, Kielc, Rzeszowa, Limanowej, Kasiny Wielkiej, Jeleniej Góry. Oczywiście nie zabrakło delegacji z Gminy Wilkowice, która złożyła kwiaty pod pomnikiem Św. Jana Pawła II,
uczestniczyła w uroczystej Mszy świętej odprawionej w prywatnej kaplicy biskupów krakowskich, odprawianej przez ks. infułata Jerzego
Bryłę - duszpasterza środowisk twórczych Krakowa i Bractwa Kurkowego, związanego z Fundacją Szlaki Papieskie od początku jej istnienia. Po Mszy zebrani przeszli do apartamentów, pod Okno Papieskie, gdzie odbyła się druga część spotkania, na której prezes Fundacji Urszula Własiuk odczytała podziękowanie kard. Stanisława Dziwisza dla Fundacji Szlaki Papieskie: „za wszelkie upamiętnianie, upowszechnianie i twórcze rozwijanie
dziedzictwa, które pozostawił po sobie umiłowany Ojciec Święty
Jan Paweł II…”, przedstawiła sprawozdanie
z podejmowanych inicjatyw zgodnie z prośbą św. Jana Pawła II:
„Pilnujcie mi tych
szlaków” (Nowy Targ, 8 VI 1979).
Kolejna, już trzecia wizyta w
krakowskiej Kurii na ul. Franciszkańskiej zakończyła się tradycyjnym poczęstunkiem w krużgankach bazyliki o. Franciszkanów w
Sali Włoskiej, była także okazją do wymiany doświadczeń, rozmów
towarzyskich i inspiracją do nowych działań.
„Na łonie natury, z dala od codziennych trosk,
duch łatwiej otworzył się na rzeczywistość nadprzyrodzoną,
która nadaje sens i wartość ziemskim przedsięwzięciom i planom.”
Jan Paweł II
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Olimpia Podwacietnik, Stanisław Kwiatek

WALNE ZEBRANIE KGW W BYSTREJ
W dniu 5 marca br. Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej zwołało Walne
Zebranie swoich Członkiń. O godzinie 15.00 na sali widowiskowej Domu
Strażaka w Bystrej zebrali się zaproszeni Goście, wśród których znaleźli się: Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka, Skarbnik Gminy Alicja Świszcz, Sekretarz Gminy Alicja Raszka, Radni Powiatowi, Radni
Gminy Wilkowice, Dyrektorzy i Przedstawiciele Placówek Oświatowych
z Bystrej, Dyrektorzy Instytucji Kultury oraz inni zaprzyjaźnieni z Kołem
Działacze, Prezesi oraz Przyjaciele bystrzańskich Gospodyń. Podczas
zebrania, Zarząd Koła, na czele z Przewodniczącą Marią Fijak, przedstawił sprawozdanie z obszernej działalności w roku 2015, zaproponował plan pracy na rok 2016, a Członkinie przyjęły odznaczenia przyznawane przez Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
Na zakończenie, z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, przyjęły moc dobrych życzeń od Gości i uraczyły wszystkich pysznym poczęstunkiem.
KGW Bystra

„MALI uczniowie idą do szkoły” – projekt edukacyjny UNICEF
w przedszkolu w Bystrej

Po raz kolejny nasze przedszkole wzięło udział w Ogólnopolskim
Projekcie Edukacyjnym ogłoszonym przez UNICEF. Projekt ten jest
odpowiedzią na sytuację dzieci krajów wschodniej i środkowej Afryki oraz południowej Azji, gdzie niski wskaźnik upowszechnienia edukacji rzutuje na całe życie
mieszkańców. W Mali ponad połowę społeczeństwa stanowią dzieci, których 40% nie chodzi do
szkoły podstawowej, jeszcze mniej kontynuuję naukę w szkole średniej. Celem akcji jest kształtowanie wśród młodych Polaków postawy zaangażowania społecznego oraz
pomoc małym Malijczykom zdobyć wykształcenie, by w ten sposób
przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa i dać szansę na podjęcie
dobrej pracy zarobkowej oraz zaspokojenie przynajmniej podstawowych potrzeb.
Edukacja jest niezwykle ważna dla rozwoju człowieka, przekłada
się na wszystkie sfery życia, a wiedzę naszą wzbogacają książki. Dlatego
w każdej grupie wiekowej
odbyły się zajęcia wprowadzające do tematu, podczas których na podstawie prezentacji multimedialnej, materiałów tekstowych opracowanych przez UNICEF przedszkolaki zapoznały się
z problemem dostępu do edukacji na świecie, w tym szczególnie sy-

tuacji dzieci w Mali. Natomiast w „Dniu Książki dla Afryki” wspólnie z rodzicami, przy pomocy dowolnych technik plastycznych, dzieci tworzyły prace wzbogacone przyniesionymi z domów ilustracjami,
zdjęciami, rysunkami. Z tych i z dużą pomysłowością wykonanych
stron powstały wspólne, grupowe, kolorowe książki o Afryce. W tym dniu zorganizowany
był także kiermasz książeczek
przyniesionych przez dzieci,
które można było wybrać sobie i pójść z „nową” książką
do domu w zamian za przekazanie darowizny na edukację
dzieci w Mali.
Dziękujemy za wspólnie spędzony, twórczy czas, zaangażowanie i pomoc dzieciom w Mali, które będą mogły pójść do szkół!
Aleksandra Jaślanek, Olimpia Podwacietnik
Przedszkole Publiczne w Bystrej

Szanowni Mieszkańcy!
Porządek i czystość w naszej gminie leży nie tylko w gestii władz
gminnych, lecz także każdego właściciela nieruchomości. Powoli dobiega końca okres zimowy, w związku z czym zwracamy się do Państwa, jako właścicieli i użytkowników nieruchomości, o zorganizowanie prac porządkowych na swoich posesjach oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.
Przypominamy, że obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest utrzymanie czystości i porządku, przede wszystkim, poprzez:
uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieru-

chomości, gromadzenie odpadów w sposób selektywny w przystosowanych do tego pojemnikach, oddawanie elektrośmieci w miejsca na
ten cel przeznaczone. Dodatkowo zwracamy się z prośbą o obcięcie
gałęzi wystających z posesji na ulice i chodniki.
W związku z powyższym apelujemy do wszystkich Mieszkańców Gminy Wilkowice o dbanie o estetyczny wygląd nieruchomości
i chodników. Poprzez swoje działanie dajmy dobry przykład tym, którzy nie wypełniają swoich obowiązków związanych z utrzymaniem
czystości.					
UG

Głos Gminy Wilkowice

7

Święconka z Zespołem „Ziemia Beskidzka”
W Kościele katolickim błogosławieństwo pokarmów zwane po- starej ludowej tradycji jest znamieniem wszelkiej siły i fizycznej krzewszechnie święconką, święceniem lub święconym znane jest już od py), wędlina (zapewnia zdrowie, płodność i dostatek), ser (którym zastąpiono wcześniej używane mleko
VIII wieku, ale chyba nigdzie na świecie ten zwyczaj nie jest tak
jako symbol więzi między człowieżywy i pielęgnowany w każdym domu jak w Polsce. Już w 1514
kiem a siłami przyrody), ciasto (zaroku w „Agendzie Krakowskiej” umieszczono formułę poświęconą
stąpiło wcześniej używany miód,
uczcie wielkanocnej. U zarania tradycji święcono baranka ofiarnektóry był uważany za symbol młogo oraz mięso, na ogół baranie, z czasem dołączano inne potrawy.
dości, mądrości, szczęścia i obfitoWedług staropolskiej tradycji potraw w koszyku powinno być
ści, bez ciasta nie mogło obejść się
siedem, bo siódemka jest powszechnie znana jako liczba święwielkanocne śniadanie, po gorzkich
ta; Bóg po stworzeniu świata siódmego dnia odpoczywa – dlatego
dniach postów było wyrazem radotak wiele siódemek w symbolice chrześcijańskiej: siedem dni tygości i słodyczy). (H. Szymanderska
dnia, siedem darów Ducha Świętego, siedem sakramentów, sie„Obyczaje Wielkanocne” 2008 r.).
dem grzechów głównych, siedem próśb w modlitwie „Ojcze Nasz”
Dlatego członkowie zespołu „Ziei dlatego wkładano do koszyka ze święconką siedem tradycyjnych
mia Beskidzka”, chcąc pielęgnować
błogosławionych darów: chleb (ponieważ zapewniał dobrobyt i potradycje, będą przygotowywać komyślność, a w chrześcijaństwie przedstawiał ciało Chrystusa), jajko (symbolizuje odradzające się życie oraz zwycięstwo nad śmier- Od lewej Julia Strąk, Ania Cholewiak, Ju- szyki ze święconką według powyżcią), sól (jest symbolem niezniszczalności i nieśmiertelności, po- styna Marek, Karolina Wandzel, Justy- szego opisu.
Agnieszka Rusin
nieważ sama się nie psuje i zapobiega psuciu), chrzan (według na Wandzel

Zima z Zuchami – 2 Gromada Zuchowa „Beskidzkie Bieliki”

W pewne listopadowe popołudnie (4 listopada
2015 r.) w budynku Meszniańskiego Ośrodka Kultury „Nad Borami” w Mesznej zebrała się grupa
15 dzieci, którym obiecano dobrą zabawę w zuchy! Na miejscu dzieci przekonały się, że nie
będą się bawiły w zuchy, ale będą STAWAŁY SIĘ
prawdziwymi Zuchami doskonale się przy tym
bawiąc.
Od tej pory minęły zaledwie 4 miesiące, a zuchy, w tym czasie, miały okazję wiele się nauczyć, poznać Prawo Zucha i przeżyć liczne niezapomniane chwile! Ukoronowaniem ich zabawy, nauki i pracy nad sobą było złożenie przez większość Obietnicy Zucha podczas pierwszego biwaku, który odbył się początkiem marca
2016 r. Wyciszone i jednocześnie uśmiechnięte twarze dzieci najlepiej mówiły o ogromnym ładunku pozytywnych emocji, który towarzyszył im w tej chwili. Lecz to dopiero początek tej pięknej, ale i trudnej drogi…
Wszyscy wiemy, że tegoroczna zima nie rozpieszczała możliwościami aktywności fizycznej… Zuchom z 2 Gromady Zuchowej „Beskidzkie Bieliki” z Mesznej jednak się nie nudziło! Oprócz bogactwa
zajęć organizowanych na zbiórkach czy biwaku miały też możliwość
skorzystać z projektu „Zima z Zuchami”.

W ramach projektu zorganizowany został przez kadrę kulig dla całej Gromady (liczącej już 21 dzieci)! Choć rankiem 10 lutego 2016
roku pogoda była „mało zimowa”, ale przed południem zaczął padać
rzęsisty deszcz, a na 2 godziny przed kuligiem temperatura spadła
i deszcz zamienił się w śnieg. Opady były tak gęste, że choć konie
ciągnęły wozy na kołach zamiast płóz to od samego początku aura
była prawdziwie „kuligowa” – zimowa. Zuchy ze śmiechem i śpiewem
na ustach przemierzały na wozach szczyrkowskie lasy przykryte czapami śniegu rozstając się w wyśmienitych nastrojach.
Drugim wydarzeniem projektu „Zima z Zuchami” było „rolkowisko”
zorganizowane 16 marca 2016 roku w Luce Arena w Bielsku-Białej.
W ramach dwugodzinnych zajęć dzieci miały możliwość spróbowania
swoich sił na rolkach w zamkniętej hali pod czujnym okiem instruktora. Dla wielu była to prawdziwa próba, podczas
której ważniejszym okazała się możliwość zdobycia nowej umiejętności niż chęć „dobrego pokazania się wśród rówieśników”.
Warto zaznaczyć, że dzieci z 2 Gromady Zuchowej „Beskidzkie Bieliki” nie miałyby możliwości pojechania na kulig i „rolkowisko” gdyby nie
wielka pomoc Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej
w pozyskaniu środków z Gminy Wilkowice na ten
cel! Z całego serca gromkie DZIĘKUJEMY!
Zuchy i Kadra 2 GZ „Beskidzkie Bieliki”

utracony dowód osobisty

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, poza tym, informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest
niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen,
a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym, zgłoszonym jako utracony, może więc
powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas
8

przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie
na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu) przez co sprawiać może wrażenie dokumentu
ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw, o których mowa w art.4 ust.1
ustawy o dowodach osobistych.
UG

Głos Gminy Wilkowice

Dotacje unijne z nowej perspektywy finansowej 2014-2020

W ramach trwającej perspektywy finansowej
2014‑2020 Polska otrzymała od Unii Europejskiej
82,5 mld euro, czyli 349 miliardów złotych z polityki spójności. Oznacza to, iż spośród wszystkich
państw członkowskich, nasz kraj otrzymał największą pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie szeregu przedsięwzięć projektowych, zgłaszanych zarówno przez jednostki administracji, instytucje oświaty i kultury, stowarzyszenia, instytucje otoczenia biznesu, jak również przedsiębiorstwa. Nawiązując do zainicjowanego spotkania Samorządu Gminy
Wilkowice z przedsiębiorstwami, w lutym br., które pozwoliło uczestniczącym zapoznać się z możliwościami pozyskania dotacji z funduszy europejskich, warto podkreślić, że przedmiotowa perspektywa swoim dofinansowaniem stwarza ogromne szanse rozwoju dla:
przedsiębiorczości, kultury i edukacji, ochrony i profilaktyki zdrowotnej, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska oraz poprawę efektywności energetycznej, poprzez wykorzystanie niskoemisyjnej energii, w tym pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Nowa perspektywa finansowa 2014‑2020 silnie skupia się na wsparciu rozwoju przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie intensyfikacji współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, inwestycji w innowacje oraz podnoszenia konkurencyjności. W tym celu, blisko 20 mld
euro trafi przede wszystkim do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także start-upów, na zasadach bezzwrotnych
dotacji, zwrotnej pomocy finansowej (np. fundusze pożyczkowe) lub
wejść kapitałowych (np. fundusze seed capital).
Nowością w obecnym rozdaniu funduszy europejskich, jest promowanie projektów uwzględniających wykorzystanie potencjału danego regionu. Dla woj. śląskiego oznacza to projekty w sferze energetyki, medycyny oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych
(TIK). Ponadto projekty dofinansowane z funduszy europejskich
2014‑2020 będą musiały cechować się efektywnością, ocenianą na
podstawie osiąganych rezultatów a działania miękkie, np. doradczoszkoleniowe będą musiały uwzględniać aktywizację społeczną/zawodową danych grup docelowych.
Dotację w ramach poszczególnych krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych 2014‑2020 nowej perspektywy, będzie więc
można pozyskać, min. na:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – rozwój gospodarki niskoemisyjnej, inwestycje w infrastrukturę drogową i niskoemisyjny transport, inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE),

termomodernizacje, kogeneracje, poprawa gospodarki odpadami,
ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, ochrona dziedzictwa kulturowego.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw, inwestycje w działania badawczo-rozwojowe i innowacje, komercjalizacja badań naukowych, wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw i sektora B+R oraz uczelni, przygotowanie prototypów, współpraca z funduszami venture capital, transfery technologii.
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – rozwój rynku pracy, aktywizacja zawodowa, wsparcie edukacji, promocja innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej, rozwój szkolnictwa
wyższego i zawodowego poprzez doposażenie pracowni i współpracę z przedsiębiorstwami, wsparcie ochrony i profilaktyki zdrowotnej,
wsparcie działań na rzecz mobilności uczniów i pracowników, kształcenie zawodowe kadr.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa – (tylko dla: przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, jednostek administracji rządowej, jednostek naukowych, państwowych organizacji kultury, organizacji pozarządowych) – e-usługi dla administracji, rozwój szerokopasmowego Internetu dla społeczeństwa, aplikacje edukacyjne online, telewizja internetowa, rozwój cyfrowych umiejętności społeczeństwa,
e-usługi dla dziedzictwa kulturowego.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – kształcenia zawodowe, wsparcie na demonstracje i działania informacyjne, usługi doradcze, inwestycje dot. rozwoju, modernizacja rolnictwa i leśnictwa,
wsparcie dla młodych rolników na rozwój działalności rolniczej, pomoc w rozwoju działalności pozarolniczej oraz inwestycje w energię
odnawialną.
Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego – zakup wyposażenia i modernizację placówek ochrony zdrowia, prace konserwatorskie, restauratorskie, budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych, ochrona różnorodności biologicznej, instalacje OZE, udoskonalenie e-usług lub produktów cyfrowych, wzrost aktywności zawodowej, przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield, rozwój klastrów, wsparcie badań i innowacji w MŚP, inwestycje w infrastrukturę badawczą.
Do dyspozycji beneficjentów pozostają również programy międzynarodowe 2014‑2020, takie jak: Czechy-Polska, Polska-Słowacja,
Horyzont 2020 (na rzecz badań i innowacji) czy COSME (na rzecz
konkurencyjności i rozwoju MŚP).
Tomasz Świszcz

PRZEDSZKOLAKI Z MESZNEJ WITAJĄ WIOSNĘ!!!
Spragnione ciepła i zieleni przedszkolaki dużo wcześniej rozpoczęły przygotowania do nadejścia wiosny. Dzięki sprzyjającej pogodzie szukały oznak i zwiastunów wiosny podczas spacerów, a także poznały wiersze i piosenki o wiośnie. Podczas zajęć dzieci miały okazję wykazać się znajomością i wiedzą o nadchodzącej porze
roku, rozwiązywały zagadki i wykonywały zadania dotyczące wiosny. W tym roku przedszkolaki z Mesznej witały wiosnę 18 marca
ze względu na zbliżające się Święta Wielkanocne. Tego dnia przedszkolaki, wraz z paniami, wyruszyły barwnym pochodem na spacer trzymając w rękach Marzannę oraz wykonane gaiki. W ten sposób wszystkie dzieci chciały wyrazić swoją radość z przyjścia nowej
pory roku. Po wspaniałym spacerze przedszkolaki wróciły do przedszkola i głośnymi
okrzykami pożegnały
zimę i powitali długo
oczekiwaną wiosnę,
paląc Marzannę – Zimową Pannę.
Katarzyna Mrówka
Zespół Promujący
Przedszkole
Głos Gminy Wilkowice
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Historia pewnego zapomnianego krzyża w Mesznej
Ósmego marca 1656 roku trwa zaciekła bitwa na szańcach w rejonach Wilkowic i Mikuszowic z wojskami szwedzkimi. Wielokrotnie to
opisywaliśmy i właśnie w tym roku przypada 360 rocznica tej krwawej bitwy. Wiemy, że wojsko królewskie, a szczególnie hajducy zostali rozbici i część żołnierzy uciekła do lasu, część schroniła się po domach w Wilkowicach i Mikuszowicach, a część polskiej jazdy konnej
wycofała się w stronę Żywca i okolic. I oto znaleźli się ludzie, którzy
opowiedzieli nam jeden incydent z tej bitwy.
Tę historię opowiada nam pan Stanisław Kwaśny, rzeźbiarz
z Mesznej. Została ona zasłyszana od pana Kazimierza Pietraszki
z Buczkowic, rzeźbiarza, który wielokrotnie brał udział w organizowanych konkursach rzeźbiarskich przez różnych wystawców, a także i naszą wilkowicką bibliotekę. Pewnego wieczoru opowiedział mu
skąd się wziął stary kamienny krzyż w Mesznej przy ulicy Polnej, nad
potokiem, w miejscu zwanym „dołkiem”. Krzyż stał bardzo długo, tak,
że niektórzy mieszkańcy zapomnieli o jego historii. W końcu w trakcie prac budowlanych przy drodze, które wykonywały tam różne ekipy, ktoś krzyż potrącił, a przejeżdżające samochody dokonały dalszych zniszczeń. W tej chwili krzyż już nie istnieje. Nie zostały nawet fotografie. Być może ktoś z Państwa ma takową. Bardzo prosimy o przekazanie. Ślad po krzyżu zaginął, chociaż niektórzy mieszkańcy Mesznej go pamiętają. Według opowieści pana Pietraszki w tej
straszliwej bitwie w 1656 roku zginęło wielu żołnierzy zarówno po
stronie polskiej jak i szwedzkiej. Żołnierze polscy musieli się wycofać, a rycerze szwedzcy zaciekle ich gonili. Krzyż powstał w miejscu, w którym rozegrał się pojedynek pomiędzy uciekającym na koniu młodym szlachcicem polskim, a goniącymi go trzema żołnierzami szwedzkimi. Oficer polski był ranny i ledwo mógł podołać ucieczce. W miejscu, w którym stał krzyż, dopadli go i rozegrała się walka, w której nasz oficer zabił jednego Szweda, a dwóch pozostałych
Szwedów poważnie poturbował. Zdążył się wywinąć, skoczył na swojego konia i pognał w kierunku Buczkowic i Szczyrku. Kiedy dwaj poturbowani Szwedzi się pozbierali, wsiedli na konie, to on już był da-

leko w przodzie. W tym czasie na polach były duże ilości śniegu i goniący go żołnierze szwedzcy po tropach jechali za koniem i rannym
młodym szlachcicem. Polak dotarł bardzo zmęczony i wycieńczony
do pierwszych zabudowań w Buczkowicach. Te zabudowania były
w pobliżu dzisiejszego mostu, gdzie jest przystanek w chwili obecnej
„Buczkowice Tartak”, koło Energoaparatury. Tam na stokach na skarpie były pierwsze drewniane zabudowania. Nasz rycerz dotarł tam
i wycieńczony spadł z konia. Dostrzegli go mieszkańcy. Buczkowianie widząc, że jest to polski żołnierz, ranny, ledwo żywy schowali go
w domu, a konia pogonili w stronę Szczyrku. Jadący za nim Szwedzi po śladach końskich kopyt dotarli aż do Szczyrku Biłej. Ponieważ
było już późno znaleźli tam góralską chatkę i tam się zakwaterowali. Górale z tamtych domów troskliwie zaopiekowali się nimi, rany wyleczyli. Szwedzi po powrocie do zdrowia postanowili tam się osiedlić.
Podobały się im miejscowe góralki. Do tej pory, jak Kazimierz Pietraszko opowiadał, w tej okolicy przez długie lata tamto miejsce nazywali ludzie „do Szwedków”. Tam do tej pory jeszcze rodzą się potomkowie wikingów o blond włosach i niebieskich oczach.
Po kilku latach polski szlachcic o nazwisku Seeman, jak powiadają znad Pomorza, odnalazł syna w Buczkowicach. Odnaleźli się i serdecznie przywitali. Ojciec usłyszawszy tę niesamowitą historię obdarował mieszkańców tych domów sowicie, a w miejscu gdzie syn jego
stoczył walkę postawił pomnik. Ten właśnie wspomniany krzyż, o którym po latach zapomniano, a który symbolizował tę zaciekłą walkę
o życie młodego szlachcica polskiego z trzema doskonale wyszkolonymi Szwedami. Po młodym szlachcicu w niektórych rodzinach zostało nazwisko Zeman lub Zemanek.
Niedobrze się stało, iż symbol tej walki ze Szwedami z XVII wieku
uległ zniszczeniu w XX wieku i ślad po nim zaginął. Pozostała jednak
po nim piękna opowieść. Proszę pamiętać, tu byli żołnierze, patrioci,
którzy zaciekle bronili swojej ojczyzny – Polski. Opowiadał Stanisław
Kwaśny – rzeźbiarz, a wysłuchał go i przelał na papier Władysław
Wala. 					
Władysław Wala

„ROLA TEATRU W ŻYCIU CZŁOWIEKA”
Kontakt z szeroko pojętą sztuką jest bardzo ważnym elementem w rozwoju emocjonalnym i społecznym każdego człowieka, w tym dziecka. Z jednej strony może służyć jako bierna rozrywka, dająca odetchnąć od codzienności, wprawiając nasz umysł i ciało w stan relaksu. Z drugiej zaś jednak jest motorem do poszerzania
gamy doznań estetycznych, pobudza umysł do ciągłego szukania odniesień, interpretacji, rozwija myślenie abstrakcyjne, tak ważne i pomocne w życiu, a obecnie bardzo niedoceniane.
W ramach realizacji zadania rocznego: „Teatr jest po to, żeby
wszystko było inne niż dotąd” nasze przedszkolaki wielokrotnie
uczestniczyły w występach teatrzyków objazdowych, miały okazję
zobaczyć od kulis Teatr Polski w Bielsku-Białej, a także sami wcielali się w role aktorów, prezentując swoje umiejętności w krótkich scenkach dramowych.
Czas ferii w Przedszkolu w Wilkowicach był okresem niezwykłych spotkań z rodzimą sztuką i kulturą. Dzieci brały czynny udział
w przedstawieniach teatralnych, które odbyły się w naszej placówce,
a także w Bibliotece Publicznej. Najmłodsi obejrzeli bajkę „Szewczyk
Dratewka”, którą zaprezentowali aktorzy z krakowskiego Teatru Profilaktyki i Edukacji „Maska”. Popularna bajka o Szewczyku Dratewce
to pogodne i ciepłe przedstawienie o tym, że dobroć połączona z odwagą i ciekawością świata pomaga zwyciężać zło i osiągać szczęście. Następnie braliśmy udział w teatrzyku: „Kapryśna Księżniczka”
W dalszej kolejności spotkaliśmy się z „Baśniową Kapelą”, gdzie wysłuchaliśmy słuchowisko „Pierwsze koty za płoty”. Poznaliśmy historię Miauuka i Kotelli – małych kotków, którym w dorastaniu towarzyszą rodzice, ale nie zawsze umiejętnie to czynią. Pojawiają się emocje towarzyszące dorastaniu. Dzieci zaznają goryczy porażki, ale też
smaku pierwszych sukcesów. Na tym etapie dojrzewania niezwykle
istotna jest przemyślana i wypełniona miłością i cierpliwością obecność rodziców. Rodzice dorastający równo z dziećmi do rodzicielstwa
również ponoszą pierwsze swoje porażki wychowawcze. Ale jak zwy10

kle miłość rozwiązuje problemy małych i dużych. W celu rozwijania
aktywności twórczej i wyobraźni, na deskach przedszkola najmłodsze grupy Biedronki i Motylki, pod przewodnictwem Pani Ali, wystąpiły w inscenizacji „Złotowłosa i trzy misie”.
Jedną z ważnych marcowych atrakcji, był wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, na specjalne zaproszenie aktora pana Jerzego Dziedzica. Wycieczka miała na celu poznanie teatru od kulis.
Dzięki panu Jerzemu poznaliśmy historię placówki. Obejrzeliśmy garderobę, charakteryzatornię, gdzie mogliśmy założyć ciekawe peruki,
wąsy, brwi, by choć przez chwilę zmienić swój wizerunek. Obserwowaliśmy scenę z widowni, a także z balkonów, by wreszcie przejść na
scenę, na której toczy się każde widowisko. Wycieczka była niezwykle ciekawa i pouczająca. U niejednego dziecka rozbudziła marzenia
o sławie i aktorstwie.
Teatr oraz zajęcia teatralne mogą stanowić nie tylko wspaniałą
rozrywkę, ale w niesamowity sposób otwierają przed ludźmi nowe
możliwości. Przełamują lęki, budują poczucie własnej osobowości, kształtują i pielęgnują poprawną mowę, rozwijają wyobraźnię i intelekt, dają możliwość ciągłego obcowania w różnych grupach. Nikt nie może powiedzieć, że nie lubi teatru.
Spektakle teatralne to nie tylko świetna zabawa dla najmłodszych,
kształtowanie ich wrażliwości i wyobraźni. Poprzez ich interaktywny
charakter wciągamy dzieci w fabułę spektaklu. Przez ten zabieg widz
jeszcze bardziej wchodzi w świat teatru, wie, że ma wpływ na to, co
za chwilę się wydarzy. Czasem musi wyjść na scenę, czasem coś zaśpiewać. Staje przed obcymi rówieśnikami zupełnie nieskrępowany,
bez tremy. Świat wyobraźni staje się przez to dla niego jeszcze bliższy. A im bardziej go pozna, tym większy użytek zrobi z niego w przyszłości, w dorosłym życiu.
Przedszkole Publiczne w Wilkowicach
Katarzyna Zielińska-Ficoń
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Wesołego Alleluja!
Drodzy Mieszkańcy!
Wprowadzając w klimat Świąt Wielkiej Nocy przypominamy, że
w Wielką Środę 23 marca o godz. 18.00 wystąpi z krótkim koncertem, w naszej sali widowiskowej, Chór „Cantica”, a po koncercie
wyświetlimy film „Cierń Boga” w reżyserii Óscara Parra de Carrizosa. Jest to najnowsza produkcja, która swoją premierę, w Polsce i na
świecie, miała 19 lutego br. „Cierń Boga” to pierwszy film, który relacjonuje ostatnie trzy lata życia Jezusa Chrystusa, widziane oczami Apostołów. Podczas seansu będzie nam miło gościć Proboszcza
z Parafii w Bystrej Krakowskiej Księdza Tadeusza Krzyżaka, który po
filmie, chętnie udzieli odpowiedzi na nurtujące pytania.
Przypominamy zarówno Dzieciom, jak i Dorosłym o przerwie wielkanocnej w stałych zajęciach we wszystkich trzech naszych ośrodkach,
w dniach 24‑29 marca.
Tuż po świętach, w czwartek 31 marca o godz. 16.00, z inicjatywy Wójta Gminy Wilkowice Pana Mieczysława Rączki, zapraszamy wszystkich
Mieszkańców i Gości na otwarcie Galerii Sztuki Regionalnej, która będzie
się znajdowała w Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia”, tuż obok „Promyka”.
Zapraszamy wszystkich serdecznie do oglądania prac Twórców z naszego regionu. Tę uroczystość uświetni występ Pana Jacentego Ignatowicza.
Po Wielkanocy proponujemy Państwu spotkania z psychodietetykiem
Panią Wiesławą Rusin. Pierwsze spotkanie pt. „Odchudzanie bez diety – pozadietetyczne triki pomagające w redukcji nadwagi” odbędzie się
1 kwietnia o godz. 16.30 i to nie jest wcale żart primaaprilisowy, a następne 15 kwietnia o godz. 16.30 pt. „Odchudzające zamienniki tuczących przyjemności”. Warsztat połączony będzie z degustacją potraw. Także w imieniu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapraszamy na spacery
Nordic Walking oraz zajęcia fitness, na które będzie można zapisać się
po spotkaniach z psychodietetykiem. Chcemy, po świątecznym przejedzeniu, zachęcić Państwa do ruchu i w oparciu o wiedzę, jaką przekaże Pani
dietetyk zrzucić parę zbędnych kilogramów, a to ostatni moment, na podjęcie tego typu działań przed latem.
We wtorek 5 kwietnia o godz. 16.00 zapraszamy na wernisaż pierwszej wystawy malarskiej w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”. Będzie
nam niezwykle miło zaprezentować prace pt. „Cztery Pory Roku” autorstwa Pani Barbary Adamiec – Mieszkanki Wilkowic. Malarka jest Członkinią Stowarzyszenia Plastyków Amatorów „Ondraszek”, maluje przede
wszystkim piękne pejzaże. Aby móc organizować tego typu wystawy musieliśmy najpierw zakupić i zamontować systemy podwieszeń obrazów, pokonać trudności techniczne i teraz już jesteśmy gotowi do organizowania
wystaw. Wszystkich, którzy niecierpliwie czekali na tego typu wydarzenie
serdecznie zapraszamy. Wystawa potrwa do 4 maja br.
W ramach DKF (zawsze o godz. 19.00) zapraszamy 5 kwietnia na irański film „Rozstanie”, okrzyknięty przez światową krytykę arcydziełem
współczesnego kina i nagrodzony na festiwalu w Berlinie Złotym Niedźwiedziem za najlepszy film, a także nagrodami aktorskimi, a 19 kwietnia na

film „Aktorka” dokumentalno-biograficzny o Elżbiecie Czyżewskiej.
W piątek 8 kwietnia o godz. 16.30 zapraszamy dzieci
wraz z rodzicami na przedstawienie pt. „Dzielny Tomek
kompan Reksia” w wykonaniu największego w Polsce objazdowego Teatru Lalek „Pinokio”.
14 kwietnia organizujemy kolejne spotkanie z „Filharmonią Śląska” dla przedszkoli z naszej gminy. Tym razem
Dzieci będą poznawały puzon.
W marcu zainicjowaliśmy działalność „Klubu Podróżnika” pod przewodnictwem Pani Janiny Dyrdy, wieloletniej Dyrektor ZSP
w Mesznej, emerytowanego nauczyciela geografii i przyrody, wieloletniej członkini PTTK, beskidzkiego przewodnika górskiego i doświadczonego turysty. Spotkania „Klubu Podróżnika” będą odbywały się cyklicznie
raz w miesiącu. Następne spotkanie odbędzie się we wtorek 12 kwietnia
o godz. 19.00, tym razem poświęcone będzie Maroku. Prelekcję i pokaz
zdjęć poprowadzi Pani Małgorzata Sikora Mieszkanka Bystrej. Zapraszamy wszystkich chętnych, wstęp wolny. Jeśli ktoś z Mieszkańców chciałby zaprezentować swoje zdjęcia z wypraw bliższych lub dalszych prosimy o kontakt.
W sobotę 17 kwietnia o godz. 16.00 w „Starej Szkole w Huciskach”
odbędzie się zorganizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne Huciska
wernisaż prac artysty malarza Rafała Bojdysa, absolwenta Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Wystawa potrwa do 30 kwietnia, informacja
o dniach i godzinach zwiedzania dostępna jest na facebooku Stowarzyszenia.
Przygotowaliśmy też dla Państwa kolejny koncert, na który zapraszamy w niedzielę 17 kwietnia o godz. 18.00. Tym razem wystąpi dla Państwa Kwartet smyczkowy „Animato”, który w nawiązaniu do zbliżającej
się wiosny zaprezentuje m.in. „Cztery Pory Roku” A. Vivaldiego oraz wiele innych znanych utworów muzyki klasycznej. Wstęp wolny, biletowany, bilety do odbioru w biurze administracji od 4 kwietnia. Pierwszeństwo mają
Mieszkańcy naszej gminy.
Kolejnym punktem naszych cyklicznych spotkań będzie „Klub Melomana”, który prowadzić będzie Pani Regina Gowarzewska – Absolwentka
Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach. Śpiewała w Operze Śląskiej w Bytomiu. Dziennikarka, prelegent i konferansjer.
Pracuje w Filharmonii Śląskiej w Katowicach, gdzie zajmuje się koncertami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży. Została odznaczona medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu
we wtorek o godz. 19.00. Na pierwsze spotkanie zapraszamy 26 kwietnia,
szczegóły podamy wkrótce na naszym facebooku oraz plakacie.
Na koniec z okazji Świąt Wielkiej Nocy, życzę Państwu naładowania wewnętrznych akumulatorów wiosenną energią oraz zmartwychwstania nadziei. Wesołego Alleluja!			
Agnieszka Sech
Dyrektor GOK „Promyk”
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

Trzopek Andrzej P.P.H.U.

FITI-CAR
WILKOWICE

„ADC”

Sprzedaż:
ÎÎ kurcząt, kur, brojlerów,
ÎÎ zbóż,
ÎÎ ziemniaków,
ÎÎ pasz pełnoporcjowych dla zwierząt

Tel. 605 515 613
SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
WILKOWICE

Wywiozę, bądź zakupię stare zbędne
rzeczy z piwnicy, strychu, stodoły.
Rozbiorę stare domy lub stodołę.
Wykonam meble ogrodowe (ławki, altanki, huśtawki)

Tel. 608 132 715
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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

Zapraszamy
na zabiegi
w Komorze
Tlenowej

Gabinet Tlenoterapii Hiperbarycznej
43‑360 Bystra
ul. Szczyrkowska 71
www.medycynatlenowa.pl

tel. 605‑337‑651

Lek.med.
Majcherczyk
Lek.med. Maciej
Maciej Majcherczyk
specjalista
chorób
wewntrznych
specjalista chorób wewntrznych
ENDOKRYNOLOG
ENDOKRYNOLOG
USG
tarczycy
USG tarczycy
Gabinet
Gabinet lekarski:
lekarski:
Buczkowice,
ul. Lipowska
50
Szczyrk ul.Zdrowia
1
Rejestracja telefoniczna
telefoniczna tel. 608
Rejestracja
608 582
582 576
576
www.endokrynologmajcherczyk.pl
www.endokrynologmajcherczyk.pl
PP
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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

Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43–365 Wilkowice
Tel. (+48 33) 499 00 77 w. 414 (w godz. od 8.00 do 15.00), e-mail: redaktor@wilkowice.pl
Redaktor naczelny: Maciej Mrówka
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.wilkowice.pl
Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 33 819 39 57
Głos Gminy Wilkowice

15

Sukcesy sportowców z SP Bystra
– szczypiorniak, ale nie tylko!

Kolejne sukcesy notują na swoim koncie
sportowcy ze Szkoły Podstawowej w Bystrej. Już w poprzednim roku szkolnym,
obecnie już absolwenci Naszej szkoły, zajmując wysokie miejsca we wszelakich rozgrywkach sportowych organizowanych
przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, wysoko zawiesili poprzeczkę dla swoich następców. Tegoroczni reprezentanci
zdecydowanie kontynuują „sportową sztafetę” swoich poprzedników, windując wyniki na poziom nieosiągalnym już od co najmniej kilkunastu lat.
Świetnie rozpoczęli piłkarze nożni, którzy
po zwycięstwie w rozgrywkach gminnych,
pokonali swoich rywali również w półfinałach powiatu i tylko niedyspozycja zdrowotna jednego z czołowych zawodników uniemożliwiła im skuteczną rywalizację w zawodach finałowych. Drugie miejsce w powiecie
bielskim jest i tak ogromnym sukcesem bystrzańskich piłkarzy.
W kategorii dziewcząt zawody w piłce
nożnej nie są rozgrywane, więc dla nich
pierwszą poważną konkurencją były sztafetowe biegi przełajowe. Po wygranej fazie
gminnej spotkały się od razu z najlepszymi
biegaczkami z całego powiatu. Konkurując
z kilkunastoma innymi sztafetami wywalczyły brązowy medal, ustępując miejsca jedynie dziewczętom z Jaworza i Pisarzowic.
Rozgrywki gminne w mini koszykówce
nie zakończyły się szczęśliwie dla naszych
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chłopaków, nie zdołali pokonać swoich rywali zza miedzy i grę zakończyli na tym właśnie etapie. Dziewczęta
postanowiły dłużej zabawić na parkietach i po zwycięstwie w Gminie Wilkowice rosnący apetyty na „punkty” przeprowadził je zwycięsko przez półfinały
powiatu. Dopiero przeciwniczki z Czechowic-Dziedzic okazały się bardziej
głodne sukcesu, rezultatem czego jest
3. miejsce SP Bystra w powiecie bielskim.
Rozegranie dwóch dyscyplin sportowych dzieli nas od zakończenia
rozgrywek sportowych Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
w tym roku szkolnym. Na rozstrzygnięcia
w czwórboju lekkoatletycznym musimy poczekać do wiosny, kiedy warunki pogodowe pozwolą na bezpieczne przeprowadzenie poszczególnych konkurencji.
Jest jeszcze mini piłka ręczna. Chyba
śmiało można powiedzieć, że sztandarowa
gra zespołowa w szkołach na terenie Bystrej. Szczypiorniak w wykonaniu młodzieży
z naszej miejscowości zapewnia w tym sezonie wiele radości kadrze nauczycielskiej
i trenerskiej.
Aktywnie uczestniczące w treningach
i rozgrywkach Śląskiej Ligi Piłki Ręcznej zawodniczki Klubu Sportowego Bystra stanowią trzon reprezentacji naszej szkoły i oprócz sukcesów ligowych notują wraz
koleżankami wyjątkowe osiągnięcia w rozgrywkach szkolnych. Po
pewnym
zwycięstwie
w zawodach gminnych,
również w półfinale nie
dały szans swoim przeciwniczkom, a wygrana
z drużynami z Czechowic-Dziedzic oraz Mazańcowic pozwoliła im
zostać mistrzyniami powiatu bielskiego w mini
piłce ręcznej. Obecnie
czekają na termin rozgrywek rejonowych, gdzie
spotkają się z najlepszymi drużynami powiatu żywieckiego i miasta Bielsko-Biała. W tym miejscu
dziękujemy za współpracę z KS Bystra, dzięki której Nasze uczennice mają dodatkową
możliwość
szlifowania
swoich umiejętności gry
w szczypiorniaka.
Pisząc o piłce ręcznej
nie należy zapominać
o drużynie chłopaków.
Nie chcąc być gorszy-

Głos Gminy Wilkowice

mi od koleżanek notowali na swoim koncie
kolejne udane spotkania. Na początek zdobyli pierwsze miejsce w zawodach gminnych, następnie wygrali w półfinale powiatu z faworytami z Pisarzowic oraz drużyną
z Buczkowic, a w zawodach finałowych rozgrywając kolejne „horrory” zwyciężyli niewielką przewagą z zeszłorocznymi finalistami zawodów wojewódzkich, czyli reprezentantami Czańca oraz jednym punktem z faworytami rozgrywek, czyli drużyną Czechowic-Dziedzic. Teraz podobnie jak dziewczęta czekają na zawody rejonowe.
Historyczne pierwsze miejsce w powiecie
obu reprezentacji mini piłki ręcznej jest powodem wielkiej radości całej społeczności
szkolnej SP Bystra. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. Brawo!
Roman Kubica, Leszek Kubica

