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Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą dla Państwa czasem radości, miłości
i odpoczynku od trosk dnia codziennego,
niech blask Betlejemskiej Gwiazdy rozjaśnia drogi
ziemskiej wędrówki,
a nadchodzący Nowy Rok 2017
przyniesie wiele dobrych, radosnych dni.
Przewodniczący Rady
Bartosz Olma

Wójt Gminy
Mieczysław Rączka

MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
15 stycznia 2017 roku Parafia Wniebowzięcia NMP w Bystrej
oraz Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” organizują konkurs
kolęd i pastorałek w Kościele Parafialnym w Bystrej Śląskiej o godzinie 13:30. Będzie można posłuchać kolęd i pastorałek słowackich i czeskich oraz orawskich, podhalańskich i naszych regional-

Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta
ZAPRASZA
na „XII Koncert Noworoczny”
dedykowany Krzysztofowi Olesińskiemu, który odbędzie się
8 stycznia 2017 roku, o godzinie 15.30,
w sali OSP w Wilkowicach.
W tym roku przygotowaliśmy coś, czego jeszcze nie było!
Połączymy taniec, śpiew i oczywiście naszą muzykę w jedno!
Będziecie Państwo mieli okazję spotkać na żywo słynnego pirata
Jacka Sparrow’a i pokołyszecie się do ścieżki dźwiękowej z filmu
„Shall We Dance”, a to jeszcze nie wszystko!
Serdecznie zapraszamy!

nych zaśpiewanych przez ZPIT „Ziemia Beskidzka”. Serdecznie zapraszamy na konkurs i liczymy, iż pomogą Państwo wybrać te najpiękniejsze oraz wesprą podczas głosowania nasz zespół. Konkurs
odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Wilkowice.
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ORSZAK TRZECH KRÓLI
W dniu 6 stycznia 2017 roku grupy kolędnicze z Mesznej, Bystrej
i Wilkowic organizują, pod patronatem Wójta Gminy Wilkowice,
Orszak Trzech Króli. Z każdego sołectwa na czele orszaku pójdzie jeden król, następnie spotkają się przed żłobkiem, na biwaku w Bystrej przy ul. Fałata, gdzie nastąpi symboliczne wręczenie
darów. Zapraszamy chętnych do uczestnictwa w orszaku w swojej
miejscowości – najlepiej w przebraniu, ponieważ najładniej ubrany
orszak dostanie nagrodę. Miejsca i godziny zbiórki:
Wilkowice – zbiórka pod Urzędem Gminy o 13.05, wyjście orszaku 13.20.
Meszna – zbiórka pod kościołem w Mesznej o 13.15, wyjście o 13.30.
Bystra – zbiórka pod kościołem w Bystrej Krakowskiej o 13.25,
wyjście o 13.40.
Szczegółowe informacje zostaną udzielone mailowo: zespolregionalny@gmail.com.					
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Zapraszamy na nasz profil na

www.facebook.com/gminawilkowice/

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia są okazją do złożenia Państwu najserdeczniejszych życzeń. Niech niepowtarzalna atmosfera rodzinnego ciepła, białego opłatka, ozdobionej
choinki, kolędowych melodii otworzy przed Wami szansę na
trwanie w wierze, nadziei i miłości. Błogosławieństwo Bożej
Dzieciny niech napełni każdego z Was wielką radością nawet
w chwilach trudnych, a przyjście Pana wzbudzi w sercach Boży
pokój i miłość. Niech Nowonarodzony Jezus przyniesie zdrowie, powodzenie, wszelką pomyślność, szczęście, a także satysfakcję w realizacji zamierzonych celów – na każdy dzień Nowego Roku.
Z wyrazami szacunku
Helena Byrdy-Przybyła
Radna Powiatu Bielskiego
wraz z Radnymi Klubu Rodzina,
Prawo, Wspólnota

Czytanie – podstawowa umiejętność każdego ucznia

W dniach 26‑27 X 2016 r. w Szkole Podstawowej im. bł. Jana
Pawła II w Mesznej, odbył się „Konkurs pięknego czytania”. W konkursie wzięło udział 77 uczniów. Celami jakie przyświecały organizatorom tej imprezy były: propagowanie czytelnictwa, doskonalenie
umiejętności pięknego czytania oraz popularyzacja współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży. Teksty wykorzystane w konkursie pochodziły z książek zakupionych przez naszą placówkę w ramach
programu „Książki naszych marzeń” w ubiegłym roku szkolnym.
Ochotnicy, po wylosowaniu tekstu stanowiącego fragment rozdziału książki i krótkim przygotowaniu, odczytali go w obecności
Jury i kolegów. Ocena każdego występu uwzględniała następujące
kryteria: płynność i bezbłędność czytanego tekstu, prawidłowa dykcja, intonacja oraz ogólny wyraz artystyczny. Pomimo przyjaznej atmosfery panującej w bibliotece szkolnej, wielu uczestnikom przeszkadzała trema. Uczniowie starali się jednak jak najlepiej wykonać
powierzone zadanie. Po wysłuchaniu czytania wszystkich uczestników i naradzie, Jury zadecydowało o przyznaniu nagród w każdym
oddziale klasowym. Lista laureatów wyglądała następująco:
kl. 1 I miejsce: Gluza Lena oraz Pietyra Kamil,
kl. 2 a I miejsce: Światłoch Mikołaj, wyróżnienie: Nowak Gabriela,

kl. 2 b I miejsce: Skoczylas Mateusz, wyróżnienie: Nitsch Michał
oraz Ślusarczyk Oliwia,
kl. 3 a I miejsce: Syzdek Maja, wyróżnienie: Gnioździorz Maja, Jędryka Szymon i Zieliński Filip,
kl. 3 b I miejsce: Babina Piotr, wyróżnienie: Kryjak Oktawia i Świergała Maja,
kl. 4 a I miejsce: Winkler Lucjan, wyróżnienie: Szczygłowska Maja
i Błasiak Karolina,
kl. 4 b I miejsce: Królak Kamila, wyróżnienie: Kosmala Anna, Wanio
Maja, Zątek Monika,
kl. 5 I miejsce: Klaczek Kinga, wyróżnienie: Dwornicka Maja, Zielińska Julia, Wandzel Zofia, Nowak Andrzej,
kl. 6 I miejsce: Kruczek Marta, wyróżnienie: Izydorek Paweł i Ryżanowski Aleksander.
Zwieńczeniem konkursu było uroczyste wręczenie okolicznościowych dyplomów i nagród podczas apelu szkolnego przez Panią Dyrektor Małgorzatę Długosz.
ZESPÓŁ PROMUJĄCY PLACÓWKĘ

Mikołajowa niespodzianka w III b
5 grudnia, klasa III b. Szkoły Podstawowej w Bystrej, wybrała
się do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Wyjazd był prezentem od
Świętego Mikołaja. Najpierw zobaczyliśmy sztukę pt: „Skarby Złotej
Kaczki”. Na scenie występowało wielu wspaniałych aktorów w kolorowych strojach, a baśniowy świat przedstawiały piękne rekwizyty. Była to ciekawa opowieść o przyjaźni, poświęceniu i tym, że najważniejsze w życiu nie są bogactwa i pieniądze. Po obejrzeniu sztu-
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ki, czekała na
nas kolejna niespodzianka. Pani
Barbara, pracująca w teatrze,
przeczytała nam
list od Świętego
Mikołaja, a następnie
opowiedziała
nam historię pięknego budynku teatru i oprowadziła nas
po nim. Pokazała nam całą widownię, loże i balkony. Później obejrzeliśmy też, jak zbudowana jest scena i poznaliśmy tajemnice żelaznej kurtyny. Dowiedzieliśmy się, kim
jest inspicjent i sufler oraz co w teatrze robi oświetleniowiec i dźwiękowiec. Pani zaprowadziła nas do garderoby aktorów i charakteryzatorki - Pani Marii. Tam zobaczyliśmy, jak powstają teatralne kostiumy, makijaż i peruki, które mogliśmy nawet przymierzyć. Wizyta w teatrze była bardzo ekscytująca i wiele nas nauczyła. Po wyjściu z teatru
wspólnie udaliśmy się na mikołajkowy obiad do restauracji
McDonald. Ten dzień był bardzo ciekawy i na pewno zapamiętamy go na zawsze.
Uczniowie klasy III b. SP w Bystrej

Głos Gminy Wilkowice

WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław
Rączka między innymi:
• Wziął udział w naradzie u Wojewody Śląskiego dotyczącej reformy oświatowej.
• Uczestniczył w zjeździe Oddziału Związku OSP RP Powiatu
Bielskiego w Bystrej, w trakcie którego dokonano wyboru nowego Zarządu. Nowym Prezesem został druh Stanisław Nycz
ze Starej Wsi.
• Wziął udział w spotkaniu z Panią premier Beatą Szydło, w trakcie którego zostało uroczyście podpisane porozumienie o rozpoczęciu procedury inwestycyjnej drogi S1 (Bielsko-Biała –
Mysłowice, Kosztowy oraz tzw. obejście Węgierskiej Górki).
• Wziął udział w zebraniu ogólnym Związku Gmin i Powiatów
Województwa Śląskiego.
• Wziął udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Region Beskidy, podczas którego omawiane były działania Stowarzyszenia zaplanowane na rok 2017.

W ostatnim miesiącu został ogłoszony przetarg na następujące
zadanie:
• Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa bocznej sieci kanalizacji sanitarnej łączącej
sieć główną z budynkami położonymi na terenie Gminy Wilkowice w roku 2016”.
Przetargi w trakcie przeprowadzania procedury wyłonienia Wykonawcy:
• Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Handlowej w Mesznej.
• Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas
realizacji zadania pn. „Budowa parkingu dla samochodów
osobowych przy ul. Handlowej w Mesznej”.
• Budowa odcinków sieci kanalizacji w Gminie Wilkowice umożliwiających przyłączenie budynków do istniejącej sieci.
Podpisano umowy na następujące zadania:
• Budowa odwodnienia drogi ul. Niecałej w Bystrej.
• Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas
realizacji zadania pn. „Budowa odwodnienia drogi ul. Niecała w Bystrej”.

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 30 listopada 2016 R. W SPRAWIE:
XXIX/233/2016

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy obejmującego obszar od
ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierunku północnym do granic administracyjnych Gminy.

XXIX/234/2016 Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2016.
XXIX/235/2016 Wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2016-2035.
Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowaXXIX/236/2016 nia przedszkolnego na terenie Gminy Wilkowice przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania.
XXIX/237/2016 Utworzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.
XXIX/238/2016 Przyjęcia Statutu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.
XXIX/239/2016

Zmiany Uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy Wilkowice z 28 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod
nazwą Gminny Ośrodek Kultury „Promyk" i nadania jej statutu.

XXIX/240/2016 Nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach
XXIX/241/2016

Programu współpracy Gminy Wilkowice w 2017 roku 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.

XXIX/242/2016 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień na rok podatkowy 2017.
XXIX/243/2016 Podatku od środków transportowych na rok 2017.
XXIX/244/2016 Określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2017.
Zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej na rok 2017 oraz określenia inkasentów i wysokość
wynagrodzenia za inkaso.
Poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów, termiXXIX/246/2016
nów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2017.
Uchylenia uchwały Nr XXVIII/227/2016 Rady Gminy Wilkowice z 26 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi wzdłuż
XXIX/247/2016
ul. Szkolnej w Wilkowicach.
XXIX/245/2016

XXIX/248/2016 Nadania nazwy skwerowi wzdłuż ul. Szkolnej w Wilkowicach.

OGŁOSZENIE

Z głębokim żalem żegnamy

Informuję, że w dniu 23 grudnia 2016 roku
(tj. piątek) Urząd Gminy w Wilkowicach
będzie czynny w godz. 7:00-12:00
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 138/2016 Wójta Gminy
Wilkowice z dnia 16.11.2016 r. w związku z art. 130 Kodeksu Pracy
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)

Śp. Józefa Ligockiego

ZAPRASZAMY NA GÓRALSKĄ PASTERKĘ
Już po raz trzeci Parafia w Mesznej oraz ZPIT „Ziemia Beskidzka” wraz z zaprzyjaźnionymi kapelami organizują Góralską Pasterkę.
Serdecznie zapraszamy na wspólne śpiewanie kolęd oraz pastorałek.
Będzie można również usłyszeć góralskie winszowania. Zachęcamy
mieszkańców gminy grających na instrumentach, by dołączyli do nas.
Szczegóły pod adresem mailowym zespolregionalny@gmail.com.
AR

Zasłużonego Mieszkańca Gminy Wilkowice,
zaangażowanego w rozwój samorządu i społeczności lokalnej,
który dał się poznać jako człowiek skromny i życzliwy ludziom.
Składamy kondolencje Rodzinie i Przyjaciołom
Wójt Gminy Wilkowice
Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice

Głos Gminy Wilkowice
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XVII PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ im. Małgorzaty Papiurek W WILKOWICACH
Patriotyzm to wielkie słowo. Oznacza: „miłość do ojczyzny i własnego narodu, szacunek do drugiego człowieka”.
To iskra, która daje zapał i inspirację do troski o rozwój i przyszłość
tej ziemi – Polski. Kardynał Stefan Wyszyński mówił: „Polsce nie trzeba martwych, ale żywych bohaterów”.
Dziś każdy musi wyrzeźbić własną postawę patriotyzmu i nie da
się tego osiągnąć bez bólu, wyrzeczeń i wartości na których wyrastamy.
„Każde pokolenie ma własny czas
Każde pokolenie chce zmienić świat
Każde pokolenie odejdzie w cień”
A nasze? …– co pozostawi po sobie?.
Dobrze spełniony obowiązek, porządne fundamenty,
na których będzie można budować przyszłość dalszych
pokoleń w naszej Ojczyźnie. Z roku na rok poziom wykonywanych pieśni jest coraz wyższy. Utwory są starannie
opracowywane muzycznie, a młodzi artyści ze wzruszeniem wyśpiewują swoje pieśni, jakby myślami wracali do
czasów ich powstawania.
W XVII Przeglądzie Pieśni Patriotycznej
im. Małgorzaty Papiurek na szczeblu parafialnym, zorganizowanym 29 listopada
2016 r., w budynku OSP w Wilkowicach
przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
przy parafii św. Michała Archanioła udział
wzięło 151 dzieci i młodzieży. Atmosfera
Przeglądu była wspaniała, tym bardziej,
że sala wypełniona była po brzegi dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Swoją obecnością uświetnili naszą uroczystość: Sekretarz Gminy Wilkowice p. Alicja Raszka,
ks. Dziekan Franciszek Kuliga, ks. prałat Henryk Satława, sołtys Ryszard Rączka, dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
oraz Radni Gminy Wilkowice.
Jury w składzie: p. Janina Janica-Piechota – przewodnicząca oraz
ks. prałat Henryk Satława i p. Czesław Konior – Kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wyłonili laureatów, którzy wystąpią w II etapie
na szczeblu diecezjalnym w Hałcnowie.
Laureatem w grupie wiekowej przedszkolaki został chórek z Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Ludwiki Binder.
W grupie wiekowej: uczniowie szkoły podstawowej klas I-III w kategorii: soliści, duety i zespoły do 6 osób pierwsze miejsce zajęła solistka Marta Czech, a w kategorii zespoły powyżej 6 osób – Zespół
klasy III.
W grupie wiekowej uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI jury

ogłosiło laureatką Karolinę Żmij, a w kategorii: zespoły – Zespół „Groniczki”.
W grupie wiekowej: młodzież szkół gimnazjalnych – laureatką została Aleksandra Jasek, a w kategorii zespoły – na szczeblu diecezjalnym wystąpi zespół wokalny z naszego Gimnazjum.
Każdy z występujących uczestników Przeglądu otrzymał słodki upominek, opiekunowie pamiątkowe dyplomy, poszczególne placówki
nagrody. Młodym artystom gratulujemy występów, nauczycielom i opiekunom dziękujemy za trud i duży wkład
pracy w solidne przygotowanie dzieci
i młodzieży. Sponsorami tego przedsięwzięcia byli: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” i Rada
Sołecka. Akcja Katolicka przyczynia
się do podtrzymania tradycji śpiewania i poznawania pieśni patriotycznych, oraz rozbudzania w młodym pokoleniu odpowiedzialności za losy Ojczyzny.
Te wyśpiewane pieśni to fragmenty historii zawartej w dźwiękach, fragmenty historii Polski
zawarte w melodii, które w młodych sercach
zakorzenią się głęboko. „ (…) dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe
to duchowe dziedzictwo, któremu na imię
„Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością (…) – abyście nigdy nie
zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
– abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.” (Jan Paweł II Kraków, 10
czerwca 1979). Te
drogocenne
słowa
św. Jana Pawła II
niech staną się dla
wszystkich uczestników Przeglądu Pieśni
Patriotycznej wskazówką, że prawidłowy rozwój człowieka jako osoby i członka wspólnoty opiera się na historii własnej rodziny i tradycji narodu z którego się wyrasta.
Bożena Tobiasz

„Przydrożna kapliczka” – spektakl w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej
26 października 2016 r. nasza szkoła gościła Teatr Lalek – „Krakus”, który przyjechał do nas z przedstawieniem: „Przydrożna kapliczka”, czyli o tym jak Szewc z Młynarzem Pana Jezusa gościli…
zrealizowanym na podstawie utworu „Gość oczekiwany” Zofii Kossak
– Szczuckiej. Przedstawienie kukiełkowe pokazało historię ubogiego, ale dobrego szewca oraz bogatego i chciwego młynarza. W gościnę, pod swój dach przyjmowali Pana Jezusa. Jednak nie przyszedł
we własnej osobie. Mądrością i dobrocią serca można było zobaczyć
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go w drugim człowieku.
Spektakl ten był doskonałą okazją do przypomnienia nam wszystkim o tym,
co w życiu jest najważniejsze, jakimi wartościami
człowiek powinien się kierować, aby jego życie było
pełne treści. Zło,
pycha i chciwość
zostały ukarane,
a jeszcze raz zwyciężyło dobro, pokora i miłosierdzie. Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały sztukę i żywo reagowały na to, co działo się na scenie. Duże wrażenie zrobiły na nich także regionalne kostiumy lalek, podkreślające przesłanie prezentowanej adaptacji teatralnej. Wszystkie
zgodnie twierdziły, że było to ciekawe wydarzenie i miło spędzony czas.
Zespół Promujący Placówkę

Głos Gminy Wilkowice

XVII PARAFIALNY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
IM. MAŁGORZATY PAPIUREK W MESZNEJ
Dnia 8 listopada 2016 r. odbył się XVII Parafialny Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek zorganizowany przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Niepokalanego Serca
NMP w Mesznej. Na scenie Domu Strażaka w Mesznej wystąpiło
182 wykonawców: 25 przedszkolaków, 128 dzieci z klas I-III, 29 osób
z klas IV-VI z miejscowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Wykonawców oceniała trzyosobowa komisja w składzie: przewodnicząca Magdalena Chodkowska-Chmiel – nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej w Bystrej, ks. Andrzej Piotrowski – proboszcz parafii
w Mesznej oraz Agnieszka Rusin – założycielka i prowadząca zespół
Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” w Mesznej.
W najmłodszej grupie wiekowej, komisja przyznała I miejsce grupie
5‑6 latków z przedszkola w Mesznej, którzy przedstawili pieśni: „Mój
dom” oraz „Pieśń o wodzu miłym”. 25-osobową grupę przedszkolną
przygotowały: Katarzyna Mrówka i Anna Tórz.
Wśród uczniów klas I-III w kategorii „zespołu” najlepszy okazał się
zespół „Bajkowe słoneczka” klasy II A (21 osób), który przygotowała
wychowawczyni Renata Kamińska. Uczniowie zaśpiewali pieśni: „Bo
w piechocie fajno jest” oraz „Witaj majowa jutrzenko”. Drugie miejsce
przyznano uczniom klasy II A (19 osób), którzy zaprezentowali pieśni
„Przybyli ułani” oraz „Ułani, ułani malowane dzieci”. Do występu przygotowała ich wychowawczyni Iwona Kwaśny.
Komisja przyznała dwa równorzędne trzecie miejsca. Otrzymali je
uczniowie klasy I (22 osoby) – przygotowani przez nauczyciela muzyki Piotra Bezymskiego oraz uczniowie klasy III B (22 osoby) – przygotowani przez wychowawczynię Beatę Jakubiec. Dzieci z klasy I zaśpiewały pieśni: „Tam na błoniu błyszczy kwiecie” oraz „Krakowiak
Kościuszki”. Uczniowie klasy III B przedstawili pieśni: „Płynie Wisła,
płynie” oraz „Tam na błoniu błyszczy kwiecie”. W tej samej grupie
wiekowej dzieci klas I-III, komisja przyznała dwa wyróżnienia. Otrzymała je drużyna zuchowa „Beskidzkie bieliki” (28 osób) przygotowana przed: dh Katarzynę Gnioździorz, dh Jana Sadlok i dh Beatę Damek oraz uczniowie klasy II B (16 osób), przygotowani przez wychowawczynię Grażynę Damek.
W grupie wiekowej uczniów klas IV-VI w kategorii „solista” I miejsce zdobyła uczennica klasy IV A Natalia Duraj, która zaprezentowała pieśni: „Orlęta lwowskie” oraz „Polskie kwiaty”. Solistkę przegotowała mama – Agnieszka Laszczak.
Jury przeglądu przyznało dwa różnorzędne II miejsca. Otrzymał
je duet: Zofia Marcalik i Marlena Kępys (uczennice klasy V). Dziewczęta zaśpiewały pieśni: „Piechota” oraz „Warszawo ma”. Uczennice
przygotował Piotr Bezymski, nauczyciel muzyki w miejscowej szkole. II miejsce uzyskał również kwartet: Kinga Klaczek, Zofia Wandzel,
Julia Zielińska i Maja Dwornicka. Dziewczęta z klasy V przedstawiły
pieśni „Nie pamiętasz” oraz „Przybyli ułani”. Uczennice przygotował
Piotr Bezymski, nauczyciel muzyki.

Wśród solistów, trzy równorzędne III miejsca uzyskały: Monika Zątek, Anna Kosmala i Maja Wanio, uczennice klasy IV B, które przygotował Piotr Bezymski. Monika Zątek zaprezentowała pieśni: „Serce w plecaku” i „Warszawo ma”. Anna Kosmala przedstawiła pieśni
„Białe róże” i „Piechota”. W wykonaniu Mai Wanio usłyszeliśmy pieśni: „Mury” i „Piechota”.
W grupie wiekowej klas IV-VI, w kategorii „zespoły powyżej 6 osób”
I miejsce zajęła „Schola dziecięca” prowadzona przez katechetkę
Grażynę Kubicę. Członkowie scholi zaprezentowali pieśni: „Ojczyzno
ma” oraz „Pieśni konfederatów”.
W XVII Przeglądzie Pieśni Patriotycznej uczestniczyły także: Kamila Królak i Klaudia Kokoszyńska (duet), uczennice klasy IV B oraz
Marta Kruczek z klasy VI i Karolina Błasiak z klasy IV A.
Na XVII Przegląd Pieśni Patriotycznej przybyli zaproszeni goście:
skarbnik Gminy Wilkowice – Alicja Świszcz, radna powiatu bielskiego
– Janina Janica-Piechota, radny Gminy Wilkowice – Maciej Stwora,
przewodnicząca Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej – Anna Kaźmierczak, wiceprzewodnicząca SRM – Mirosława Góralczyk, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej – Małgorzata Długosz
oraz przedstawiciele organizacji działających na terenie Mesznej.
Celem Przeglądu Pieśni Patriotycznej jest popularyzacja wśród
dzieci i młodzieży dawnej i współczesnej pieśni patriotycznej, rozbudzanie patriotyzmu w najmłodszym pokoleniu oraz kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i przywiązania do ziemi ojczystej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom za wspaniały występ, a rodzicom i nauczycielom z Mesznej za trud i przygotowanie
dzieci.
Wyrazy wdzięczności kierujemy do sołtysa Mesznej Antoniego Kufla za pomoc w organizacji przeglądu oraz wsparcie finansowe. Nagrodzenie uczestników nie byłoby możliwe bez pomocy finansowej
Urzędu Gminy w Wilkowicach oraz ks. Proboszcza Andrzeja Piotrowskiego, za co serdecznie dziękujemy. Wyrazy wdzięczności kierujemy na ręce Jerzego Ślusarczyka – prezesa OSP w Mesznej za gościnność i coroczne umożliwienie występów w Domu Strażaka. Serdecznie dziękujemy konserwatorowi szkolnemu Stanisławowi Kępysowi za obsługę techniczną przeglądu.
Tegoroczni uczestnicy przeglądu wykonali przed wszystkim pieśni
pochodzące z okresu I i II wojny światowej. W repertuarze znalazły
się również współczesne pieśni patriotyczne oraz dotyczące wydarzeń z XVIII w.: powstania Kościuszkowskiego, konfederacji barskiej
i Konstytucji 3 Maja.
Joanna Szkoda-Stwora
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Mesznej

ZOSTAW SWÓJ 1% W WILKOWICACH
SZANOWNI PAŃSTWO!
Jesteśmy z Wami od 2006 r., a od 2008 r. posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.
Misją naszej organizacji jest współudział w tworzeniu warunków
rozwoju i promocji Wilkowic – miejscowości malowniczo położonej
pomiędzy Beskidem Śląskim a Beskidem Małym, którą realizujemy
poprzez:
1. Eksponowanie walorów miejscowości i tworzenie atrakcji przyciągających turystów.
2. Kultywowanie tradycji i kultury regionu.
3. Upowszechnianie inicjatyw prozdrowotnych, przeciwdziałanie
patologiom społecznym, rozwój kultury fizycznej i sportu.
4. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wyrównanie szans
wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.
Przekazane środki zwiększą nasz wkład własny przy staraniu się
o środki na realizację zadań statutowych. W roku 2016 już po raz
ósmy zrealizowaliśmy dyktando z języka polskiego, czwarty – akademię rzeczy ładnych, czyli kurs nowych technik rękodzieła i prze-

prowadziliśmy pierwszą edycję Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia – integracyjnej imprezy środowiskowej. Ponadto podsumowaliśmy 10 lat istnienia i działania naszego Stowarzyszenia. Mamy jeszcze wiele pomysłów mogących służyć naszemu środowisku, dlatego prosimy:

Podaruj nam SWÓJ 1% podatku!

POMOŻESZ W REALIZACJI POWYŻSZYCH ZAŁOŻEŃ!
Aby przekazać 1% swojego podatku nie musisz wpłacać żadnych
pieniędzy!
Wystarczy, że wpiszesz w odpowiednim polu zeznania
podatkowego:
Stowarzyszenie „RAZEM DLA WILKOWIC” KRS 0000268430
oraz obliczoną kwotę 1% podatku.
Dziękujemy

Głos Gminy Wilkowice
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Zawstydzony wiatr i bohaterski pies na tle bożonarodzeniowych kartek, czyli o laureatach
niezwykłych konkursów w Szkole Podstawowej im. W. Jagiełły w Wilkowicach
Zaczęło się od lekcji języka polskiego, w czasie których uczniowie
poznawali różnorodne utwory epickie, liryczne i typowo użytkowe łączone jednym tematem przewodnim, jakim był wiatr. Prawdziwe „pisarskie czarowanie” zaczęło się wtedy, gdy szóstoklasiści przypisali
temu niewidocznemu i bezbarwnemu zjawisku atmosferycznemu kolory, kształty, zapach czy efekty dźwiękowe. Wtedy to zupełnie nieoczekiwanie powstały różnorodne wiersze o wietrze. Jeden z nich,
autorstwa Magdaleny Męcner z kl. VIa, zyskał uznanie jury Powiatowego Konkursu Literackiego „Człowiek a środowisko”. Uczennica została laureatką konkursu i zajęła pierwsze miejsce w kategorii praca
literacka, a jej wyobrażenie wiatru wygląda tak:
„Wiatr”
Gdy widać drzewa połamane,
Kwiaty pozrywane
Ty wietrze tylko się rumienisz.
Kiedy idę, dalej biegniesz jak burza,
Co przyniesiesz?
Może kałuże z deszczowych chmur?
Które przywiałeś wielkim wiatrakiem,
Którego z pól wyrwałeś tam,
Na wielkich wzgórzach.
Inna uczennica, Natalia Nowak z kl. VIb, otrzymała wyróżnienie
w wyżej wymienionym konkursie. W swoim opowiadaniu „Niezwykle
prawdziwa historia” przedstawiła losy Majki, psa – znajdy, który okazał
się niezwykle wiernym przyjacielem jak i bohaterem zarazem. Zachowanie samego psa przybliży nam fragment opowiadania uczennicy:
(...) „Pewnego dnia, kiedy wypoczywała na podwórku, nagle usłyszała krzyk i dziwne warczenie jakby jakiejś maszyny. To krzyczał
Leszek, który wisiał na kolcach maszyny do żniw. Maszyna wielkimi, żelaznymi zębami trzymała go i nie chciała puścić. Majka zaczęła szczekać, biegać po całym podwórku, aby ją tylko ktoś usłyszał.
Pani Janina słysząc szczekanie psa szybko wybiegła z domu. Widząc swojego syna wiszącego na maszynie szybko zadzwoniła na
pogotowie. Gdyby Majka nie zareagowała, zapewne Leszek skończyłby przemielony przez maszynę.
Minął rok od kiedy suczka zjawiła się w domu państwa Komoniów.
Potem nadeszła zima. 21. grudnia, trzy dni przed Wigilią, pan Jan pojechał po świąteczne zakupy. Dzieci ubierały choinkę, a Janina robiła świąteczne porządki. Niestety nikt nie wiedział, co się dziś wydarzy.” (...). Uczennicom, które pracowały pod kierunkiem pani Wiesławy Stolarczyk-Kos, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
W kategorii prezentacji multimedialnej w konkursie „Człowiek

a środowisko” wyróżnienie otrzymał Szymon Laszczak, z kl. IVa, który pracował pod kierunkiem pani Anity Tyrlik. Uczeń w swojej pracy zamieścił kilka zdjęć i pomysłów, jak możemy dbać o środowisko
naturalne. Przypomniał, że kształtowanie świadomości ekologicznej
i czynnej postawy wobec przyrody powinno się odbywać od najwcześniejszych lat.
Dodatkowo ogromnym zaskoczeniem połączonym z radością była
dla nas informacja o licznej grupie naszych uczniów, którzy zostali laureatami w Dziecięcym Konkursie Plastycznym na Kartkę Bożonarodzeniową, organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w Bystrej. Prace naszych uczniów zostały wysłane na Międzynarodowy Konkurs Rysunkowy, organizowany przez Ostrawski Ośrodek Kultury w Dolnym Kubinie na Słowacji. I tak w kategorii 5‑7 lat
pierwsze miejsce zajęła Liliana Kowalczuk, kl. Ia, która pracowała
pod kierunkiem pani Gabrieli Giełtowskiej. Uczennica przygotowała
pracę techniką kombinowaną, a przedstawiała szopkę bożonarodzeniową wydrapaną wykałaczką na aluminiowym wieczku z pudełka po
jogurcie. Kartkę na zajęciach w świetlicy przygotowała także Martyna
Mańdok z kl. IIIc, która zajęła 3. miejsce. W kategorii 6‑11 lat pierwsze miejsce zajęła Julia Dębińska z kl. IIIa, a wyróżnienie z tej klasy
powędrowało do Zuzanny Rus, Karoliny Bojdys i Lei Wajdzik. Uczennice pracowały pod kierunkiem pani Anny Turotszy-Goryl. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymał także Dominik Farbotko (2c) z klasy pani Aleksandry Laszczak i Eweliny Zając. Wyróżnienie otrzymali
także Julia Kusior (3d) z klasy pani Beaty Duraj. Drugie miejsce w kategorii wiekowej 12‑15 lat otrzymała Marta Hola z kl. VIa, a wyróżnienie Marek Salachna (4a) i Szymon Laszczak (4a), którzy pracowali
pod kierunkiem pani Moniki Bogumił-Laszczak.
Laureatom konkursów serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.			
Zespół Promujący Szkołę

PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. W. Jagiełły w Wilkowicach –
pan Andrzej Pobożny i pani Magdalena Bakalarska – pragną serdecznie podziękować Wszystkim osobom, które przyczyniły się
do zorganizowania zabawy andrzejkowej w naszej szkole, w tym
Wójtowi Gminy Wilkowice, panu Mieczysławowi Rączka, strażakom OSP Wilkowice, Radzie Rodziców, Nauczycielom, Pracownikom Administracji, Sponsorom i Tym, którzy w różny sposób
wsparli wyżej wymienione przedsięwzięcie.

Kolorowy kiermasz świąteczny w Szkole Podstawowej
im. W. Jagiełły w Wilkowicach
Świąteczny klimat już chyba każdemu z nas udzielił się na dobre.
Również uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Jak co roku, wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele, zorganizowali kiermasz świąteczny, podczas którego można nabyć wiele ciekawych i pięknych przedmiotów, które powstały z pomocą uczniów naszej szkoły.
Na tegorocznym świątecznym kiermaszu pojawiły się ozdoby
w stylu „eko”. Były więc choinki ze sznurka ozdobione ziarnami kawy,
suchymi plasterkami pomarańczy, orzechami, a przede wszystkim
piernikami rozsiewającymi wokoło korzenne zapachy. Obok choinek
błyszczały podobne do ogromnych świetlików, złote orzechy przyozdobione na kształt jabłuszek. W tym świątecznym kiermaszu roz-
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maitości konkurowały ze sobą wianki wykonane z brzozowych gałązek, ozdobione bombkami i szyszkami z piernikowymi aniołami i reniferami.
Świąteczne kartki wykonywane pieczołowicie na wiele tygodni
przed kiermaszem czarowały pastelowymi kolorami-jasnozielonymi,
beżowymi, kremowymi i szarymi. Gwiazdki, renifery i małe choinki,
które je ozdabiały, dodawały kartkom niezwykłego uroku.
Niektórzy uczniowie skupiali się na świątecznych warsztatach lepienia aniołków z gliny (klasa pani Barbary Włodarz), inni malowali gipsowe figurki związane ze świętami, jeszcze inni piekli pierniki.
Urokliwą, przedświąteczną atmosferę w naszej szkole podkreśla widok pięknie ozdobionych choinek, które można oglądać praktycznie w każdej sali
lekcyjnej.
Serdecznie dziękujemy nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie kiermaszu
świątecznego, w tym pani: Gabrieli Giełtowskiej, Agnieszce Kostka, Annie Turotszy-Goryl, Annie Łabuz, Monice Bogumił-Laszczak,
Magdalenie Bakalarskiej.
Zespół Promujący Szkołę

Głos Gminy Wilkowice

„PRZYSZEDŁ GRUDZIEŃ, A Z NIM ŚWIĘTA – DZIECI MARZĄ O PREZENTACH…”
GRUDNIOWE NIESPODZIANKI W PRZEDSZKOLU W WILKOWICACH
Wizyta świętego Mikołaja w naszym Przedszkolu,
to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni
w roku. Przygotowują się do niego starannie. Każda grupa wykonuje bardzo ciekawe prace plastyczne
płaskie i przestrzenne, na których oczywiście króluje Mikołaj. Przedszkolaki, pod okiem swoich nauczycielek, uczą się wierszy i piosenek, które później dedykowane są Mikołajowi. Spotkanie z Mikołajem odbyło się 6 grudnia. Mikołaj wszystkim przedszkolakom rozdał wspaniale prezenty, poprzedzone wysłuchaniem ciekawych opowieści z życia przybyłego
gościa. Na koniec wspólnie z dziećmi zaśpiewał piosenki, a całe wydarzenie zostało uwiecznione na pamiątkowych fotografiach. Radość dzieci była nieoceniona. Z zachwytem dzieliły się wrażeniami ze spotkania z Mikołajem oraz z otrzymanych podarunków.
Kolejnym ciekawym wydarzeniem minionych dni okazały się spotkania przedszkolaków z ważnymi i interesującymi osobami – malarką panią Barbarą oraz ratownikiem górskim z GOPR – panem Włodzimierzem. Obie postacie przybliżyły dzieciom swoje profesje, opowiedziały o wykonywanych zawodach, które niewątpliwie należą do ich
życiowych pasji. Pani Barbara zapoznała dzieci z technikami i sposobami malowania obrazów, a także dokonała ekspozycji swoich dzieł.
Natomiast pan Włodzimierz opowiedział przedszkolakom, czym na
co dzień zajmuje się ratownik górski oraz
zaprezentował całe oprzyrządowanie ta-

kie jak ubranie, kask, uprząż, lina, czekan, raki. Przypomniał również dzieciom o głównych numerach alarmowych, jak również w jakich sytuacjach
z nich korzystać.
W przedszkolu nie zabrakło spotkań
z aktorami teatrzyków objazdowych.
Obejrzeliśmy przedstawienia „Dokąd
poszło zdrowie” oraz „I cykl muzycznych podróży”. Oba spotkania przypomniały nam o kulturalnym zachowaniu się w czasie występu aktorów. Zapoznały nas z ważną tematyką zdrowia, przybliżyły sposoby radzenia sobie z chorobami. Przyczyniły się do obcowania najmłodszych z kulturą. A wspomniane „spotkanie z kulturą”
miało również miejsce w Banialuce, gdzie obejrzeliśmy premierowy
spektakl: „Szklana góra”.
W ostatnich dniach listopada świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia. Dzieci przyniosły swoje ulubione pluszaki. Wysłuchały historii powstania pluszowych misiów. Cały dzień przedszkolaki wesoło bawiły się z zabawkami, tańczyły, śpiewały, a na koniec przy użyciu filcu
i waty same wykonały „pluszowe” misie. Końcem listopada starsze
grupy „Smerfy” i „Żabki” brały udział w XVII Przeglądzie im. Małgorzaty Papiurek (etap parafialny), gdzie zaśpiewały dwie pieśni patriotyczne, godnie reprezentując naszą placówkę.
Okres grudniowy to również czas wielkich przygotowań świątecznych. I właśnie nasze przedszkole z wielkim zapałem przygotowuje
się do Świąt Bożego Narodzenia. Przedszkolaki w każdej grupie wiekowej, uczą się kolęd i pastorałek, ubierają choinki, wykonują ozdoby bożonarodzeniowe, przygotowują się do „wigilijek”. A grupy starsze nieustannie ćwiczą i powtarzają swoje role do Jasełek, które już
wkrótce zaprezentują wilkowickiej publiczności, o czym napiszemy
w kolejnym artykule…
Przedszkole w Wilkowicach
Alicja Jakubiec, Katarzyna Zielińska-Ficoń

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
Mikołajki w przedszkolu to ważne wydarzenie dla wszystkich dzieci. Już pod koniec listopada przedszkolaki pod okiem swoich pań „pisały” listy do Mikołaja, w których rysowały swoje marzenia dotyczące upragnionych prezentów. Jednakże, ku zaskoczeniu wszystkich
dzieci, 6 grudnia w naszym przedszkolu niestety nie pojawił się wyczekiwany gość…
Tuż po śniadaniu w drzwiach przedszkola pojawił się teatr „Skrzat”
z Krakowa z przedstawieniem o intrygującym tytule „Gdzie się podział Święty Mikołaj?” Wszystkie przedszkolaki z ogromnym zaciekawieniem i zaangażowaniem próbowały odnaleźć Mikołaja, po wielu
nieudanych próbach już straciły nadzieję. Aż tu nagle…
W naszym przedszkolu pojawił się On „prawdziwy” Święty Mikołaj. Najpierw było słychać donośne „hou, hou, hou” i pojawił się nasz
ukochany Święty Mikołaj! Cała sala powitała Mikołaja głośnymi okla-

skami. Gość z Dalekiej Północy wywołał wiele radości
i uśmiechu na twarzach przedszkolaków. Podczas spotkania Mikołaj życzył wszystkim dzieciom oraz pracownikom przedszkola zdrowych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia. Obiecał, że powróci do
nas za rok. Na zakończenie Mikołaj obdarował dzieci wspaniałymi prezentami.
Miłym akcentem spotkania były wspólne zdjęcia z naszym gościem.
Przedstawienie
„Gdzie się podział
Święty Mikołaj” oraz
wizyta wyjątkowego
gościa wprowadziła
wszystkich w radosny
klimat
zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia.
Katarzyna Mrówka
ZSP w Mesznej
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Szach, mat w Starostwie Bielskim
W sobotę, 3 grudnia odbył się ostatni z czterech turniejów zorganizowanych pod patronatem Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki.
W siedzibie Bielskiego Starostwa wyłoniono najlepszego szachistę
powiatu. Było to spotkanie wieńczące VI edycję Powiatowej Ligii Szachowej. Była to edycja wyjątkowa, ponieważ w zmaganiach w czasie
wszystkich spotkań wzięło udział 119 uczestników, co stanowi nowy
rekord w historii tego cyklicznego wydarzenia.
Po zakończeniu 7 rundy Turnieju przystąpiono
do podsumowania wszystkich czterech Turniejów.
Wśród owacji, wręczano dyplomy sześciu najlepszym zawodnikom w swoich kategoriach, dodatkowo honorując miejsca na podium medalem i drobną nagrodą. Każdy ze zwycięzców otrzymał również
puchar. Oprócz zwycięzców nagrodę specjalną przyznano także najmłodszemu uczestnikowi Ligii oraz
najlepszym drużynom szkół podstawowych i gimnazjów z Czechowic-Dziedzic, Jasienicy, Kóz, Mesz8

nej, Porąbki, Zabrzega oraz GOK Buczkowice.
Mimo, iż nasza przygoda z szachami trwa zaledwie rok nasi uczniowie klas III uczestnicy projektu „Edukacja przez szachy w szkole” wystartowali we wszystkich spotkaniach tej edycji i wykazali się swoimi
umiejętnościami w tej dyscyplinie sportowej. Wyniki były sumowane z 3 najlepiej zagranych turniejów. Najlepszy wynik w klasyfikacji
generalnej uczestników naszej szkoły uzyskał PIOTR BABINA z kla-
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sy IIIb i zdobył 25 miejsce na wszystkich uczestników szkół podstawowych uzyskując 13 pkt oraz w klasyfikacji: chłopcy klas I – III zdobył 7 miejsce!!! a więc o krok od uzyskania dyplomu w rankingu najlepszych w Powiecie Bielskim.
Tuż za nim był uczeń z klasy IIIb MARCEL MARUSZCZAK, który w klasyfikacji generalnej zdobył 40 miejsce uzyskując 11 pkt oraz w klasyfikacji: chłopcy klas I-III zdobył 16 miejsce. Znakomicie zaprezentowała się uczennica klasy IIIa Kinga
Kliś, która w klasyfikacji generalnej zajęła 49 miejsce uzyskując łączny wynik 10 pkt i w klasyfikacji dziewczynek klas I-III zdobyła 4 miejsce. Brawo Kinga!!! Tuż za nią ustawiła się KINGA PASZ-

KO z klasy IIIb w klasyfikacji dziewczynek klas I-III zdobyła 9 miejsce. W klasyfikacji generalnej 51 miejsce zdobył uczeń klasy IIIb FILIP ZIELIŃSKI uzyskując łączną sumę punktów 9,5
i w klasyfikacji chłopcy klas I-III zdobył 21 miejsce.
Bardzo gratulujemy sukcesów wszystkim uczniom
i życzymy kolejnych.
Nauczyciele „Edukacji przez szachy w szkole”
Beata Jakubiec
Krystyna Laszczak
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mesznej
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„MIKOŁAJKI 2016”
03.12.2016 r. już po raz X w Mesznej przy Chacie na Groniu odbył się „Zimowy zlot młodych turystów – Mikołajki 2016”. W tym roku
spotkało się aż czterystu pięćdziesięciu miłośników zwierząt – przedszkolaków, uczniów wraz z nauczycielami i opiekunami z 16 placówek oświatowych powiatu bielskiego i miasta Bielska-Białej. Imprezę organizowała Komisja ds. Młodzieży Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej, ZSP w Mesznej, SP oraz PP w Bystrej. Wśród zaproszonych gości byli: zastępca wójta Gminy Wilkowice – p. J. Lipowiecki, prezes zarządu oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej – p. L. Bardel, przedstawiciele Komisji Turystyki Górskiej oddziału – p. T. Kocoń i T. Brożek, dyr. ZSP w Mesznej – p. M. Długosz, dyr. SP w Bystrej – p. Ł. Salachna, inspektor ds. turystyki WKFiT Urzędu Miasta Bielska-Białej – p. B. Trojan.
Niestety zima to czas, kiedy zwierzętom trudno przetrwać mroźne
noce i dnie, a przede wszystkim znaleźć pokarm. Dlatego po długiej wędrówce uczestnicy spotkania zabrali się do pracy i przystroili, w własnoręcznie przygotowane ozdoby – świerki i jodełki w pobliżu lasu. Nasi najmłodsi uczestnicy ubierali swoje drzewka z wypiekami na twarzy. Zapytani dlaczego to robią, odpowiadali „Bo zwierzątkom trzeba pomóc”. Zarówno Ci starsi jak i Ci młodsi z zaangażowaniem ubierali choinki wiedząc, że każde drzewko zostanie ocenione
przez jury pod przewodnictwem p. Janiny Dyrda. Nie lada zadanie
czekało na komisję, ponieważ ocena wspaniałych choinek przystrojonych w owocowe bombki, ziemniaczane śnieżynki, sopelkowe marchewki i buraczkowe łańcuchy nie była łatwa. W końcu po długich naradach zostali wyłonieni laureaci – I miejsce zajęło Przedszkole Publiczne w Mesznej, ZSP w Kobiernicach i SP nr 38 w Bielsku-Białej, II miejsce – Przedszkole Publiczne w Bystrej, ZSP w Mazańcowi-

cach, SP nr 36 i SP nr 33 w Bielsku-Białej, III miejsce – ZSP w Mesznej i SP nr 20 w Bielsku-Białej. W trakcie imprezy odbył się także konkurs wiedzy „Bezpieczeństwo w górach latem i zimą” – I miejsce zajął ZSP w Mesznej – reprezentowany przez Maję Dwornicką i Julię
Zielińską, II miejsce – ZSP w Mazańcowicach, a III miejsce – SP nr
18 w Bielsku-Białej. Oczywiście podczas całej imprezy nie mogło zabraknąć najważniejszego gościa – Świętego Mikołaja. Mikołaj obejrzał wszystkie przygotowane drzewka, a także obdarował wszystkich przybyłych – z pomocą swoich mikołajkowych pomocnic – słodkimi cukierkami. Wszystkich uczestników zaskoczyła niezwykła atmosfera, która towarzyszyła nam tego dnia. Zabawy było co niemiara, dzieci budowały wspaniałe igloo, a także toczyły bitwy na śnieżki. Zmarznięci uczestnicy mogli się rozgrzać przy rozpalonym ognisku, zajadając smaczne zapiekanki i popijając ciepłą herbatę. Chcielibyśmy podziękować, że pomimo panującego chłodu tego dnia dopisali uczestnicy zlotu. Dziękujemy organizatorom, opiekunom, nauczycielom i rodzicom, że poświęcili swój wolny czas oraz wszystkim osobom, które swoim zaangażowaniem i pracą wspierali naszą
imprezę. Dziękujemy także Urzędowi Miasta w Bielsku-Białej, Wójtowi Gminy Wilkowice, Oddziałowi PTTK w Bielsku-Białej, którzy ufundowali nagrody oraz upominki i słodycze dla uczestników zimowego
zlotu. Podziękowania składamy również gospodarzom Chaty na Groniu za przygotowanie posiłku, napojów i ogniska oraz jak zwykle za
stworzenie miłej atmosfery. Mamy nadzieję, że ponownie spotkamy
się za rok i znów wspomożemy zwierzęta w trudny zimowy czas. Zapraszamy do Chaty na Groniu, gdzie nadal można podziwiać pięknie
udekorowane drzewka.			
Katarzyna Mrówka
ZSP w Mesznej

80. rocznica śmierci Ignacego Daszyńskiego

Ignacy Daszyński urodził się 26 października 1866 roku w Zbarażu, a zmarł 31 października 1936 roku w Bystrej. To przede wszystkim wielki patriota, który przez całe życie dążył do odzyskania niepodległości przez Polskę. Wielokrotnie udowadniał, że Ojczyzna jest
dla Niego największym dobrem, dla której był gotów całkowicie się
poświęcić.
10 listopada br. zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bystrej zorganizował uroczystość poświęconą 80. rocznicy śmierci Ignacego Daszyńskiego, premiera rządu lubelskiego w 1918 roku, współzałożyciela Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej, później PPS, marszałka
w latach 1928‑1930. Wójt Gminy Wilkowice, p. Mieczysław Rączka,
dyrektor bystrzańskiego szpitala, p. Urszula Kuc, radni oraz przed-

stawiciele organizacji działających na terenie sołectwa złożyli w tym
dniu kwiaty i zapalili znicze przy obelisku Ignacego Daszyńskiego.
Następnie zaproszeni goście udali się do Domu Kultury „Promyk”,
gdzie wysłuchali prelekcji dotyczącej postaci Daszyńskiego, którą
przedstawiła p. Joanna Szkoda-Stwora. Prezentacja biografii została
wzbogacona niezwykle ciekawymi epizodami z życia.
Na zakończenie uroczystości został wyświetlony film dokumentalny stanowiący pełną biografię Ignacego Daszyńskiego w reżyserii Mikołaja Haremskiego. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że film zrobił
ogromne wrażenie na widzach. Każdy uczestnik zapewne zapamiętał niezwykle bogatą postać Ignacego Daszyńskiego.
TPB

zaproszenie
Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Gminnym
Konkursie Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 15.01.2017
roku w kościele parafialnym w Mesznej. Szczegóły na stronie
internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach
i filiach w Bystrej i Mesznej.
GBP

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim,
by ten szczególnie piękny czas odradzania się dobra
wprowadził do Waszych domów radość,
spokój i mnóstwo rodzinnego ciepła,
a Nowy Rok 2017 niechaj obfituje w zdrowie,
szczęście i sukcesy
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego
Grzegorz Gabor
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„Magia beskidzkich Świąt Bożego Narodzenia” trwa…
Drodzy Mieszkańcy!
Wkroczyliśmy w radosny okres bożonarodzeniowy. Aby
poczuć tradycyjny, ludowy charakter Świąt Bożego Narodzenia i wprowadzić Państwa w świąteczny nastrój, przygotowaliśmy wiele wydarzeń pod wspólną nazwą „Magia
beskidzkich Świąt Bożego Narodzenia”, o czym pisaliśmy
w poprzednim numerze. Rozpoczęliśmy 6 grudnia Mikołajkami. Na deskach naszej sceny wystąpił teatr „Na niby”,
tworzony przez Nauczycielki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej, z przedstawieniem pt. „Kopciuszek”.
Serdecznie dziękujemy Aktorkom, które przypomniały nam tą piękną
baśń. Jesteśmy pod wrażeniem fantastycznej gry aktorskiej, wspaniałych strojów i scenografii. Następnie odwiedził nas beskidzki Święty Mikołaj – Biskup, wraz z Diabłem i Aniołem, którzy w tradycyjny sposób,
odtworzyli obrzędy mikołajowe z naszego regionu. Serdecznie dziękujemy Mikołajowi, Aniołowi i Diabłowi, którzy zaszczycili nas swoją
obecnością i znaleźli czas, żeby spędzić z nami ten wieczór. Podczas
spotkania wręczono Dzieciom upominki, wykonane ręcznie pod fachowym okiem Pani Lilianny Pleńkowskiej, niektóre Dzieci dostały rózgi,
ale takie wyjątkowe, złocone z czerwoną kokardką. Mikołaj rozdał również nagrody Dzieciom nagrodzonym i wyróżnionym, w organizowanym przez nas, konkursie na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. Najlepsze prace wysłaliśmy na Międzynarodowy Dziecięcy Konkurs Rysunkowy „Kartka bożonarodzeniowa”, organizowany przez
Ostrawski Ośrodek Kultury w Dolnym Kubinie na Słowacji. Aż dwie
prace z naszej Gminy zostały nagrodzone, pokonując po drodze aż
5498 konkurentów z 6 krajów Europy. Lilianie Kowalczuk, która zajęła I miejsce i Hani Sznajder – III miejsce serdecznie gratulujemy!
Warto dodać, że prace Dziewczynek zostały dostrzeżone już na etapie gminnym konkursu i wyróżnione I i II nagrodą. Wszystkim Dzieciom
gratulujemy, poziom konkursu był naprawdę wysoki. Wystawa kartek
świątecznych, wykonanych przez Dzieci z naszej Gminy, znajduje się
w holu „Promyka” na I piętrze, a w lutym będzie można oglądać wystawę pokonkursową, która przyjedzie do nas z Dolnego Kubina. Na zakończenie wieczoru można było posłuchać opowieści o Mikołaju z Dalekiej Północy, podczas spotkania Klubu Podróżnika, poświęconego
Norwegii, dokąd zabrał nas Pan Tomasz Ludwig z Mesznej, któremu
serdecznie dziękujemy. Przy okazji dziękujemy także Panu Adamowi
Fleszarowi za poprowadzenie bardzo ciekawego, listopadowego spotkania Klubu, poświęconego podróży do Singapuru.
Kolejnym przedświątecznym wydarzeniem był wernisaż prac prof.
Michała Klisia „Mój opłatek”, który odbył się 8 grudnia. Do 6 stycznia
można podziwiać cykl 30 miniaturowych linorytów i drzeworytów, plakaty okolicznościowe oraz, wykonany techniką tempery, cykl 10 wizerunków aniołów i kolędników. Pan Profesor na miejscu prezentował,
w jaki sposób powstają drzeworyty, obdarowując przybyłych na wernisaż, najświeższą edycją opłatkowej grafiki na Boże Narodzenie 2016
roku.
Dopełnieniem wystaw jest ekspozycja strojów dziadów noworocznych – Jukacy z Żywca – Zabłocia, które wypożyczyliśmy dla Państwa ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu.
9 grudnia odbył się piękny koncert przedświąteczny, wielokrotnie nagradzanego, zespołu Janusz Prusinowski Kompania. Są to Uczniowie i Kontynuatorzy wiejskich muzykantów, którzy łączą archaiczność
ze współczesnością. Janusz Prusinowski, multiinstrumentalista, lider
zespołu, od ćwierć wieku ocala od zapomnienia rodzimą muzykę ludową. W 2014 r. został uhonorowany brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, w 2015 r. doroczną nagrodą Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie kultura ludowa, w tym samym
roku został również nominowany do nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. C. K. Norwida w kategorii muzyka. Jest Inicjatorem i dyrektorem artystycznym festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata”. W telewizji można i warto obejrzeć prowadzony przez Niego program „Dzika muzyka”. Zespół w 2008 r. wydał, entuzjastycznie przyjętą, płytę „Mazurki”, w 2010 „Serce”, nagrodzone Folkowym Fonogramem Roku 2010 w konkursie Polskiego Radia, w roku 2013 Kompania nagrała zaś album zatytułowany „Po kolana w Niebie”, fragmenty
którego mieliśmy przyjemność posłuchać na koncercie. Koncert bardzo się podobał, o czym świadczyła żywiołowa i spontaniczna reakcja
Publiczności, która tańczyła, zarówno na sali, jaki i na scenie, prosząc
trzykrotnie o bisy. Było skocznie, wesoło, ale momentami także spokojnie i nostalgicznie.
11 grudnia odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy, na który Wystawcy z naszego regionu przywieźli niepowtarzalne, własnoręcznie robione cudeńka. Były śliczne dekoracje świąteczne i ujmujące, unikatowe
prezenty, których nie kupicie Państwo w żadnym supermarkecie. Podczas kiermaszu odbywały się warsztaty tworzenia ozdób choinkowych,
która prowadziła znana Artystka Ludowa Pani Zofia Pawełek. Odbył się
też koncert Dzieci uczęszczających u nas na zajęcia z gitary prowadzo-

ne przez Pana Piotra Barteczko. Wystąpiły też Wokalistki z grup
Pani Justyny Masny. Wysłuchać można było również kilka słów
na temat pierników od Pani Wiesławy Rusin – psychodietetyka. A na koniec zakolędował Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” z Mesznej, pod kierownictwem Pani Agnieszki Rusin.
Całość koncertu poprowadziły Dzieci z zajęć teatralno-recytatorskich prowadzonych przez Panią Katarzynę Hoffman. Szczególnie
gorąco dziękujemy Paniom z KGW Bystra, które, tradycyjnie, podarowały nam pyszne ciasto.
Pozostając w świątecznym klimacie zapraszamy we wtorek
27 grudnia o godz. 18.00 na Jasełka kukiełkowe w wykonaniu rodzinnego zespołu artystycznego „Roztoka” z Czernichowa. Wstęp jest
wolny – biletowany. Przed lub po Jasełkach można będzie zwiedzić
wystawę plastyki obrzędowej w Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia” z opowieściami o beskidzkich zwyczajach wigilijnych, (wejścia o godzinie: 17.00, 17.30 i 19.30, zapisy osobiście lub telefoniczne,
ilość miejsc ograniczona). Zapraszamy wszystkich, zarówno Mieszkańców naszej gminy, jak i Ich Gości, którzy przybyli, aby spędzić razem święta.
Mamy nadzieję, że dzięki tym wydarzeniom poczujecie Państwo Magię beskidzkich Świąt Bożego Narodzenia!
Na tym nie koniec atrakcji, otóż:
– 28 grudnia (środa) o godz. 18:00 wyświetlimy komedię „Listy do
M. 2” (zapraszamy w każdą środę na seanse filmowe w ramach Środowego Kółka Filmowego).
– 13 stycznia (piątek) o godz. 11.00 odbędzie się wernisaż „Wiara, wiedza, wielkość – Kopernik”, przygotowanej przez Pana J. L. Rysia, który na pewno barwnie opowie i oprowadzi po swojej wystawie.
– 14 stycznia (sobota) o godz. 16:30, jako współorganizatorzy, zapraszamy do Kościoła parafialnego w Bystrej Krakowskiej na XVII Festiwal Kolęd i Pastorałek „Spotkanie z Kolędą” im. Piotra Jakóbca pod
honorowym patronatem Andrzeja Płonki – Starosty Bielskiego. Wystąpi Chór „Wrzos” z Głębowic, dyr. Leszek Górkiewicz; Zespół Regionalny
„Pisarzowianki”z Pisarzowic, instr. Stanisław Olearczyk; Ludowy Chór
„Osieczanie” z Osieka, dyr. Andrzej Luranc; Estrada Ludowa „Czantoria” z Ustronia, dyr. Danuta Zoń-Ciuk; Blach Kapela przy GOK w Jasienicy, kap. Tadeusz Rozumek. Wieczór wzbogaci pokaz sztucznych ogni.
Co przygotowaliśmy w ramach naszych Klubów, których spotkania
odbywają się zawsze we wtorki o godz. 19.00:
– Dyskusyjny Klub Filmowy (DKF), w styczniu będą aż trzy spotkania:
3 stycznia film „Opowieść o miłości i mroku”, reż. Natalie Portman. Jej reżyserski debiut to ekranizacja autobiograficznej powieści
o dzieciństwie wybitnego izraelskiego pisarza Amosa Oza. Jest to dojrzały i subtelny dramat psychologiczny, który nie daje o sobie zapomnieć przez długi czas. Ze znakomitymi zdjęciami, bliskiego Mieszkańcom Gminy, Sławomira Idziaka. Premiera filmu w Polsce miała miejsce
w kwietniu 2016 r.
17 stycznia film „Pod opieką wiecznego słońca”, reż. W. Manski, (którego projekcja została przeniesiona z grudnia). Film wygrał
w 2016 r. Nagrodę Millennium za najlepszy film dokumentalny na Docs
Against Gravity Film Festival. Film obnaża mechanizmy działania groteskowego reżimu w Korei Północnej. Reżyser zastosował genialny
w swej prostocie fortel, otóż przekonał władze Korei, że planuje realizację idyllicznego dokumentu o tamtejszej codzienności. Kamera pracowała jednak także w ukryciu i w ten sposób dostrzegł rzeczy, które
nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego.
31 stycznia film „Egzamin”, reż. C. Mungiu. Nagrodzony za najlepszą reżyserięw Cannes. Najnowszy film laureata Złotej Palmy za
„4 miesiące, 3 tygodnie, 2 dni”. Przenikliwy obraz współczesnego człowieka rozdartego między wyznawanymi wartościami, a coraz dalej idącymi kompromisami.
– Klub Podróżnika 10 stycznia – poprowadzi, znany z wcześniejszych spotkań, Pan Piotr Pielesz, który będzie kontynuował opowieści o morskich przygodach. W drugiej części spotkania pt. „Pod żaglami przez świat” Pan Piotr zabierze nas na Kubę, na zlot żaglowców
w Nowym Jorku oraz na Igrzyska Olimpijskie w Montrealu. Mam nadzieję, że spotkanie, tradycyjnie już, zakończymy, wspólnym śpiewem
szant, przy akompaniamencie gitarowym Pana Piotra.
– Klub Melomana 24 stycznia – wyświetlimy film dokumentalny
w reż. Jima Jarmuscha „Gimme Danger Iggy Pop i The Stooges”.
Jest to nowość, na ekrany kin film wszedł w grudniu 2016. Iggy Pop
i muzycy z The Stooges zdradzają historie swoich wzlotów i upadków,
blaski i cienie niebezpiecznego życia, wspominają największe prowokacje. Motywem przewodnim filmu jest poszukiwanie wolności i twórczej niezależności.
Po przerwie świątecznej wrócimy do stałego harmonogramu zajęć
od poniedziałku 2 stycznia 2017 r., ale na krótko, bo już 16 stycznia
rozpoczynają się ferie zimowe i wtedy również będzie przerwa w za-
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jęciach stałych. Mimo to dużo będzie się działo, szczególnie dla Dzieci podczas Akcji Zima, którą już zaplanowaliśmy, a szczegółów prosimy szukać na oddzielnym plakacie. Wspomnę tylko, że będzie wiele atrakcji: animacje, filmy, teatrzyk, spotkanie z Filharmonią Śląską,
warsztaty budowania z klocków lego oraz warsztaty „Magiczny lód i kolorowy śnieg”, na których Dzieci zmierzą się z mrożącą, nie tylko krew
w żyłach, temperaturą prawie – 80oC. Wspólnie z prowadzącymi wytworzą widowiskowe efekty specjalne: mgłę, wulkan z piany oraz kolorowy śnieg.
Nowy Rok to także początek karnawału, zapraszamy więc na koncert w gorących rytmach. W piątek 27 stycznia o godz. 19.00 wystąpi
zespół The ColoMbiANs. Edi Sánchez jest Kolumbijczykiem, który od
kilku lat mieszka w Polsce. Razem z zespołem prezentuje szeroki repertuar muzyki latynoskiej, wywodzącej się z rejonu Morza Karaibskiego. W repertuarze znajdują się utwory w stylu rumba, cha-cha, mambo,
salsa i inne. Ciągłe eksperymentowanie i łączenie różnych gatunków
salsowych jest oryginalną i emocjonującą propozycją dla publiczności.
Lider zespołu jest nie tylko wielkim orędownikiem muzyki wywodzącej
się z jego rodzinnych stron, ale także prawdziwym showmanem, który z, charakterystyczną dla Kolumbijczyków, energią i pasją prezentuje latynoskie standardy, czym zaraża publiczność, skłania do uśmiechu
i tańca w gorących rytmach salsy. Jego ideą jest przekazanie pozytyw-
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nych wibracji, które muzyka ta stwarza i przenosi, oraz ukazanie jej
niezwykle towarzyskiego charakteru. Zapraszamy serdecznie po odbiór biletów od 9 stycznia. Gwarantujemy wspaniałą zabawę.
Szanowni Państwo, choć czas tak szybko biegnie, zwolnijmy i odłóżmy na chwilę inne sprawy, zatrzymajmy i zanurzmy się w świątecznym
klimacie, aby rzeczywiście poczuć Magię Świąt Bożego Narodzenia,
bo to jest czas dużych i małych cudów, a żeby odnaleźć ich beskidzkość, składam Państwu, w imieniu własnym i wszystkich Pracowników,
tradycyjne życzenia:
Na szczęście, na zdrowie, na to Boże Narodzenie,
Coby się Wam darzyło, mnożyło każde stworzynie!
Coby się Wam darzyły kury czubate, gęsi siodłate
Cobyście mieli tyle wołków co w dachu kołków
Coby Wam niczego nie chybiało
Z roku na rok przybywało
A do reszty – cobyście byli szczęśliwi i weseli
Jako w niebie anieli, hej!
Tak to Boże dej!
Z najlepszymi życzeniami
świątecznymi i noworocznymi!
Agnieszka Sech
Dyrektor GOK „Promyk”

Głos Gminy Wilkowice

Pierwsze Mikołajki w Huciskach 6 grudnia 2016 r.

Staraniem Stowarzyszenia Kulturalnego Huciska w miejscowym
Ośrodku Kultury „Stara Szkoła w Huciskach” odbyły się w tym roku
pierwsze Mikołajki zorganizowane dla miejscowych dzieci. Rodzice,
ale przede wszystkim dzieci zareagowały entuzjastycznie na tę inicjatywę Stowarzyszenia o czym świadczy obecność ponad 40 dzieci, że
aż baliśmy się, że nie pomieścimy wszystkich w naszych skromnych
pomieszczeniach. W atmosferę św. Mikołaja wprowadzały uczestników wielorakie aranżacje klasycznej już melodii „Pada Śnieg” na tle
których, Prezes Stowarzyszenia witając zgromadzonych,
w krótkich słowach przedstawił jego historię i zaprosił rodziców do współpracy, po czym
zapowiedział dzieciom, że św.
Mikołaj się zbliża, ale ponieważ nie wiemy dokładnie kiedy przyjedzie to zaprosił Pana
Szymona znanego animatora z Bielska Białej, żeby im umilił oczekiwanie. I rzeczywiście, Pan Szymon nie tylko wspaniale bawił dzieci, ale także
niektóre mamy, które podrygiwały w takt jego melodii. Zabawom nie byłoby końca, gdyby nie dzwonek, który oznajmiał,
że zbliża się kulminacyjny moment. Nagle zgasło światło,
a w drzwiach pojawiły się niewyraźne biało-czerwone kontury czegoś wielkiego, nieokreślonego, do czasu gdy dobiegł
do nas głos: przybywam do was drogie dzieci z dalekiej północy... i zabłysło światło a naszym oczom ukazał się praw-

dziwy św. Mikołaj, którego
natychmiast obległy wszystkie dzieci nie mogąc się już
doczekać wymarzonych prezentów. Podczas gdy Mikołaj
wręczał prezenty, my dorośli
mieliśmy okazję ze sobą porozmawiać, pośmiać się, czasami dopiero się poznać, słowem spędzić fajny wieczór,
który zdaniem Państwa powinien zostać za rok powtórzony. No to jesteśmy umówieni. I na koniec, my organizatorzy, dziękujemy Wam drogie dzieci za obecność, mamy nadzieję, że prezenty się
spodobały i za rok znowu przyjdziecie.
Józef Kruczek
Prezes Stowarzyszenia

Głos Gminy Wilkowice
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X lat Stowarzyszenia „Razem dla Wilkowic”
IDEA POWOŁANIA STOWARZYSZENIA
STOWARZYSZENIE RAZEM DLA WILKOWIC zostało powołane
dla większego ożywienia społecznego, kulturalnego, edukacyjnego
i gospodarczego sołectwa Wilkowice.
Pierwszym Prezesem został wybrany Pan Andrzej Sala.
Obecnie tę funkcję od 2010 r. pełni Pani Urszula Dusza-Szramowiat.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi Wilkowicach.
Statut zawiera szereg celów, które chcemy realizować poprzez działalność Stowarzyszenia.
Świadomi jesteśmy faktu, że ich realizacja jest możliwa wyłącznie na
drodze współpracy z mieszkańcami, władzami sołectwa i gminy oraz
wszystkimi sympatykami, którym dobro naszej miejscowości leży na
sercu.
STOWARZYSZENIE w DZIAŁANIACH:

2006 – REJESTRACJA STOWARZYSZENIA
2007 – projekty: „Grafitti nie tylko na koszulkach” – realizacja ze Stowarzyszeniem „Arka”;
„Sesja tematyczna – monitoring kościoła w Wilkowicach”; „I-bieg
o Puchar Wójta Gminy”
2008 – otrzymanie statusu OPP; „II-bieg o Puchar Wójta Gminy”
2009 – „III-bieg o Puchar Wójta Gminy”; „I-dyktando z języka polskiego – ortograficzne potyczki”;
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży: ferie i wakacje
2010 – „IV-bieg o Puchar Wójta Gminy”; „II-dyktando z języka polskiego – ortograficzne potyczki”;
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży: ferie i wakacje
2011 – „V-bieg o Puchar Wójta Gminy”; „III-dyktando z języka polskiego – ortograficzne potyczki”;
„Komputer i Internet dla początkujących” – I edycja
cd. na str. 16

Tradycja, zwyczaje i inne grudniowe atrakcje w Przedszkolu w Bystrej
W planie pracy naszego przedszkola dużo miejsca poświęcamy
poznawaniu tradycji ludowych naszego regionu. Dzięki współpracy
z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Bystrej możemy pokazać dzieciom, co nasze, regionalne, jednocześnie nam bliskie i piękne. Staramy się, by nasze przedszkolaki już na najniższym
szczeblu edukacji zapuściły korzenie tożsamości narodowej i pokochały swoją „małą ojczyznę”. M. Kielar-Turska napisała: „Tradycja spełnia ważną i pożyteczną rolę zwłaszcza w rozwoju dziecka. Wśród elementów, które zasługują na uwagę są święta, zwyczaje, obrzędy, obyczaje.
Ich zanik zuboża nasze dziedzictwo kulturowe”. 21 listopada przedszkolaki udały się do Koła Gospodyń Wiejskich w Bystrej, aby poznać nie tylko właściwości zdrowotne kapusty kiszonej, ale także sposób jej sporządzania, a ten w dawniejszych czasach miał charakter obrzędowy, gdyż uczestniczyły w nim prawie całe rodziny, bo
pracy było nie mało: przygotowanie beczki i główek kapusty, szatkowanie, deptanie, dosypywanie soli, kminku,
kopru, poszatkowanej kapusty i innych dodatków. Panie
z KGW pokazały nam jak to dawniej bywało, a może w niektórych
domach nadal kisi się kapustę w ten sposób. Na zakończenie, po
ciężkiej pracy, nasze kochane „Gosposie” poczęstowały nas słodkimi
gruszkami w miodzie oraz pysznym swojskim kołaczem. Dziękujemy
Paniom z KGW w Bystrej za przybliżenie młodemu pokoleniu zwyczajów związanych z przygotowaniem
się do zimy oraz słodkie specjały –
była to ciekawa lekcja tradycji.
W listopadzie starsze grupy (jak
co roku) zwiedzały dom, w którym
mieszkał Julian Fałat poznając twórczość sławnego akwarelisty oraz
techniki malarskie. Zainspirowani
obrazami sławnego malarza oraz jesienną aurą także próbowaliśmy namalować nasze piękne Beskidy.
25 listopada, tradycyjnie już, obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia dzieci
przyszły do przedszkola ze swoimi
ulubionymi i kochanymi pluszakami.
Bardzo miłą niespodzianką były odwiedziny Kubusia Puchatka, który w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” czytał nam o swoich przygodach w Stumilowym Lesie.
Przedszkolaki z uwagą słuchały czytanych opowieści przytulając się
do swoich pluszaczków, bo dobrze mieć przyjaciela, do którego można się przytulić, a nawet zwierzyć z sekretów.
Podczas przedszkolnych andrzejek dzieci miały okazję posłuchać
wróżb odczytywanych ze szklanej kuli, rzucać monetą do wody, aby
spełniły się ich marzenia, zakręcić butelką odczytując symbole, nie
mogło też zabraknąć wróżenia z butów. Dawniej panny ustawiając
buty chciały dowiedzieć się, która z nich pierwsza wyjdzie za mąż
i my także byliśmy ciekawi, co nam wróżba pokaże;) W odległych
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czasach wierzono, że andrzejkowa noc otwiera drzwi do nieznanej
przyszłości, w obecnych są świetnym pomysłem na wesołą zabawę
przy muzyce i wróżbach. Czy wróżby się spełnią – przyszłość pokaże. Pewne jest to, że ten magiczny dzień wróżb i czarów przyniósł
nam wiele radości i był okazją do wspólnej zabawy.
3 grudnia w sobotnie przedpołudnie nasze przedszkolaki pod opieką Pani Oli brały udział w Mikołajkowym Zlocie Młodzieży oraz akcji „Choinka dla zwierząt” organizowanej przez PTTK Bielsko-Biała oraz Koło Turystyczne działające przy
Szkole w Mesznej i Bystrej. Choinka, ubrana przez dzieci z naszego przedszkola i ich
rodziców w warzywne łańcuchy oraz produkty zjadane przez ptaki i zwierzęta leśne, zajęła II miejsce w konkursie na „Najpiękniejszą choinkę dla zwierząt 2016”. Ucząc dzieci wspólnego działania dla dobra potrzebujących i pomocy innym bierzemy także udział
w akcji „Góra Grosza” – w myśl zasady: „Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”, a także pomagamy psom i kotom ze schroniska „Reksio” w Bielsku-Białej zbierając pokarm, kocyki i inne przydatne artykuły. Dziękujemy rodzicom za włączanie się w nasze działania!
Natomiast poniedziałek 5 grudnia był dniem bardzo zaskakującym
i mikołajowym. W piękną, słoneczną, choć trochę mroźną pogodę
wyruszyliśmy na spacer w poszukiwaniu Mikołaja. „Kto szuka, ten
znajduje” i nam się poszczęściło, gdyż spotkaliśmy Mikołaja na Placu Biwakowym, gdzie czekał z prezentami… chyba na renifery, więc
dzieci umiliły czas oczekiwania piosenkami, wierszami i wspólną zabawą, w zamian otrzymując prezenty, z którymi radośnie wróciły do
przedszkola. Dziękujemy Mikołajowi za miłe spotkania!

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia pragniemy, „żeby wszyscy mieli to, co im trzeba; I, jak my, wzajem sobie
życzyli, łamiąc płatek anielskiego chleba, w biały wieczór świąteczny
Wigilii” oraz szczęśliwego Nowego Roku 2017.
Olimpia Podwacietnik
Przedszkole Publiczne w Bystrej
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Trzopek Andrzej P.P.H.U.

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

„ADC”

FITI-CAR
WILKOWICE

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

Tel. 605 515 613

Wywiozę, bądź zakupię stare zbędne
rzeczy z piwnicy, strychu, stodoły.
Rozbiorę stare domy lub stodołę.

Wykonam meble ogrodowe (ławki, altanki,

huśtawki), ogrodzenia siatkowe, panelowe
oraz drewniane

Tel.

608 132 715
517 458 942

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim
pacjentom Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
oraz mieszkańcom Gminy Wilkowice pragnę złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej
rodzinnej atmosferze.
W nadchodzącym Nowym 2017 Roku życzę wszelkiej pomyślności
i sukcesów oraz samych radosnych momentów, pełnych szczęścia
i uśmiechu.
Kierownik SGZOZ
Katarzyna Banet-Skwarna
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Lek.med.
Lek.med. Maciej
Maciej Majcherczyk
Majcherczyk
Lek.med.
Maciej
specjalista
chorób
wewntrznych
specjalista chorób
chorób wewntrznych
specjalista
ENDOKRYNOLOG
ENDOKRYNOLOG
ENDOKRYNOLOG
USG
USG tarczycy
USG
tarczycy
Gabinet
Gabinetlekarski:
lekarski:
Gabinet
lekarski:
Szczyrk
11
Szczyrkul.Zdrowia
ul.Zdrowia
Buczkowice,
ul. Lipowska
50
Rejestracja
telefoniczna
tel.
608
Rejestracja
telefoniczna
tel.
608 582
Rejestracja telefoniczna
582 576
576
www.endokrynologmajcherczyk.pl
www.endokrynologmajcherczyk.pl
www.endokrynologmajcherczyk.pl

Kontakt tel. (33) 821-12-55, 797-481-181
SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
PP
SAMOCHODY ––
––
MOTORY, SKUTERY,
QUADY
––
––
––
––
––
––
––
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FITI-CAR
WILKOWICE

Autoryzowany Sprzedawca Polskiej Grupy Górniczej

WĘGIEL ORZECH, KOSTKA, MUŁ,
FLOT, MIAŁY, KOKS, EKOGROSZEK
• Największy sprzedawca polskiego węgla na Podbeskidziu.
• Najniższe ceny na rynku.
• Największy sortyment węgla w regionie.
Zapraszamy na nasz skład w Bielsku-Białej
ul. Poniatowskiego 9

+48 33 814 38 22
wegiel.bielsko.pl

Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43–365 Wilkowice
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Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 33 819 39 57
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X lat Stowarzyszenia „Razem dla Wilkowic”

2012 – IV-dyktando z języka polskiego – ortograficzne potyczki”; „Komputer i Internet dla początkujących” – II edycja;
„Smacznie, zdrowo, czyli ekologicznie” – projekt realizowany
przy współpracy Fundacji Mikrodotacje Banku Ochrony Środowiska;
2013 – V-dyktando z języka polskiego – ortograficzne potyczki”;
Akademia rękodzieła „Jarmark rzeczy ładnych”– I edycja; „Zobaczyć obiektywie …– aparat cyfrowy bez tajemnic” – I edycja
2014 – VI-dyktando z języka polskiego – ortograficzne potyczki”; Akademia rękodzieła – „Jarmark rzeczy ładnych” – II edycja;
2015 – „Zobaczyć obiektywie …– aparat cyfrowy bez tajemnic” – II
edycja; „Ocalić od zapomnienia – krzyż pod Kaplą”; „Majówka na
placu zabaw” – projekt realizowany przy współpracy Fundacji Mikrodotacje BOŚ; „Jarmark rzeczy ładnych” – III edycja;
2016 – VIII-dyktando z języka polskiego – ortograficzne potyczki”;
Jarmark rzeczy ładnych” – IV edycja;
I edycja – Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Ponadto prowadzimy różne akcje i działania na rzecz środowiska.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego KRS: 0000 268430 –
otrzymujemy środki w ramach 1% z czego zrealizowaliśmy między
innymi:
•
Renowacja barierek zabezpieczających
na mostach (od ul. Kościelnej do ul. Turystycznej),
•
„Zadbaj o swoje bezpieczeństwo na drodze” – 100 szt. opasek odblaskowych trafiło do mieszkańców,
•
Przygotowanie miejscowości i podjęcie
Jury w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”,
•
„Odnawialne źródła energii” – prelekcja
dla mieszkańców.
Od początku istnienia współpracujemy z Parafią, Gminną Biblioteką Publiczną, referatami

Urzędu Gminy, Kołem Gospodyń Wiejskich, Kółkiem Rolniczym, Zastępem Ratownictwa
Medycznego Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bystrej, OSP w Wilkowicach.
W dniu 9 grudnia br. w małej
sali OSP w Wilkowicach odbyło się spotkanie podsumowujące skromny jubileusz, który swą
obecnością zaszczycił Pan Wójt
Mieczysław Rączka oraz inni zacni Goście.
Bardzo budujące były dla nas, garstki członków, słowa Pana Wójta, który zachęcał nas do dalszej działalności.
Stąd nasz gorący apel do mieszkańców o wsparcie osobowe i zasilenie naszego Stowarzyszenia, bo tylko razem możemy więcej!
Kontakt przez Gimnazjum w Wilkowicach.
Dziękujemy Panu Wojciechowi Kąkolowi, który sponsorował nam
wspaniały tort jubileuszowy.
Janina Janica-Piechota
sekretarz Stowarzyszenia

A stało się to wszystko,
aby wypełniło się Słowo Pańskie:
„Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel,
to znaczy Bóg z nami.”
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