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Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu,
aby ten szczególny czas upłynął w atmosferze radości i spokoju,
aby napełnił Wasze serca miłością do drugiego człowieka.
Niech te Święta będą czasem wyjątkowym,
który przyniesie wytchnienie i zapomnienie trudów dnia codziennego,
czasem odnalezienia spokoju wewnętrznego, siły i optymizmu.
Bartosz Olma
Przewodniczący Rady
Gminy Wilkowice

Mieczysław Rączka
Wójt Gminy Wilkowice

KOMUNIKAT USC

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach, w związku
z zamiarem organizacji uroczystości z okazji 50-LE‑
CIA 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 me‑
dalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, o zgła‑
szanie chęci wzięcia udziału w uroczystości, w siedzi‑
bie Urzędu Gminy w Wilkowicach, I piętro – pokój
310 lub tel. pod numerem (33) 499‑00‑77 wew. 310,
w terminie do dnia:
30 kwietnia 2017 r. (pary, które zawarły związek mał‑
żeński od stycznia do czerwca);
30 września 2017 r. (pary, które zawarły związek mał‑
żeński od lipca do grudnia).

Wójt Gminy Wilkowice apeluje, aby zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice uprzątnąć teren przyległy do
dróg z zanieczyszczeń powstałych w wyniku ich zimowego utrzymania.
O zgromadzonych i przygotowanych do odbioru zanieczyszczeniach należy po‑
wiadomić Referat Służb Technicznych pod nr telefonu 33‑81‑70-074.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY
WILKOWICE!
Sołtysi wsi Bystra, Meszna i Wilkowice zapraszają
na zebrania wiejskie. Zebrania odbędą się:
– w dniu 19.04.2017 r., o godz. 17:00, w budynku OSP Wilkowice,
– w dniu 20.04.2017 r., o godz. 17:00, w budynku OSP Bystra,
– w dniu 21.04.2017 r., o godz. 17:00, w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami”.

Zapraszamy na nasz profil na

www.facebook.com/gminawilkowice/

Pamiętaj
Każdego dnia
możesz spotkać
na swojej drodze
pijanego kierowcę.
Powstrzymaj go
zanim dojdzie do
tragedii!

Bądź wyczulony na nietypowe zachowania
kierowców na drodze. Po pijanemu mogą
lekceważyć najważniejsze zasady bezpieczeństwa,
np. nie włączać kierunkowskazów czy świateł.
Inne sygnały to krzywy tor jazdy, nierówne tempo
(nagłe przyspieszanie i hamowanie bez wyraźnej
przyczyny), szerokie pokonywanie zakrętów
i spowolnione reakcje na sytuacje na drodze.

Czy zdarza Ci się jeździć samochodem prowadzonym przez osobę nietrzeźwą?
Pamiętaj, że pasażerowie pijanych kierowców są
narażeni na ogromne niebezpieczeństwo!
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„Powstrzymaj pijanego kierowcę”
to kampania adresowana do świadków sytuacji, w których osoba pod wpływem alkoholu
prowadzi lub zamierza prowadzić samochód.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź
naszą stronę:

myśleli, że wypity alkohol nie czyni z nich gor-

Lorem ipsum
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing
szych
kierowców.
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque
penatibus Jeśli rozmowa nie przynosi
czyki!
et magnis
efektu, zabierz pijanemu klu
dis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus.
Dziwne zachowanie kierowcy na drodze może
świadczyć o tym, że jest on pod wpływem al-

Consectetuerkoholu
adipiscing
elit. środków
Aenean psychoaktywnych.
commodo ligula
lub innych

W takim
wypadku
powiadom
eget dolor. Cum
sociis
natoqueniezwłocznie
penatibus et
magnis podis
licję. Zadzwoń
pod
numer 112.
gdzie
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.Powiedz,
Donec quam
wzbudziło Twój
felis, ultriciesjesteś
nec,i co
pellentesque
eu, niepokój.
pretium Opisz
quis, samosem.
chódmassa
pijanego
kierowcy
Nulla consequat
quis
enim. (numery rejestracyjne,

twa,
.
mpo
nej

marka, kolor).

Możesz powstrzymać pijanego
kierowcę, korzystając z prawa
do ujęcia sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku.
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Czy zdarza Ci się jeździć samochodem prowadzonym przez osobę nietrzeźwą?
Realizacja:

Głos Gminy Wilkowice

Pamiętaj, że pasażerowie pijanych kierowców są
narażeni na ogromne niebezpieczeństwo!
Zespół
Konferencji
Episkopatu Polski
ds. Apostolstwa
Trzeźwości
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WÓJT INFORMUJE

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rącz‑
ka między innymi:
• Wziął udział w cyklu walnych zebrań Spółek Wodnych z terenu
Gminy Wilkowice, w trakcie których omawiana była aktualna sy‑
tuacja związana z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę.
• Wziął udział w posiedzeniu Stowarzyszenia „Region Beskidy”.
• Przeprowadził wizję terenową na drodze powiatowej ul. Wyzwo‑
lenia w Wilkowicach w sprawie poprawy bezpieczeństwa.
• Zwołał posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach w kwestii podsumo‑
wania działalności w roku 2016 oraz spraw finansowych w roku
2017.
W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone przetargi na następujące za‑
dania:
• Remont cząstkowy dróg - nawierzchni asfaltowych dróg na tere‑
nie Gminy Wilkowice w sołectwach Meszna, Bystra, Wilkowice.
• Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Bystrej – etap I – nie
wpłynęła żadna oferta.
• Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Bystrej – etap I – po‑
nowny przetarg.
• Budowa bocznej sieci kanalizacji sanitarnej łączącej sieć głów‑
ną z budynkami.
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowi‑

ce w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap 1 - rejon A, B,
C, G, H, K, L”.
Postępowania w ramach Jednstki Realizującej Projekt:
• Zawarto umowę na „Sporządzanie jednostkowych operatów
szacunkowych dla nieruchomości objętej jedną księgą wieczy‑
stą w celu określenia wartości nieruchomości przeznaczonych
do: nabycia przez Gminę Wilkowice lub oszacowania wartości
służebności przesyłu w związku z realizacją projektu „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyzna‑
czonych obszarach aglomeracji” z firmą Katarzyna Cader pro‑
wadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PORTAL Katarzy‑
na Cader - Zarządca Nieruchomości Rzeczoznawca Majątkowy
z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Konarowej 13a.
• Zawarto umowę na „Opracowanie Projektów Budowlanych przy‑
gotowanych pod procedurę zgłoszenia robót budowlanych, po‑
przez rozdzielenie aktualnego Projektu Budowlanego pn. „Bu‑
dowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice”, wy‑
konanego w 2015 r. przez Biuro Projektów Gospodarki Wod‑
no-Ściekowej „Hydrosan” sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy
ul. H. Sienkiewicza 10, na następujące zakresy: Budowa sie‑
ci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice – Etap 1; Etap 2
i Etap 3.

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 22 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice obejmującego
XXXII/264/2017 obszar od ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierunku północnym do granic ad‑
ministracyjnych Gminy,
XXXII/265/2017 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilkowice,
XXXII/266/2017 wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2017 r.,
XXXII/267/2017 wprowadzenia zmian do WPF na lata 2017 – 2023,
pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych
z budową nowej siedziby Posterunku Policji w Wilkowicach,
warunków udzielania bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i wysokości jej sta‑
XXXII/269/2017
wek procentowych,

XXXII/268/2017

XXXII/270/2017 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych szkół podstawowych, prowadzonych przez
Gminę Wilkowice w latach szkolnych 2017/2018 do 2019/2021,
ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdze‑
XXXII/272/2017 nia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gmi‑
nę Wilkowice,
ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowa‑
XXXII/273/2017 dzonych przez Gminę Wilkowice, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdze‑
nia tych kryteriów,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2017 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
XXXII/274/2017
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
XXXII/271/2017

Drodzy mieszkańcy Gminy Wilkowice!

Serce się kroi patrząc na naszą Gminę,

co smogiem zatruwa każdą rodzinę
pomyślmy razem, co zrobić żeby tak nie było
i jak zadziałać by to się zmieniło
Bo tak:
Ty palisz w piecu żeby ciepło było
Tobie i Twojej rodzinie
I nie myślisz wtedy, że toksyny Twoje
wdychają mieszkańcy i nie tylko w Gminie

Ale pomyśl wtedy, że kiedy Ty
na spacer się wybierzesz ze swoją rodziną
to sąsiad Cię poczęstuje
tą samą toksyną
I tak się nawzajem podtruwamy
Ale świadomości do końca nie mamy
I możliwości przejścia na ogrzewanie gazowe
Do siebie nie dopuszczamy

A kiedy się mama czy babcia
Wybierze na spacer ze swoim maleństwem
to Ty właśnie do swojego pieca
wrzucasz mułu całe duże kęsy

A Ci co swoje domy gazem ogrzewają
szans żadnych nie mają
choć zimą się na spacery nie wybierają
i tak siebie i swoje dzieci podtruwają

I te toksyny wdychają mama, babcia
i to niewinne maleństwo
ale Ty masz na względzie tylko to
żeby Tobie i Twojej rodzinie było ciepło

Czy tak musi być i co zrobić żeby tak nie było
Czy to przysłowie że „Polak mądry po szkodzie”
dotrze do nas wtedy
jak podupadnie mu zdrowie
Głos Gminy Wilkowice

Bo wtedy nie pomoże
tysiące pigułek z telewizyjnej reklamy
bo tu nawet lekarz może nie dać rady
a nasze płuca toksynami zajęte mogą nam nie służyć
więcej
A co z naszymi maleństwami dziećmi i grupą młodzieży
których to zdrowie od nas zależy
a wszyscy w trosce o ich dobro byle czym palą
bo jak mówią oszczędzają… ale serca nie mają
Zróbmy coś błagam Was, dopóki jeszcze czas
zróbmy coś, wymyślmy coś we własnym zakresie
zanim nam Rząd
konkretne rozwiązania do ustawy wniesie
Bo to przecież Oni muszą przyjść nam z pomocą
bo Gminne środki finansowe na to nie wystarczą
bo tylko ogrzewanie GAZEM da tego problemu rozwiązanie
ale on musi potanieć – zdecydowanie.
Anna Maślanka
3

A JA CIĘ KOCHAM POLSKO!
Obchody Dnia Myśli Braterskiej w Mesznej
18 lutego 2017 r. Kręg Starszyzny Harcerskiej im. Andrzeja i Olgi
Małkowskich w Mesznej spotkał się w MOK „Nad Borami” na uroczy‑
stych obchodach Dnia Myśli Braterskiej. Myśl przewodnią tej uroczy‑
stości stanowiła patriotyczna refleksja na temat Małej i Dużej Ojczy‑
zny. Gościem honorowym spotkania był Kazimierz Węgrzyn – poeta;
autor wierszy o tematyce narodowej i religijnej.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wójt Gminy Wilkowice – druh
Mieczysław Rączka, druh – kapelan ks. proboszcz Andrzej Piotrow‑
ski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” – Agnieszka
Sech, dr hab. inż. Jacek Pieczyrak oraz przedstawiciele lokalnych
Stowarzyszeń i władz sołectwa na czele z sołtysem Mesznej – An‑
tonim Kuflem.
Kiedy zapłonęło symboliczne ognisko, druh – kapelan ksiądz An‑
drzej Piotrowski wygłosił gawędę o umiłowaniu Ojczyzny. Z kolei
gość honorowy – Kazimierz Józef Węgrzyn – epatował poetyckim
słowem; czytał zebranym fragmenty własnych wierszy o Polsce i Po‑
lakach. Poniżej sztandarowy wiersz poety:
A JA CIĘ KOCHAM POLSKO!
a ja Cię kocham Polsko! wbrew kłamcom i tchórzom (…)
Tyś dla mnie Polsko Matką dumą i ostoją
nadzieją oraz wiarą (...) przyszłością i drogą (...)
a ja Cię kocham Polsko! Tobie każde słowo
każda myśl gdy w pacierzu zwracam się do Boga
Tyś Matko wśród kapliczek katedr oraz krzyży
ucieczką i marzeniem gdy nas rani trwoga (…)
a ja Cię kocham Polsko! w imię Sióstr i Braci!
i naszych Przodków co tworzyli niepodległe dzieje
Tyś dla mnie Polsko pierwsza w modlitwie i czynie
niech Bóg Cię błogosławi i daje nadzieję!
a ja Cię Kocham Polsko! przyjmij moje słowa
w imię Ojca i Syna i świętego Ducha
Bóg Honor i Ojczyzna niechaj będą zawsze
drogowskazem którego każdy Polak słucha!

Kazimierz Józef Węgrzyn urodził się 1 stycznia 1947 r. w Miejscu Piastowym. Mieszka od kilkunastu lat w Istebnej. Zadebiutował w 1977
r. na łamach Gościa Niedzielnego. Jest członkiem Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich. Jego wiersze poruszają niełatwe tematy moralnych
dylematów i narodowych powinności; wzruszają głęboką ufnością
w Boże Miłosierdzie oraz nadzieją w zwycięstwo Prawdy i Dobra.
Wzywają również do osobistej i zbiorowej odpowiedzialności za Oj‑
czyznę. Z tego powodu poezja Kazimierza Węgrzyna mocno wpisuje
się w służbę wartościom, którym służą harcerze!
Na uwagę zasługuje również wzruszająca osobista refleksja Haliny
Kępys o Małej Ojczyźnie, którą druhna podzieliła się z zebranymi:
Moją Małą Ojczyzną jest Meszna ze swoją 300-letnią historią (…).
Z Meszną wiążą się wszystkie moje wspomnienia odkąd sięgam
pamięcią (…). Moja Mała Ojczyzna trwa – jest zawsze na swoim
miejscu. Dotkliwie odczuwam jej brak, gdy muszę ją chwilowo
opuścić, a gdy powracam i ukazuje mi się szczyt Magury cieszę
się jak dziecko! Ktoś może sobie pomyśleć, że to bardzo nudne
mieszkać w jednym miejscu, codziennie chodzić tymi samymi
ścieżkami, widywać te same twarze – wielka monotonia. Ja tak
nie uważam, za żadne skarby nie chciałabym się stąd wyprowa‑
dzić. Tutaj jest moje miejsce na ziemi!
Patriotycznym klimatom Dnia Myśli Braterskiej
towarzyszyły przepiękne zdjęcia Mesznej i okolic
autorstwa Ewy Szczerskiej i druhny Haliny Kę‑
pys. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał
wójt Mieczysław Rączka, podziękował harcerzom
za ich wkład w inspirowanie lokalnej społeczno‑
ści do wartości fundamentalnych, takich jak BógHonor-Ojczyzna. Po części oficjalnej był czas na
integrację przy kawie i harcerskich wypiekach.
Ta wyjątkowa uroczystość na długo pozostanie
w naszej lokalnej pamięci.
druhna Jadwiga Jagoda Podolak
zdjęcia J. Podolak oraz J.Then

Czwarty Turniej Old Boys Orava Cup 2017
Drużyna piłkarska „Wrót Beskidów” została zaproszona na między‑
narodowe mistrzostwa Słowacji drużyn oldboyów (piłkarzy powyżej
35 lat). Zgodnie z zaproszeniem do Dolnego Kubina pojechała na‑
sza drużyna „Wilki Wilkowice”. W drużynie wystąpili Andrzej Byrtek
(bramkarz), Rafał Lewandowski, Ireneusz Bojdys, Jacek Polak, Sła‑
womir Pindel, Mariusz Wądewski, Dawid Loranc. Szefem drużyny był
Władysław Wala.
4

Występujące drużyny podzielono na dwie grupy: grupa A – SNS
Liptovsky Mikulas, Tehelne pole BA, Zuberec, Bela, Or-Li D. Kubin;
grupa B – Cys Zilina, Wilki Wilkowice, Namestovo, Sosoni Dolny Ku‑
bin, SNS Dolny Kubin. Była bardzo przyjemna atmosfera. Turniej roz‑
począł się uroczystym otwarciem przez burmistrza miasta Kubin Dol‑
ny i zagrano hymny państwowe Polski i Słowacji. Po oficjalnych wy‑
stąpieniach burmistrza i prezesa stowarzyszenia „Wrota Beskidów”
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wystąpił Dawid Loranc, który dał pokaz pięknej żonglerki piłką i trików
piłkarskich. Publiczności, a szczególnie dzieciom bardzo podobał się
występ i nasz Dawid otrzymał bardzo gromkie oklaski. Jako cieka‑
wostkę możemy napisać, iż rekord Dawida w podbijaniu piłki wynosi
4300 podbić (byłoby więcej, ale mu się znudziło).
Rywalizacja w całym turnieju była wspaniała. Zdobyliśmy pierwsze
miejsce w grupie z następującymi wynikami: Namestovo – 1:1 (gole:
Polak), SNS D. Kubin – 3:2 (Lewandowski, Wądewski), Zilina – 0:1,
Sosoni – 1:1 (Polak). W ćwierćfinale natrafiliśmy na drużynę SNS L.
Mikulas. Jak stwierdzili kibice i działacze to był piękny mecz i jeden
z najlepszych meczów w turnieju. Niestety przegraliśmy rywalizację
2:1, a jedyną bramkę strzelił Jacek Polak. Mikulas – jedna z drużyn

zagrała w finale. Tym samym odpadliśmy z turnieju. W finale spotka‑
li się Zuberec i SNS L. Mikulas. Zuberec wygrał 2:1. W meczu o trze‑
cie miejsce zagrała CYS Zilina. Cys Zilina pokonała drużynę Bela.
Tym samym my zajęliśmy piąte i szóste miejsce na dziesięć drużyn.
Po zakończeniu turnieju odbyła się uroczystość zamknięcia tur‑
nieju, gdzie integrowała się drużyna polska ze Słowakami, którzy
naprawdę miło i przyjaźnie nas przyjęli. Zespół SNS Dolny Kubin
organizatora Jana Michalica został zaproszony do Polski na turniej
22 kwietnia na hali GOSiR. Bardzo dziękujemy organizatorowi Jano‑
wi Michalica, dziękujemy naszym zawodnikom. Szkoda tylko, że naj‑
lepsi zawodnicy, którzy zobowiązali się jechać zawiedli i nie pojechali
na turniej.
Władysław Wala

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. W. Jagiełły w Wilkowicach
medalistami Mistrzostw Polski w biegach narciarskich
Od 2‑5.03.2017 roku w Białce Tatrzańskiej odbyły się Ogólnopol‑
skie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich, w których
brali udział uczniowie naszej szkoły. Przez trzy dni sportowych zma‑
gań dopisywała nam istnie wiosenna aura, która dla kibiców była
jak z bajki, natomiast dla zawodników niekoniecznie. Ciężki i mokry
śnieg stanowił bowiem dla startujących dodatkowe utrudnienie.
W pierwszy dzień odbyły się biegi klasykiem. Walki jak zwykle nie
brakowało, medale zdobywały praktycznie wszystkie biorące udział
w zawodach województwa. Rywalizacja w poszczególnych katego‑
riach wiekowych odbywała się na trasach długości 3, 2 oraz 1 kilome‑
tra. Wśród naszych uczniów 4 miejsce zajęła Maria Jakubiec przegry‑
wając 7 sek. do pierwszego miejsca, 2 sekundy do 2 oraz 1 sek. do 3
miejsca. Bardzo dobry wynik tego dnia zanotowała również Martyna
Mańdok (12 miejsce) oraz Karolina Żmij (15 miejsce).
W drugi dzień uczniowie rywalizowali stylem dowolnym. W tym dniu
polały się łzy szczęścia oraz łzy smutku w naszej drużynie. Po nie‑
samowitym biegu złoto Mistrzostw Polski przypadło naszej uczenni‑
cy – Marii Jakubiec, bardzo dobre miejsce zajęły Kalina Dziubek oraz
Emilia Dobija kolejno 15 i 16 miejsce. W młodszej kategorii świet‑
ny bieg zanotowały nasze najmłodsze uczennice Martyna Mańdok
7 miejsce, Alicja Nowak 12 miejsce oraz 22 Martyna Rosiak. Dziew‑
czynki w swojej kategorii wiekowej zajęły odpowiednio 1, 2 i 6 miej‑
sce. Jak już wcześniej wspomniałam w tym dniu polały się łzy smut‑
ku, dlaczego? Bowiem nasz uczeń Dominik Kanik w pięknym stylu
podążał po medal, niestety 300 metrów przed metą został skierowa‑
ny omyłkowo zamiast do mety na kolejne kółko i wówczas marzenia
o medalu pękły jak bańka mydlana.
Ostatni dzień Ogólnopolskich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gim‑
nazjady 2017 to biegi sztafetowe
w kategoriach szkół podstawowych
i gimnazjów. Każda drużyna skła‑
dała się z czwórki zawodniczek lub
zawodników, szkoły podstawowej
i miała do pokonania określony dy‑
stans czterokrotnie, pierwsze dwie
zmiany stylem klasycznym i dwie
następne dowolnym. Dzień ten oka‑
zał się dla nas również wspaniały.
Dziewczyny po heroicznej walce,
wręcz wyszarpały brązowy medal,
w składzie Karolina Żmij, Emilia
Dobija, Kalina Dziubek i Marysia Jakubiec. Warto dodać że Marysia
Jakubiec w tym dniu zaliczyła najlepszy czas w kategorii dziewczyn,
a także w grupie chłopaków. Godny uwagi jest fakt, iż pomimo, że nie
jesteśmy szkołą sportową, nie mamy klas sportowych, to w ogólnej
klasyfikacji szkół podstawowych w całej Polsce zajęliśmy 7 miejsce
oraz 4 miejsce w klasyfikacji szkół w grupie dziewczyn.

Ktoś mi zadał pytanie – „Czy uzyskany wynik jest dla mnie zasko‑
czeniem?” Myślę, że nie. Uważam, że jest to nagroda za trud, wysi‑
łek i serce jakie dziewczyny i chłopaki wkładają w pracę na każdym
treningu. Jest to nagroda za ich wyrzeczenia i poświęcenie się trenin‑
gom (grupa naszych uczniów na co dzień trenuje w klubie LKS „Klim‑
czok-Bystra” pod okiem Olimpijki z So‑
czi Agnieszki Szymańczak-Fiołek oraz
Beaty Szymańczak). Zawodnicy naszej
szkoły bardzo często startują w Pucha‑
rze Polski oraz zawodach wojewódz‑
kich, gdzie podkreślają przynależność
do czołówki. Myślę, że to dopiero po‑
czątek naszej przygody z tak poważny‑
mi zawodami. Grupa młodych uczen‑
nic z naszej szkoły, jestem pewna, że
godnie zastąpi swoje starsze koleżanki
i za rok będziemy ponownie się cieszyć
z medali Mistrzostwa Polski.
Bardzo się cieszę, że nasze sukce‑
sy docenienia Wójt Gminy Wilkowice –
Pan Mieczysław Rączka oraz Pan Dy‑
rektor – Andrzej Pobożny. Po chwili, gdy
nasze emocje ostygły, został w szko‑
le zorganizowany apel. Uczniom, przy
całej społeczności szkolnej, ponow‑
nie zostały wręczone medale i puchary
przez nich zdobyte. Dodatkowo uczniowie otrzymali od Pana Wójta
oraz Pana Dyrektora osobiste gra‑
tulacje, dyplomy oraz nagrody z po‑
dziękowaniem za tak wspaniałe wy‑
niki. Podczas uroczystości doszło
również do pięknego gestu – wrę‑
czono Dominikowi Kanikowi puchar
za wspaniałą sportową postawę
w związku z pomyłką, jaka spotkała
go podczas zawodów (puchar ufun‑
dowało TUiR „Warta”).
W imieniu swoim oraz dyrekcji
Szkoły Podstawowej im. W. Jagiełły
w Wilkowicach, jeszcze raz składa‑
my serdeczne gratulacje i podzię‑
kowania dla wszystkich uczniów,
którzy tak godnie reprezentowali naszą szkołę oraz Gminę Wilkowi‑
ce na arenie krajowej. Serdeczne podziękowania składamy również
wszystkim Rodzicom, którzy przez te 3 dni byli z nami i w przepiękny
sposób dopingowali swoje pociechy.
Nauczyciel w.f.
Beata Szymańczak
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Przedszkolaki z Wilkowic wypatrują wiosny

Jak wiemy, zima osłabia nasze organizmy, dlatego
w okresie wczesnej wiosny jesteśmy podatni na różne
infekcje. Zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać niż le‑
czyć warto jest sięgnąć po sprawdzone sposoby podno‑
szenia naszej odporności. Pierwsze promienie wiosen‑
nego słońca to wspaniała okazja, żeby spędzić ten czas
na świeżym powietrzu. Dzięki spacerom, wycieczkom
rowerowym maluch przyzwyczaja się do zmiennych wa‑
runków pogodowych, co wpływa na zmniejszenie licz‑
by przeziębień. Dlatego też przy sprzyjającej pogodzie
częściej wychodzimy na spacery i obserwujemy pierw‑
sze oznaki wiosny, polisensorycznie dzieci odbierają
otoczenie, tworząc później piękne prace plastyczne, od‑
zwierciedlające to, co widziały. Przy złej pogodzie warto
spędzać czas na basenie. Regularne pływanie poprawia naszą kon‑
dycję fizyczną oraz reguluje pracę serca, a także stanowi doskonałą
formę relaksu, redukuje stres i napięcia, które często są przyczyną
wielu chorób. Dbając o relaks i dobre samopoczucie naszych wycho‑
wanków spędzamy także czas wśród wielu form kulturalnych. 07.03
nasze przedszkole odwiedziła Baśniowa Kapela z przedstawieniem
„O bocianie Piąteczce” – bajka zawierała wiele aspektów edukacyj‑

nych dotyczących uczuć wyższych, wartości rodzin‑
nych oraz jak ważne jest zdrowe odżywianie - dzieci
świetnie się bawiły, a jednocześnie czerpały wiedzę.
Dzieci wyrażają siebie poprzez taniec, ruch, improwi‑
zacje taneczno-rytmiczne, ilustrują muzykę, słuchają
muzyki relaksacyjnej odprężając się i wyciszając, gra‑
ją na instrumentach, tańczą i śpiewają - dobry humor
to zdrowie.
Kolejnym sposobem na zwiększenie odporności
dzieci, zwłaszcza w okresie wiosennym, jest odpo‑
wiednia dieta, urozmaicona i bogata w wiele składni‑
ków odżywczych. W takiej diecie nie może zabraknąć
chudego mięsa, ryb oraz pełnoziarnistego pieczywa,
jak również produktów mlecznych. Dieta dziecka po‑
winna być wzbogacona o świeże owoce i warzywa, które są źródłem
witamin i błonnika. Przedszkolna dieta naszych milusińskich jest bo‑
gata w w/w produkty, bez ograniczeń dzieci mogą pić wodę niegazo‑
waną, która pomaga oczyścić organizm z toksyn i uzupełnia niedobo‑
ry niektórych składników mineralnych.
Wszystkim nam najbardziej na świecie zależy na tym, aby na‑
sze ukochane dzieci były zdrowe, radosne i szczęśliwe - nie ma jed‑
nak jednego skuteczne‑
go sposobu, dzięki któ‑
remu można wzmocnić
odporność dziecka. Tyl‑
ko kompleksowe działa‑
nie, łączące dietę i ak‑
tywność malucha, przy‑
niesie efekty, a przecież
zdrowe dzieci to szczę‑
śliwe dzieci – a to prio‑
rytet dla nas wszystkich!
Marzena Habdas,
Dagmara Wolniak

VI MISTRZOSTWA NARCIARSKIE W MESZNEJ
W dniu 12 marca 2017 r., gdy u podnóża gór witaliśmy się z piękną
wiosenną pogodą, na Białym Krzyżu w Szczyrku dopisała aura zimo‑
wa i tu właśnie odbyły się VI Gminne Mistrzostwa Mesznej w Narciar‑
stwie Zjazdowym i Snowboardzie. W zawodach wzięły udział 74 oso‑
by, w tym głównie dzieci i młodzież szkolna, nie tylko z terenów Gminy
Wilkowice, ale również ze Szczyrku, Wisły, Bielska-Białej oraz innych
miejscowości. Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymali dy‑
plomy oraz upominki (tabela wszystkich wyników na stronie http://
meszna.eu/gminne-wiesci/wyniki-zawodow-narciarskich-2017/),
a każdy uczestnik miał zagwarantowany posiłek regeneracyjny. Naj‑
młodszym zawodnikiem była Lena Skuza z Buczkowic (ur. 2012 r.),
a najstarszym Pan Aleksander Bojda ze Szczyrku (ur.1944 r.). Re‑
kord czasowy tegorocznych Mistrzostw ustanowił Bartłomiej Szturc
z Wisły (ur.1996 r.) wynikiem 17,41 sek.
Mistrzostwa zostały zorganizowane dzięki Panu Jerzemu Kochaj,
społecznej pracy członków Stowarzyszeniu Rozwoju Mesznej w ra‑
mach projektu „Sportowa Meszna 2017” realizowanego w ramach
Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych w zakre‑
sie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dofinansowanego

przez Gminę Wilkowice
oraz sponsorom, na któ‑
rych zawsze możemy
liczyć: Wala Sp. z o.o.
z Wilkowic, Larix Janusz
Pieła sp.j. z Buczko‑
wic, Państwu Znamie‑
rowskim ze Szczyrku,
Panu Markowi Kubicy
dyrektorowi
GOSiR
w Wilkowicach, Ekipie
Ratunkowej OSP z By‑
strej oraz firmom: Fizjo&
Sport Jerzy Kochaj
i Pulsvita Barbara Bal‑
cerzak z Mesznej. Wszystkim, którzy swoją pracą przyczynili się do
kolejnego sukcesu Mistrzostw serdecznie dziękujemy.
Laureatom pierwszych miejsc gratulujemy: K1 (2010 i młod‑
sze): I- Ula Bojda, II-Anna Syzdek, III-Lena Gluza, K2 (2008‑2009):
I-  Zuzanna Skuza, II-Justyna Cichy, III-Kinga Kliś, K3 (2006‑2007):
I-Marta Bojda, II-Aleksandra Lange, III-Marlena Kępys, K4 (1999
i starsze): I-Julita Solecka, II-Renata Gluza, III-Maria Ptaszek,
M1 (2010 i młodsi): I-Wiktor Kubiak, II-Paweł Babina, III-Maciej Moł‑
dawa, K2 (2007‑2009): I-Arkadiusz Szturc, II-Mateusz Skoczylas, IIIJakub Wrona, K3 (2004‑2006): I-Mikołaj Legierski, II-Dominik Szturc,
III-Rafał Szturc, K4 (2001‑2003): I-Filip Legierski, II-Szymon Tymich,
K5 (1999‑2000): I-Jakub Waleczek, II-Piotr Marek, III-Dominik Kę‑
pys, K6 (1973‑1998): I-Bartłomiej Szturc, II-Robert Cieślar, III-Paweł
Skuza, K7 (1963‑1972): I-Marian Kępys, II-Jarosław Juraszek, IIIMariusz Mrowiec, K8 (1962 i strasi): I-Andrzej Stolecki, II-Sławomir
Gluza, III-Aleksander Bojda. Kategoria snowboard: Rafał Czajor.
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej
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Edukacja regionalna w Przedszkolu w Bystrej
„Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka,
świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć
ale tylko jedno, gdzie jest gniazdo”
Oliver Wendel Holmes
Realizując założenia rocznego planu pracy naszego przedszko‑
la dzieci szukały śladów przeszłości własnego regionu, poznały le‑
gendę o Klimczoku, tradycje związane z uroczystościami świąt re‑
ligijnych i rodzinnych, poznawały pieśni, przyśpiewki, a także wróż‑
by. Przedszkolaki zwiedzały także wystawy malarskie, brały udział
w konkursach plastycznych dotyczących regionu: „Nasze Beski‑
dy”, „Moje Boże Narodzenie”, „Konkurs na najpiękniejszą pisankę”.
Wspólnie z rodzicami zbierały pamiątki przodków, wyeksponowane
w „Kąciku ludowym” zorganizowanym w przedszkolu, dzięki czemu
poznają przedmioty i urządzenia używane przez babcie i dziadków.

By przybliżyć dzieciom kulturę naszego regionu 22 lutego gości‑
liśmy w naszym przedszkolu niezwykłego górala, muzyka – multiin‑
strumentalistę, gawędziarza ludowego, uczestnika IV edycji progra‑
mu „Mam talent” – Pana Jacentego Ignatowicza, który rozpoczął cykl
spotkań z ciekawymi ludźmi i twórcami ludowymi. Podczas humo‑
rystyczno-gawędziarskiego występu Pan Jacenty zapoznał dzieci
z nazwami poszczególnych elementów stroju góralskiego, opowia‑
dał o tradycjach pasterskich i ciekawostkach z życia górali i rozbój‑
ników, zaprezentował grę na unikatowych ludowych instrumentach
muzycznych: liście roślin zielonych, saksofon, klarnet, róg pasterski,
trombita, okaryna, złóbcoki (gęśliki), fujarki pasterskie, flet, piła, dudy
żywieckie, harmonijka ustna, podczas której nogi same rwały się do
tańca. Pan Jacenty udowodnił, że potrafi zagrać prawie na wszyst‑
kim i wszystko, od klasyki po utwory współczesne m.in. na długiej
piszczałce pasterskiej „Can’t Buy Me Love” Beatlesów, na listku „Ka‑
czuszki”, a piła okazała się nie tylko narzędziem, ale także grającym
instrumentem.
Olimpia Podwacietnik, Aleksandra Jaślanek
Przedszkole Publiczne w Bystrej

Zapraszamy na turniej dla Szymona Olka
Jak co roku w kwietniu organizujemy halowy turniej piłki nożnej na
rzecz Szymona Olka. W tym roku będzie on 22 kwietnia 2017 r. od go‑
dziny 9:00. Patronat nad turniejem objął marszałek województwa ślą‑
skiego i on też ufundował okazałe puchary. Patronat zobowiązuje pra‑
sę, radio, a szczególnie telewizję do przeprowadzenia reportaży z tur‑
nieju, co między innymi uatrakcyjni imprezę. Honorowym członkiem tur‑
nieju został mistrz olimpijski w boksie pan Marian Kasprzyk. Będzie wie‑
lu innych atrakcyjnych sportowców, z którymi będzie można porozma‑
wiać i zadawać pytania. Przygotowane zostaną ciepłe posiłki. Myślimy,
że i w tym roku rywalizacja potoczy się po koleżeńsku, czego życzymy
uczestnikom. Turniej będzie międzynarodowy. Uczestniczyć będzie dru‑
żyna słowacka SNS Dolny Kubin. Sędziować będą najlepsi sędziowie
OZPN-u.
Zapraszamy drużyny do rywalizacji, a kibiców do kibicowania,
a wszystkich prosimy o wzięcie udziału w licytacji. Wszystkie fundusze
zebrane podczas turnieju zostaną przekazane na fundację „Słoneczko”
i na konto Szymona Olka do dyspozycji jego opiekunki.
Przypominamy: Szymon Olek jest młodym skoczkiem, który uległ tra‑
gicznemu wypadkowi w Zakopanem w 2014 roku na turnieju LOTOS
Cup. Doznał wtedy bardzo dużego uszczerbku na zdrowiu. Uraz głowy
i kręgosłupa, wylew krwi do mózgu spowodował, iż mógł się poruszać
tylko i wyłącznie na wózku inwalidzkim. W roku 2015 zorganizowaliśmy
pierwszy turniej na rzecz Szymona. Zebraliśmy dzięki hojności kibiców
i zawodników uczestniczących w imprezie ponad 8100 złotych. Kwotę tę
przekazaliśmy opiekunce Szymona, która z tych pieniędzy zakupiła or‑
tezę na lewą, niewładną rękę. Zapłaciliśmy również za drugą serię dro‑
gich zastrzyków. Spowodowaliśmy, iż Szymon otrzymał bezpłatnie mie‑
siąc rehabilitacji w Fundacji Sadyba. Pamiętamy jeszcze z turnieju wi‑
dok kiedy to, po burzliwych oklaskach uczestniczących w imprezie osób,
Szymon niesiony tymi burzliwymi oklaskami wstał z wózka i zrobił samo‑
dzielnie kilka kroków, aby podziękować widzom. Była to scena wzrusza‑
jąca. Niektórzy mieli łzy w oczach. Dzisiaj sytuacja jest trochę inna. Szy‑
mon po zastrzykach i rehabilitacji porusza się samodzielnie. Jego ma‑
rzeniem jest doprowadzenie do tego, aby znowu mógł biegać. Fizjote‑
rapeuta skoczków kadry Łukasz Gębala twierdzi, iż jest to możliwe, iż
za kilka lat rehabilitacji będzie biegał, tylko nie wolno przerwać leczenia
i rehabilitacji. Szymon raz w tygodniu jeździ do Bystrej na rowerze i gra

w tenisa. W związku z tym zbieramy na rehabilitację i cztery zastrzyki
botulinowe. Cztery ampułki zastrzyków kosztują 3500 złotych, a rehabi‑
litacja 5000 złotych miesięcznie.
Zapisy drużyn będą przyjmowane do 02.04.2017 r. pod telefonem
601866966 u prezesa Władysława Wali lub w sekretariacie GOSiR tel.
33 488 30 03. Wpisowe do turnieju wynosi 100 złotych, które zostanie
od razu przekazane na konto Szymona Olka oraz 50 złotych na posił‑
ki, sale i napoje.
Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, którym na sercu leży krzyw‑
da, jakiej doznał Szymon. Prosimy w jego imieniu przybądźcie na tur‑
niej i weźcie udział w licytacji. Dołóżcie cegiełkę do jego zdrowia. Prosi‑
my również o masę oklasków, gdyż to mu pomaga i z tego jest dumny.
To nic, że łzy cisną mu się do oczu, bo przecież ten turniej jest dla niego.
Skrócony regulamin turnieju
Zawody rozegrane zostaną na boisku do halowej piłki nożnej.
Liczebność ekip – 9 zawodników i trener.
Na boisku występuje – 4 zawodników w polu + bramkarz.
Czas gry 1x10 minut (bez zmiany stron, bez zatrzymywania zegara).
Rozgrzewka dla każdej z drużyn – 2 minuty przed meczem.
W trakcie meczu dowolna ilość zmian – system hokejowy.
Z autu do gry piłka wprowadzana jest nogą z linii autowej.
Wszystkie rzuty wolne są rzutami pośrednimi z wyjątkiem rzutu karnego.
Bramkarz wprowadza piłkę do gry na swojej połowie boiska.
W pozostałych przypadkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną
PZPN.
Drużyny rozgrywają mecze pomiędzy sobą według terminarza gier.
O ostatecznej kolejności zajętych miejsc w turnieju decyduje:
Ilość zdobytych punktów (zwycięstwo – 3 pkt., remis – 1 pkt., poraż‑
ka – 0 pkt.)
Bezpośredni pojedynek.
Korzystniejszy bilans bramkowy.
Większa ilość strzelonych bramek.
Uczestnicy turnieju ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wy‑
padków we własnym zakresie.
Organizatorzy turnieju
Dawid Loranc i Władysław Wala
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III b na tropie tajemnic Indian Pueblo
21 lutego uczniowie klasy III b. Szkoły Podstawowej w Bystrej
przenieśli się do świata Indian Pueblo. Stało się to poprzez udział
w warsztatach organizowanych przez Muzeum Historyczne w Biel‑
sku Białej. Po raz kolejny odwiedziliśmy Starą Fabrykę, która jest
nie tylko miejscem, w którym możemy odkrywać bogactwo dziedzic‑
twa przemysłowego naszego miasta, ale także wyruszyć w egzotycz‑
ną wyprawę daleko poza granice Bielska-Białej. Tym razem okazją
była wystawa pt. W poszukiwaniu zaginionych światów. Badania krakowskich archeologów na agorze w Pafos na Cyprze oraz w Kolorado w USA w fotografii Roberta Słabońskiego”. Trzecioklasiści zoba‑
czyli pierwszą część wystawy. Nosi ona tytuł W poszukiwaniu indiańskiej przeszłości. Wystawa przeniosła dzieci do mało znanego świa‑
ta Indian Pueblo, osiadłych rolników z południowo-zachodniej części
USA. Ludzie ci byli niezwykłymi architektami i budowniczymi. Już kil‑
ka wieków przed przybyciem Europejczyków do Ameryki, w VIII–XIII
w., potrafili budować kilkupiętrowe budowle z kamienia i cegły su‑
szonej na słońcu, które niekiedy przypominają średniowieczne zam‑
ki obronne.
Uczniowie z wiel‑
kim zainteresowa‑
niem zwiedzali eks‑
pozycję oraz staran‑
nie notowali najcie‑
kawsze informacje
o życiu codziennym
i kulturze Indian Pu‑
eblo. Obejrzeli foto‑
grafie przedstawia‑
jące pracę i odkry‑
cia archeologów na
terenach zamieszkiwanych przez Indian. Były to malowidła naskalne
i petroglify przedstawiające wojowników, szamanów oraz sceny po‑
lowań. Dzieci poznały także znaczenie symboli klanowych np. łapy
niedźwiedzia i obejrzały przedmioty codziennego użytku oraz ozdo‑
by wykonywane przez Indian Pueblo np. łuki, strzały, misy i biżute‑
rię. Szczególnie ciekawe okazały się być maski Kachina, które we‑
dług legend nosili mityczni wojownicy oraz przebrani, zamaskowani

członkowie plemienia – uosabiający duchy podczas określonych ob‑
rzędów religijnych. Lalki Kachina wręczano także małym dzieciom,
aby przyzwyczajały się do widoku masek, które mogły budzić strach.
Druga część warsz‑
tatów odbyła się w spe‑
cjalnym pomieszcze‑
niu, które zaaranżo‑
wano tak, aby przypo‑
minało wnętrze indiań‑
skiej kiva. W osadach
Indian Pueblo było to
prostokątne lub okrą‑
głe
pomieszczenie,
zazwyczaj wykonane
z cegły lub kamienia, czasem zagłębione w ziemi. Schodziło się do
niego po drabinie, a w centralnym miejscu znajdowało się miejsce na
ognisko. Kiva służyła Indianom Pueblo do celów obrzędowych.
Teraz uczniowie
mieli okazję wyko‑
rzystać
niedaw‑
no zdobytą wiedzę
o życiu Pueblo i wy‑
konać
prawdziwą
maskę Kachina. Mu‑
siała być ona bardzo
kolorowa, zawierać
elementy
roślinne
i zwierzęce np. pió‑
ra. Z tym zadaniem trzecioklasiści poradzili sobie doskonale. Prowa‑
dzący docenili talent małych twórców pochwałami oraz słodkim po‑
częstunkiem. Sprawdzili także sporządzone przez dzieci notatki i wy‑
typowali najuważniejszych obserwatorów. Siedmioro dzieci dostało
dodatkowe nagrody - ręcznie bite monety pamiątkowe.
Z warsztatów uczniowie wrócili bardzo podekscytowani i długo
opowiadali o swoich wrażeniach, a maski Kachina zawisły w szkolnej
sali. Teraz będą chroniły dzieci przed „duchami złych ocen”…
Ewa Cholewik

Niezwykła inicjatywa dla ludzi starszych
Fundacja Sadyba wystąpiła z niezwykłą inicjatywą myśląc o ludziach
starszych i niepełnosprawnych. Z uwagi na zainteresowanie i pytania
skierowane do zarządu Sadyby czy można byłoby zorganizować opiekę
i zagospodarować czas wolny dla ludzi starszych, niejednokrotnie scho‑
rowanych i często dementywnych. Jest wiele rodzin, w których ludzie
zastanawiają się, co zrobić ze starszą panią lub panem, w czasie kie‑
dy wszyscy domownicy wyjeżdżają do pracy lub innych zajęć, a starsza
osoba zostaje w domu sama bez opieki. Jest to niewątpliwie problem, bo
kto ma pilnować takiego domownika, kto ma go nakarmić, kto ma podać
lekarstwa, kto ma się nim opiekować?
Rewelacyjny pomysł powstał w Domu Pomocy Społecznej „Sady‑
ba”. Postanowiono uruchomić Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla
osób starszych i niepełnosprawnych lub chorych. Polega to na tym,
iż można przyjąć do „Sadyby” takiego człowieka o godzinie siódmej lub
przed siódmą rano i odebrać go po południu o godzinie szesnastej lub
później. W tym czasie odpowiednio przeszkolony personel profesjonalnie
zajmie się przywiezionym podopiecznym zarówno w zakresie pomocy
lekarskiej, medycznej, jak i gimnastyki ruchowej i innych zajęć kulturalnoświetlicowych. Dzienny Dom zapewnia elastyczność w zakresie przywo‑
zu i w odbiorze.
Personel Dziennego Domu może zająć się osobami chorymi na Alzhe‑
imera lub innymi, które wymagają podania kroplówki, pokarmu w płynie
oraz wszelkich innych lekarstw. Lekarstwa zostaną podane w określo‑
nym, wymaganym czasie. Dom zapewnia zmianę pampersów i opiekę
dla niepełnosprawnych i chorych. Dzienny Dom będzie również dla osób
sprawnych intelektualnie, dla których gwarantuje się pełny zakres tele‑
wizji, gier towarzyskich, pogadanek i możliwości korzystania z Internetu.
Zapewnia się wyżywienie – zarówno obiady, śniadania i kolacje oraz za‑
jęcia świetlicowe z podopiecznymi w zależności od tego, czego sobie ży‑
czy zamawiający oraz zainteresowani przywiezieni do Domu Dziennego.
Myślimy, iż jest to rewelacyjna inicjatywa, obok której nie można
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przejść obojętnie. W Domu Pomocy Społecznej odbyła się w tym celu
narada w dniu drugiego marca. Odbyło się spotkanie dotyczące Domu
Całotygodniowego jak i Domu Dziennego. Spotkanie prowadził pan
kierownik Jakub Cylc, a w naradzie uczestniczyli: pani Katarzyna Ko‑
nior – kierownik GOPS w Buczkowicach, pani Gabriela Hamerlak-Ciurla
– dyrektor GOPS w Wilkowicach, pani Elżbieta Rosińska – przewod‑
nicząca Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej, pani Agnieszka Sech –
dyrektor GOK „Promyk” w Bystrej, pani Małgorzata Klajmon – dyrektor
GOPS w Jasienicy, pani Klaudia Pieczara – pracownik socjalny GOPS
Jasienica. Uczestnicy spotkania zostali oprowadzeni po Domu Pomo‑
cy Społecznej, rozmawiali z mieszkańcami, oglądali stołówkę, kuchnię,
zaplecze, laboratorium i urządzenia rehabilitacyjne, sale dla osób, które
będą chciały przebywać w Dziennym Domu.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany inicjatywą Domu Pomocy Społecznej
może w każdej chwili zadzwonić pod numer telefonu: 33 8171 212 i po‑
rozmawiać z pracownikami socjalnymi: Eweliną Marek i Katarzyną No‑
wak. Do dyspozycji również jest pan dyrektor Jakub Cylc, który udzie‑
li pełnej informacji.
Odpłatność za pomoc w Dziennym Domu Pomocy wynosi około 8 zło‑
tych za godzinę pobytu, w tym jest obiad, można wykupić śniadanie i ko‑
lację, a podawane leki należy przywieźć ze sobą.
Jest to na pewno niespotykana dotąd inicjatywa Fundacji dla społe‑
czeństwa. Należy ją pochwalić, że podaje się rękę osobom chorym, nie‑
wydolnym umysłowo i starszym, z którymi jest problem co zrobić, kiedy
rodzina musi podjąć się pracy lub innych zadań.
Masz problem z osobą niepełnosprawną, chorą, wymagającą opieki?
Zgłoś się do Fundacji Sadyba. Tam wyspecjalizowani fachowcy zajmą
się daną osobą, a Ty możesz spokojnie działać, bez obawy, że coś się
stanie twojemu bliskiemu, korzystającemu z pobytu dziennego w Domu
Pomocy Społecznej w Bystrej.
Władysław Wala
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„Wiosna, ach to ty!”
Szanowni Państwo, czas wyjątkowy
i świąteczny przed nami… Wiosna powoli
budzi przyrodę, my również chcielibyśmy
rozbudzić wielkanocnego ducha… Oto, co
przygotowaliśmy dla Państwa w nadcho‑
dzącym czasie:
2 kwietnia (niedziela) w godzinach od 10.00 do
17.00 zapraszamy, tradycyjnie już w okresie Świąt
Wielkiej Nocy, na Kiermasz Wielkanocny w GOK „Pro‑
myk”. Zaprezentują się Wystawcy ze swym rękodzie‑
łem, będą kolorowe ozdoby, piękne pisanki, itp. W go‑
dzinach od 11.00 do 17.00 będzie czekała na Państwa
Pani Genowefa Cwajna, Twórczyni Ludowa, która po‑
prowadzi warsztaty zdobienia tradycyjnych palm wiel‑
kanocnych. Można będzie również nauczyć się konstruowania palmy
z materiałów zielonych (te należy przynieść ze sobą). O godzinie
12.20 zapraszamy do wysłuchania wykładu Pani Wiesławy Rusin
(psychodietetyka) na temat „Posty - skarb tradycji chrześcijańskiej”.
A od godziny 13.30 na sali widowiskowej występować będą Laure‑
aci gminnego etapu Przeglądu Pieśni Patriotycznej, organizowa‑
nego przez Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej w Gminie Wilkowice.
4 kwietnia (wtorek) o godzinie 19.00 w ramach Klubu Podróżni‑
ka zapraszamy na spotkanie pt. „Rajska Tajlandia”. O krajobrazach,
zwyczajach i strojach ciekawie opowie Mieszkanka Bystrej, Pani Mo‑
nika Łoboda.
6 kwietnia (czwartek) o godzinie 11.00, za‑
praszamy na wernisaż wystawy poplenerowej
Stowarzyszenia Plastyków Ondraszek z BielskaBiałej. Wystawę będzie można oglądać do 21
kwietnia.
9 kwietnia (Niedziela Palmowa), we
wszystkich
Parafiach
Gminy
Wilkowice,
po Sumach, zapraszamy do wzięcia udziału
w Konkursie Palm. Będziemy oceniać i nagra‑
dzać tradycyjne palmy wielkanocne. Proponujemy
nowość w tym roku. Wszystkich chętnych, którzy
chcieliby pokazać swoje nagrodzone palmy szer‑
szej Publiczności zachęcamy do pozostawienia
palm, po konkursie, w swoim kościele parafialnym.
Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” zorganizuje wy‑
stawę palm, w ramach wielkanocnej ekspozycji w Izbie Regionalnej
„Stara Stolarnia”. W związku z tym, w dniu 10 kwietnia, z każdego
kościoła parafialnego, pozostawione przez chętnych palmy, zostaną
przetransportowane do GOK „Promyk”, a od 22 kwietnia będzie moż‑
na je odebrać osobiście w siedzibie GOK „Promyk”. Warunkiem wzię‑
cia udziału w wystawie jest umieszczenie na palmie wyraźnego opisu
(imię i nazwisko Wykonawcy, sołectwo oraz wiek Wykonawcy) oraz
wysokość palmy nie przekraczająca 2,5 m.
Zachęcamy również do zwiedzania Wystawy Wielkanocnej
(którą otworzymy 10 kwietnia o godzinie 17.30), gdzie oprócz
wspomnianych palm będą pokazane ozdobione różnymi techni‑
kami jajka wielkanocne. W związku z tym, iż dostarczono do nas
dużo pisanek na międzynarodowy konkurs, które nie zostały wyko‑
nane tradycyjnie na wydmuszce i dlatego nie mogły wziąć udzia‑
łu w konkursie, ale są równie piękne, postanowiliśmy wystawić te
prace w Izbie Regionalnej i przeprowadzić plebiscyt Publiczności
z nagrodami. Zapraszamy do zwiedzania i głosowania na najpiękniej‑
szą pisankę wielkanocną wystawy, od 10 do 21 kwietnia.
W dniach 10, 11, 12 kwietnia proponujemy Państwu cykl filmów
w ramach „Rekolekcji z kinem”:
10 kwietnia o godzinie 18.00 film pt. „Józef i Maryja”. Jest to
kanadyjski dramat biblijny, opowiadający o Eliaszu, który po rzezi nie‑
winiątek w Betlejem pragnie zemsty. Przebywanie ze Świętą Rodziną
zmusza go do przemyślenia swoich przyszłych poczynań.
11 kwietnia o godzinie 19.00, w ramach DKF film pt. „Człowiek”,
reż. Y. Arthus-Bertrand. Dokument  o tym, kim jest człowiek, jakie są
jego ciemne i jasne strony i co tak naprawdę łączy nas wszystkich.
Filmowa refleksja nad sensem ludzkiego życia zilustrowana zdjęciami
Ziemi z lotu ptaka.
12 kwietnia o godzinie 18.00, w ramach Środowego Kółka Fil‑
mowego film pt. „Ludzie Boga” o tym, co jest istotą męczeństwa.

W górach Algierii żyje ośmiu francuskich mnichów. Gdy wybucha woj‑
na domowa na tle religijnym, muszą oni zdecydować czy wiara jest dla
nich ważniejsza niż życie.
18 kwietnia (wtorek) o godzinie 19.00, na spotkaniu Klubu Melo‑
mana poznamy waltornię, czyli róg, przy akompaniamencie pianisty.
Historia rogu jako instrumentu używanego w muzyce artystycznej roz‑
poczęła się w 1680 r. za sprawą hrabiego Franza Antona von Sporcka
(syna Johanna von Sporcka). Zachwycony jego czystym i donośnym
brzmieniem, poznanym podczas podróży do Francji, polecił dwóm
swoim przybocznym muzykom nauczyć się grać na tym instrumen‑
cie. Tymi osobami byli Wenzel Sweda i Peter Röllig, których można
uznać za pierwszych profesjonalnych instrumentalistów grających na
rogach. Za ich pośrednictwem róg dotarł do Niemiec i Austrii. Na rogu
zagra Pani Edyta Chmielewska, a Gospodarzem wieczoru, będzie
Pani Regina Gowarzewska.
20 kwietnia (czwartek) o godz. 17.00 zapraszamy na kolejne spo‑
tkanie z psychodietetykiem Panią Wiesławą Rusin zorganizowane
razem z Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdro‑
wotnej w Wilkowicach Panią Katarzyną Banet-Skwarną. Tematem
tego spotkania będą „Jadalne i lecznicze wiosenne dzikie zioła”. Po
spotkaniu zapraszamy na degustację potrawy przygotowanej z ziół.
A teraz jeszcze o naszych cyklicznych spotkaniach z filmem:
DKF „Promyk”: 11 kwietnia (Rekolekcje z kinem) – informacja po‑
wyżej.
Koncert grupy Beltaine, w Dzień Św. Pa‑
tryka, 17 marca, zachwycił bez wątpienia
całą Publiczność! Występ Muzyków two‑
rzących utwory z pogranicza celtyckiego
folku i world music, uświetnił występ tan‑
cerek z programem skocznych, irlandzkich
tańców oraz zmysłowego tańca brzucha.
Frontman Grzegorz Chudy nawiązał rewe‑
lacyjny kontakt z Publicznością, opowiada‑
jąc dowcipnie i ze swadą, niczym mistrz
stand up comedy. Gorące, momentami
wręcz transowe, rytmy wygrywane w wiel‑
kim skupieniu przez 7-osobowy skład, po‑
zostawiły niezatarte wrażenia!

25 kwietnia „Zwariować ze szczę‑
ścia”, reż. Paolo Virzi. Tragikomedia o dwóch pacjentkach ośrod‑
ka terapeutycznego dla kobiet z problemami psychicznymi, które
postanawiają uciec i szukać szczęścia w wolnym świecie „zdrowych”
ludzi. Skrzyżowanie „Thelmy i Louise” oraz „Lotu nad kukułczym
gniazdem”.
Zapraszamy na DKF, a także na Środowe Kółka Filmowe. Ruszył
Klub Młodego Filmowca „Non fiction”, zapraszamy młodzież gim‑
nazjalną i licealną, w co drugą środę o godz. 15.45, najbliższe spotka‑
nia 5 i 19 kwietnia.
28 kwietnia o godz. 19.00 zapraszamy na spektakl dla dzieci (po‑
wyżej 10 lat), młodzieży i dorosłych pt. „Po drodze” w wykonaniu
Teatru Grodzkiego z Bielska-Białej. Jest to opowieść bez słów, zreali‑
zowana w konwencji teatru lalkowego. W metaforyczny sposób, za
pomocą języka obrazów, ilustruje nasze codzienne zmagania z rze‑
czywistością i pozostawia nas z pytaniami o sens życiowej wędrówki.
Spektakl był prezentowany podczas XII Międzynarodowych Jesien‑
nych Spotkań Artystycznych w Hałcnowie, gdzie został wyróżniony za
„umiejętne przedstawienie problemów człowieka współczesnego ję‑
zykiem teatru”. „Po drodze…” było też gościem na międzynarodowym
Festiwalu Teatru Bezdomnego ERROR w Bratysławie, i tam również
spotkało się z gorącym przyjęciem widzów. Mamy nadzieję, ze spodo‑
ba się również Państwu. Wstęp jest wolny, bilety można odbierać
w biurze administracji od 2 kwietnia.
Uczestników stałych zajęć, zarówno dzieci jak i dorosłych informu‑
jemy o przerwie wielkanocnej w dniach 8-18 kwietnia.
Zespół GOK „Promyk”
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, życzymy Państwu, naładowania we‑
wnętrznych akumulatorów wiosenną energią, spokojem i wiarą, która
da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przy‑
szłość... Wesołego Alleluja!
Agnieszka Sech Dyrektor GOK „Promyk”
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Ostatnim z koncertów cyklu karnawało‑
wego, był pokaz osiągnięć i umiejętności
Dzieci, które uczęszczają do grup tań‑
ca nowoczesnego w „Promyku”, „Starej
Szkole” w Huciskach oraz MOK „Nad
Borami”. Koncert w dniu 27 lutego, zo‑
stał przygotowany w formie pokazów.
Wystąpiły wszystkie cztery grupy, uczą‑
ce się w naszych ośrodkach. Niespo‑
dzianką dla Widzów był pokaz tańca
towarzyskiego, w wykonaniu naszego
Pracownika, wieloletniego Tancerza
Zespołu Pieśni i Tańca Bielsko oraz Bielskiej Estrady,
Instruktora tańca Pana Łukasza Holi, któremu partnerowała Pani Małgorza‑
ta Lelek, również tancerka ZPiT Bielsko. Na koniec pokazów dziecięcych wystąpiła
również Instruktorka tańca nowoczesnego Pani Paulina Kachel, która rozgrzała Pu‑
bliczność tańcem w stylu dancehall.

najbliższe wydarzenia kulturalne w gminie wilkowice
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Dzień Olimpijczyka w Przedszkolu w Bystrej

Od wczesnego dzieciństwa uczymy dzieci wzajemnej życzliwości, tolerancji, zro‑
zumienia, podczas wspólnych zabaw i zajęć rozwijamy umiejętności zgodnego
współżycia, współdziałania, a przede wszystkim staramy się rozwijać zaintereso‑
wania i zdolności naszych podopiecznych. Spotkanie z Panem Tomaszem Hamer‑
lak – polskim sportowcem jeżdżący na wózku, uczestnikiem m.in. czterech Letnich
Igrzysk Paraolimpijskich: 2000, 2004, 2008 i 2012, zdobywcą brązowego medalu
w maratonie w Atenach, tytułu Najlepszego Niepełnosprawnego Sportowca Roku
2005, udowodniło, że można osiągnąć sukces mimo pewnych niedogodności, ak‑
ceptując odmienność oraz niepełnosprawność. Oglądane filmiki z Igrzysk Paraolim‑
pijskich oraz medale Pana Tomka przekonały nas, że każdy ma prawo do wspólnej
nauki, realizacji swoich marzeń, niezależnie od stanu zdrowia i sprawności.
Wizyta paraolimpijczyka oraz obchodzony 6 marca Dzień Olimpijczyka zainspi‑
rowały nas do zorganizowania I Przedszkolnej Olimpiady Sportowej. Po oficjalnym

otwarciu, odśpiewaniu hymnu i złożeniu przez dzieci uro‑
czystego ślubowania: zgodnej, wesołej zabawy, dokład‑
nego wykonywania zadań sportowych i przestrzegania
zasad fair play, reprezentanci poszczególnych grup ocho‑
czo ruszyli do „walki” o zwycięstwo. Przedszkolaki, przy
głośnym dopingu swoich kolegów, brały udział w konku‑
rencjach takich jak: skok w dal, rzuty do kosza, tor prze‑
szkód. Z pewnością za rok odbędą się kolejne Igrzyska,
gdyż była to świetna zabawa rozwijająca sprawność ru‑
chową, integrująca grupy rówieśnicze, a jednocześnie
kształtująca pozytywne cechy charakteru.
Olimpia Podwacietnik, Aleksandra Jaślanek
Przedszkole Publiczne w Bystrej

„Stop smutnym oczom”

– czyli podsumowanie Powiatowego Konkursu Literackiego „Zwierzęta wokół nas”
w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach
Powiatowy Konkurs Literacki „Zwierzęta wokół nas” organizowa‑
ny jest przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Królowej Jadwigi w Cze‑
chowicach-Dziedzicach. Cieszy nas ogromnie fakt, że w tegorocz‑
nym konkursie trzech naszych uczniów zostało laureatami w kate‑
gorii praca literacka. W konkursie wyróżnieni zostali: Jakub Pach, kl.
Vb – II miejsce, Jan Szczepan, kl. VIa – III miejsce i Szymon Nikiel,
kl. VIa – wyróżnienie. Uczniowie pracowali pod kierunkiem pani Wie‑
sławy Stolarczyk-Kos.
Przed wysłaniem prac konkursowych uczniowie w naszej szkole
mieli napisać prace na temat porzuconych zwierząt domowych, któ‑
re albo znalazły się na ulicy stając się bezpańskimi, nikomu niepo‑
trzebnymi istotami, albo w najlepszym przypadku trafiły pod opiekę
do schroniska dla zwierząt.
Szymon Nikiel, uczeń kl. VIa, przedstawił w swoim wierszu bez‑
domnego psa, który ciągle ma nadzieję i wierzy, że kiedyś zamieszka
z opiekunami, którzy przygarną go jako swojego ukochanego pupila.
„Pies”
Idzie drogą smutny pies,
pewnie przykro mu jest,
gdy widzi dookoła piękny świat,
wydawałoby się, że bez wad.
On kiedyś też miał taki świat uroczy,
i cudnych przyjaciół,
którzy patrzyli w jego psie oczy
i każdą chwilę
spędzali wszyscy ciepło i mile.
Czuł się potrzebny i bardzo kochany,
a teraz łzy płyną bo jest niechciany.
Ale wciąż wierzy,
że ten czas powróci
i jego ponury los odwróci.
Jan Szczepan napisał świetne opowiadanie, w którym narratorem
jest pies o imieniu Puszek. Spora ilość interesujących środków styli‑
stycznych oraz kilka scen humorystycznych sprawiło, że zapisane na
czterech stronach opowiadanie Janka czyta się z wielką przyjemno‑
ścią. Oto fragment opowiadania:

„Jestem psem z rasy Lowchen. Mam piękną, wyjątkowo delikatną
i puszystą sierść, która nigdy nie wypada. Do tego mam wyjątkowo
czarne oczy i nosek, który jest lekko zroszony niczym poranna rosa.
Zęby mam ostre i białe jak wieczorny, grudniowy śnieg.
Parę lat temu, kiedy byłem jeszcze małą puchata kuleczką, stawia‑
li za mnie ogromne kwoty, abym został ich pupilem. W końcu wygrała
mnie pewna młoda para, która od razu po zakupie nazwała mnie Pu‑
szek. Byłem prezentem ślubnym dla uroczej kobiety średniego wzro‑
stu z blond włosami i oczami, które lśniły w świetle dziennym niczym
tysiące błękitnych diamentów.
Dorastałem w ich pięknym domu. Był to bowiem piękny mały dwo‑
rek, wyłożony lśniącymi kafelkami i ze szklaną werandą, na której
często wypoczywałem na perskim dywanie. Żyłem wtedy w dostatku.
Nie musiałem nic robić, ponieważ wszystko było robione za mnie.
Zrobiłem się pyszny, chciwy i zarozumiały. Nie chciałem rozmawiać
z innymi psami, ponieważ uważałem, że nie są na moim poziomie”
(...).
Jakub Pach z kl. Vb w wierszu „Przyjaciel na zawsze” pokazuje
losy psa znalezionego w schronisku dla zwierząt. Osoba mówiąca
w wierszu wzruszyła się widokiem smutnych oczu psiaka i postano‑
wiła zabrać go do domu.
„Przyjaciel na zawsze”
Kiedyś w schronisku ujrzałem psa,
był szaro-biały oraz bardzo nieśmiały.
Patrzył swoimi smutnymi oczami,
gdyż wielką krzywdę ktoś mu sprawił.
Zmartwiłem się wielce tym przykrym widokiem,
postanowiłem podjąć stanowcze kroki.
Porozmawiałem więc z rodzicami
czy mała psina może zostać z nami.
W ten oto sposób pomogłem psu,
bo w naszym domu znów było miło mu.
On za to pięknie odwdzięczył się
przyjaźnią, która nigdy nie kończy się.
Laureatom i opiekunowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Zespół Promujący Szkołę
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Muzyk, artysta, producent, kompozytor (CZ. 1)
Wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej hasło Seba‑
stian Niedziela, a ukaże się duży zapis w Wikipedii o tym bar‑
dzo ciekawym człowieku: „Sebastian Niedziela (ur. 4 marca
1975 r.) – polski kompozytor.
Ukończył studia kompozycji z wyróżnieniem na Akademii Mu‑
zycznej w Katowicach, w klasie prof. Józefa Świdra.
Jego nazwisko po raz pierwszy pojawiło się w mediach (na
pierwszej stronie „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Polskiego”)
w związku z przyznaniem mu w 1998 r. za poemat symfonicz‑
ny „Sur l’Esperance” Nagrody Zgromadzenia Regionów Euro‑
pejskich w Konkursie Młodych Kompozytorów zorganizowanym
w Strasburgu. W ponad dwudziestoosobowym jury konkursu
znaleźli się znani kompozytorzy reprezentujący europejskie kra‑
je, m.in. Sofia Gubaidulina i Mauricio Kagel.
Prowadzone były rozmowy z gitarzystami takimi jak Steve
Vai, Yngwie Malmsteen i John Petrucci na temat prapremiery
nagrodzonego utworu, który w swojej oryginalnej wersji jest kon‑
certem na gitarę elektryczną i orkiestrę symfoniczną. Utwór na
razie jednak nie został w tej wersji wykonany.
Z bliżej nieznanych przyczyn Sebastian Niedziela, jako jedyny
z laureatów, otrzymał przyznaną mu nagrodę dopiero w 2000, po
oficjalnej interwencji senator Grażyny Staniszewskiej i przedsta‑
wicieli Zgromadzenia Regionów Europejskich.
Zaproszony do współpracy przez dyrektora Teatru Polskiego
Zaciekawieni pasją muzyczną tego człowieka oraz faktem, że
mieszka on w Wilkowicach przy ulicy Żywieckiej postanowiliśmy
przeprowadzić z nim rozmowę. Niesiony chęcią poznania tak cie‑
kawego i interesującego człowieka zadzwoniłem do niego. W słu‑
chawce odezwał się miły i serdeczny głos: „Tak. Mogę się z pa‑
nem spotkać i porozmawiać.” Umówiliśmy się w jego domu i szyb‑
ko się zjawiłem.
Na początku zadałem pytanie: „Proszę nam opowiedzieć coś
o sobie, aby czytelnicy Głosu Gminy Wilkowice poznali Pana,
Pana sukcesy, klasę muzyczną i ewentualne problemy.”
Sebastian Niedziela: Pochodzę z rodziny o bardzo mocnych
tradycjach muzycznych zarówno od strony ojca jak i od strony
matki. Dziadek Konrad Świerczek komponował i był nauczycielem
muzyki, po wojnie wydał pierwszy śpiewnik w j. polskim. Miesz‑
kał w Mikuszowicach. Mama, Maria Świerczek-Niedziela, poszła
w jego ślady i przez całe życie uczyła w Bielsku w szkole muzycz‑
nej. Była tam bardzo szanowaną osobą i autorytetem muzycznym.
Ojciec, Franciszek Niedziela, był znanym w Polsce nauczycielem
gry na klarnecie. Miał tak wielką renomę, że jeżeli jakiś uczeń star‑
tował na uczelnię i dowiadywano się, że liceum ukończył w kla‑
sie Franciszka Niedzieli, to albo była taka reakcja, że go w ogó‑
le nie chcieli przyjąć (bo zbytnio zawyży poziom), albo wszyscy
od razu wiedzieli, że egzamin wstępny będzie tylko formalnością
(bo uczeń jest tak dobrze przygotowany). Tata również grał w or‑
kiestrze – jeśli dobrze pamiętam: WOSPR. Dzięki temu w tamtych
czasach, gdy tak trudno było wyjechać z kraju, on jako muzyk or‑
kiestrowy jeździł po całym świecie. Większość tych podróży odbył,
zanim się urodziłem. Z pewnością podróże w dużym stopniu wpły‑
nęły na to, kim był. Z wczesnych wspomnień pamiętam też tatę po‑
chylonego nad odbiornikiem radiowym i słuchającego wiadomości
„Wolnej Europy”. Czasem przy okazji szukania tego zagłuszanego
przez władze programu, nagle, wśród trzasków odbiornika, odzy‑
wała się przepiękna egzotyczna muzyka. Słuchałem jak zaczaro‑
wany, a rodzice mówili mi, że to „stacja z Iranu”.
Władysław Wala: A Pan co studiował? Jaki instrument?
Sebastian Niedziela: Na początku uczyłem się od mamy forte‑
pianu. Jeszcze nawet przed szkołą, bo rodzice od najmłodszych
lat dbali o to, aby w domu wykształcić muzyka. Nie zawsze wycho‑
dziło to łatwo. Wiadomo jakie są dzieci. Czasem nie chcą się pilnie
uczyć, a przecież muzyka to nie tylko zabawa, wymaga ciągłych
ćwiczeń. Myślę też, że rodzicom, szczególnie mamie, jest trudno
uczyć własne dziecko, nawet jeśli jest doświadczonym nauczycie‑
lem. Łatwo stracić dystans, cudze dziecko uczy się łatwiej. Tak czy
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w Bielsku-Białej, Henryka Talara, pracował z takimi reżyserami
jak Teresa Kotlarczyk czy Grzegorz Królikiewicz. Za muzykę do
zakupionego przez TVP spektaklu Grzegorza Królikiewicza „An‑
helli wg Słowackiego” został (wraz ze współautorem muzyki Ja‑
nuszem Kohutem) nominowany do Złotej Maski.
Dwukrotnie nagradzany stypendium artystycznym Prezyden‑
ta Miasta Bielska-Białej. Został również uhonorowany specjalną
nagrodą przez rodzinną gminę Wilkowice.
Jako kompozytor, aranżer i inżynier dźwięku współpracował
m.in. z finalistami Idola: Alicją Janosz, Patrycją Wódz i Mike Za‑
witkowski.
Współpracował przy wydaniu książki pt. „Kolędy i tradycje bo‑
żonarodzeniowe” Wydawnictwo Debit (w katalogach wymienia‑
ny jest często jako współautor).
Dla bostońskiego wydawnictwa Yang Martial Arts Association,
specjalizującego się w książkach i filmach dotyczących gong‑
fu i qigong, przetłumaczył siedem płyt DVD, m.in. „Bagu‑
azhang z Emei” mistrza Liang Shou-Yu. Jest to pierwsza publi‑
kacja instruktażowa na temat stylu Baguazhang wydana po pol‑
sku.”
Sebastian Niedziela [online]. Wikipedia: wolna encyklope‑
dia, 2015‑10‑12 14:18Z [dostęp: 2017‑03‑27 13:01Z]. Dostęp‑
ny w Internecie://pl.wikipedia.org/w/index.php? title=Seba‑
stian_Niedziela&oldid=43805270
inaczej, dzięki rodzicom miałem mnóstwo kontaktu z muzyką od
najmłodszych lat. Już jako mały brzdąc byłem zabierany na lekcje
do szkoły, na występy i koncerty. Z tych najmłodszych lat wciąż
świetnie pamiętam pełne ognia wykonanie „Krzesanego” Kilara
w dawnej bielskiej sali Pod Orłem. W domu rodzice uczyli mnie
piosenek. Sadzali przy fortepianie i „komponowałem” jakieś pierw‑
sze własne utwory ze słuchu. Żebym w ogóle dosięgnął klawiatury,
na krześle kładli drewniane pudełko i dopiero na nim mnie sadza‑
li... Przez całą podstawową i średnią szkołę muzyczną uczyłem się
gry na fortepianie, wpierw u mamy, następnie w klasie pani prof.
Marii Kubicy-Skarbowskiej, wykładowcy UŚ, nauczycielki o nie‑
zwykle silnej, wyrazistej osobowości, która wykształciła wielu mu‑
zyków znanych nie tylko w Polsce. Fortepian był moim głównym
przedmiotem, czyli, jak to się określa fachowo, byłem „w klasie
fortepianu”. Ojciec natomiast w szkole uczył mnie na klarnecie.
Gdy tata zmarł, nie kontynuowałem już nauki na tym instrumencie.
Głównym instrumentem jest i pozostał fortepian. Za to pod koniec
szkoły nauczyłem się grać na gitarze – sam. Nigdy nie brałem
formalnych lekcji. W rodzinie były pewne niespełnione marzenia
związane ze skrzypcami. Dziadek potrafił dobrze grać na skrzyp‑
cach, natomiast głównie uczył na fortepianie. Ojciec chciał grać
na skrzypcach, lecz w końcu zdecydował się na klarnet. Matka
chrzestna jest nauczycielką skrzypiec i gdy poszedłem do szkoły
muzycznej, zaproponowała ten instrument, jednak rodzice wybra‑
li dla mnie fortepian. Ten skrzypek, którym mogłem zostać, a nie
zostałem, gdzieś tam głęboko we mnie siedział. I kiedy wziąłem
gitarę do ręki, szczególnie elektryczną, jej jakość dźwięku, spo‑
sób jego wydobywania, charakter gitary elektrycznej, od razu
przemówiły do mnie i pewnie te marzenia się obudziły. Poza tym
od najmłodszych lat słuchałem muzyki rockowej, a nawet jeszcze
cięższych odmian rocka, to były moje pierwsze płyty z samodziel‑
nie wybraną muzyką. Później zacząłem słuchać muzyki pop, oczy‑
wiście Michaela Jacksona i Madonny, muzyki filmowej Morricone,
Goldsmitha, Contiego, Badalamentiego, elektroniki Björk... prze‑
różnej muzyki. Ale, wstyd się przyznać, mimo że chodziłem do
szkoły muzycznej, długo unikałem muzyki poważnej, szczególnie
tzw. „współczesnej”, choć i do niej w końcu dorosłem. Jednak od
razu urzekła mnie gitara, szczególnie gitara solowa, jej ekspre‑
syjne, śpiewne i mocne brzmienie, to, że ten sam instrument tak
różnie brzmi w zależności od tego, kto trzyma go w rękach...
Władysław Wala: To na pewno lubi Pan utwór Santany „Euro‑
pa”?
Sebastian Niedziela: Tak! „Europę” uwielbiam. Jest to jeden
z utworów, które sprawiły, że zacząłem marzyć o grze na gitarze.
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Drugim takim utworem jest hymn USA wykonany przez Jimiego
Hendrixa w Woodstock. W czasach szkolnych słuchałem popular‑
nych piosenek rockowych, ale i ambitniejszej instrumentalnej mu‑
zyki gitarowej. Następnie kolega, który porzucił szkołę muzyczną,
pod koniec liceum wciągnął mnie w granie i marzenie zaczęło się
spełniać. Gdy usłyszałem, jak gra mój kolega, zaskoczyło mnie, że
ten instrument jest – przynajmniej z pozoru – tak łatwy. Nie trze‑
ba chodzić do szkoły, nie potrzeba nut. Wystarczy zapał i dobry
słuch, a można być świetnym gitarzystą. Później „im głębiej w las”
okazało się, że nie jest to wcale takie proste i do tej pory uczę się,
wciąż odkrywając nowe tajemnice gitary. W liceum miałem wspa‑
niałego nauczyciela, pozwolę go sobie wspomnieć, pana Kazimie‑
rza Dudę, który uczył mnie improwizacji na dodatkowych, specjal‑
nie przydzielonych lekcjach. I były to lekcje niesamowicie cenne.
Nauczyłem się wtedy aranżować, pisać partytury, improwizować
na fortepianie i używać syntezatorów (tu bezinteresowną pomoc

zaofiarował dawny uczeń p. profesora, znakomity bielski kompo‑
zytor, skrzypek i klawiszowiec, Krzysztof Maciejowski), nauczy‑
łem się o muzyce wielu cennych rzeczy, zachowujących wartość
niezależnie od wybranego instrumentu czy gatunku muzycznego.
Prócz tego profesor próbował mnie zarazić miłością do jazzu, któ‑
rym się pasjonował i w którym się specjalizował. Nie chciałem tak
komponować, mimo że wielu moich szkolnych kolegów słuchało
i świetnie grało jazz. Ten styl wydawał mi się zbyt intelektualny.
Jednak mój nauczyciel był otwartym i elastycznym człowiekiem,
potrafił tak dopasować styl uczenia, że przekazał mi ogromną ilość
wiedzy – w tym również na temat jazzu – do niczego nie zmusza‑
jąc, niczego nie narzucając. Do dziś jestem mu za to wdzięczny.
Rozmowę przeprowadził Władysław Wala.
Druga część rozmowy ukaże się wkrótce.

„SPORT Z ZUCHAMI” – odsłona pierwsza

Dzięki Stowarzyszeniu Rozwoju Mesznej oraz
Gminie Wilkowice szeregi lokalnych narciarzy mogły
zasilić kolejne młode i żądne przygód osoby – zuchy
z 2 Gromady Zuchowej „Beskidzkie Bieliki”.
Stało się to możliwe dzięki projektowi SRM „Sport
z Zuchami” i środkom uzyskanym na jego wykonanie.
Pierwszą częścią jego realizacji było szkolenie narciar‑
skie uwieńczone uczestnictwem w Otwartych Mistrzo‑
stwach Mesznej w Narciarstwie Zjazdowym i Snowbo‑
ardzie w ramach Mistrzostw Gminy Wilkowice.
Oprócz zdobytego III miejsca przez zuchenkę Kingę
w swojej kategorii wiekowej (gdzie konkurencja była na‑
prawdę duża) sukcesem 2 Gromady Zuchowej „Beskidz‑
kie Bieliki” było samo uczestnictwo aż 11 zawodników będących
członkami Gromady!!! Nie byłoby w tym nic dziwnego i zachwyca‑
jącego gdyby nie to, że znaczna część Bielików pierwszy raz miała
na nogach narty niecałe 2 tygodnie przed zawodami podczas pierw‑
szego spotkania (z trzech) z naszymi instruktorami PZN Panami Je‑
rzymi Kochaj.
Właśnie dzięki projektowi „Sport z Zuchami” zuchy mogły „złapać

bakcyla” do uprawiania tego wspania‑
łego i mocno związanego kulturowo
z naszą miejscowością sportu – nar‑
ciarstwa. Co więcej! Tych kilka spo‑
tkań było doskonałą okazją do spró‑
bowania oraz doskonalenia swoich
umiejętności również przez Rodzi‑
ców zuchów, którzy po odwiezieniu
swoich dzieci na zajęcia z Instruk‑
torami mieli wiele wolnego czasu,
wyciąg, stok, wypożyczalnię sprzętu… i świet‑
ne towarzystwo innych Rodziców. Cała sytuacja przeobraziła
się w spotkania integracyjne promujące narciarstwo nie tylko wśród
samych Bielików z 2 Gromady Zuchowej, ale w znacznie szerszym
gronie!
Ogromna podziękowania dla Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej,
Gminy Wilkowice oraz firmy Fizjo&Sport Jerzy Kochaj składają
Zuchy z 2 Gromady Zuchowej „Beskidzkie Bieliki”
Rodzice zuchów
Kadra 2 GZ „Beskidzkie Bieliki”
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Program profilaktyki chorób układu krążenia
w Samodzielnym gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Dlaczego profilaktyka chorób układu krążenia?
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce
i na świecie. Niewłaściwe odżywianie się prowadzące do otyłości,
mała aktywność ruchowa, palenie papierosów, picie alkoholu oraz
stres to czynniki najbardziej wpływające na rozwój chorób układu krą‑
żenia. Badania profilaktyczne pozwalają na wczesne zdiagnozowa‑
nie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia.
Jakie badania w ramach programu?
W ramach programu wykonywane są m.in.: profilaktyczne badania
układu krążenia, określenie BMI, pomiar ciśnienia, badania bioche‑
miczne krwi. W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjent kiero‑
wany jest na dalszą diagnostykę.
Dla kogo program?

Na badanie dotyczące profilaktyki chorób krążenia chciałabym za‑
prosić wszystkich tegorocznych, zdeklarowanych do SGZOZ w Wil‑
kowicach pacjentów w wieku 35,40,45,50 i 55 lat, którzy w ciągu
ostatnich pięciu lat nie korzystali ze świadczeń udzielanych w ra‑
mach programu i u których nie została dotychczas rozpoznana cho‑
roba układu krążenia i cukrzyca.
Jak skorzystać z badań?
Bezpłatne badania układu krążenia można wykonać w Samo‑
dzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
ul. Wyzwolenia 18, 43‑365 Wilkowice. Wystarczy zgłosić się oso‑
biście lub umówić na wizytę telefonicznie tel. kom. 696 050 760 lub
33 8171 242. Koordynatorem programu jest pielęgniarka Katarzyna
Siuda.
SGZOZ w Wilkowicach

SZKOŁA W BYSTREJ WITA WIOSNĘ
Jak co roku uczniowie naszej szkoły powitali wiosnę radosnym korowodem przebierań‑
ców. Od rana po szkolnych korytarzach spacerowały grupki roześmianych postaci z ba‑
jek i filmów.
Ogromną popularnością cieszyli się wędkarze z pokaźnymi okazami złowionych ryb
i pięciometrową wędką. Dwie mumie wyłaniające się z potężnej skrzyni na środku sali mo‑
gły przerazić nawet osoby o mocnych nerwach. Trzy trolle, wyglądające identycznie jak te
z filmu, częstowały słodyczami i babeczkami. Nie zabrakło też smoka Szczerbatka, spor‑
towców, wróżek, księżniczek, wiedźm.
Radosne święto ponownie pokazało nam wielką kreatywność i pomysłowość uczniów.
Po raz kolejny przekonaliśmy się, jaką radość sprawia naszym wychowankom zabawa
w przebieranie. Wszyscy świetnie się bawili i do końca dnia panowała radosna, wiosen‑
na atmosfera.
Zespół Promujący Przedszkole

POWITANIE WIOSNY W PRZEDSZKOLU W MESZNEJ
21 marca wszystkie przedszkolaki z naszego przedszkola poże‑
gnały uroczyście zimę i powitały wiosnę. Dzieci od samego rana
przygotowywały się do powitania wiosny. Dzień ten był bardzo ko‑
lorowy i wesoły. Przedszkolaki barwnym korowodem ruszyły na
przedszkolny plac zabaw niosąc na czele Marzannę zimową pannę.

Dzieci ze wszystkich grup przygo‑
towały wokalne prezentacje, które
towarzyszyły symbolicznemu pale‑
niu Marzanny. Aby tradycji stało się
zadość Marzanna została uroczy‑
ście pożegnana i spalona
przy śpiewie wiosennych
piosenek i okrzyków. Je‑
steśmy pewni, że głośno
śpiewane piosenki usły‑
szała Pani Wiosna i zimie
już wrócić nie pozwoli.
Zespół Promujący
Przedszkole
Katarzyna Mrówka

W dniu 24 marca 2017 r. zmarł

ppłk Waldemar Jagiełło,
który wielokrotnie prowadził inscenizację bitwy polsko-szwedzkiej organizowanej
w Wilkowicach.
Rodzinie, bliskim oraz przyjaciołom wyrazy głębokiego współczucia składa
Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego „Wrota Beskidów”.
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
Wójt Gminy Wilkowice dnia 28 marca 2017 r.
SAMOCHODY
MOTORY,
SKUTERY,
QUADYna kandydata,
ogłasza
konkurs

FITI-CAR
na stanowisko DYREKTORA
WILKOWICE
Przedszkola Publicznego

w Wilkowicach ul. Strażacka 13, 43-365 Wilkowice.
SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
SAMOCHODY
internetowej
www.wilkowice.pl
MOTORY, SKUTERY,
QUADY

w Aktualnościach
FITI-CAR

oraz w BiuletynieWILKOWICE
Informacji Publicznej
w zakładce REKRUTACJA.

Trzopek Andrzej
P.P.H.U.

„ADC”

Sprzedaż:
ÎÎ kurcząt, kur,
brojlerów,
ÎÎ zbóż,
ÎÎ ziemniaków,
ÎÎ pasz pełnoporcjo
wych 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
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Lek.med.
Majcherczyk
Lek.med. Maciej
Maciej Majcherczyk
Majcherczyk
specjalista
chorób
wewntrznych
wewntrznych
specjalista chorób wewntrznych
ENDOKRYNOLOG
ENDOKRYNOLOG
ENDOKRYNOLOG
USG
tarczycy
USG tarczycy
Gabinet
Gabinetlekarski:
lekarski:
Szczyrk
11
Szczyrkul.Zdrowia
ul.Zdrowia
Buczkowice,
ul. Lipowska
50
Rejestracja
Rejestracjatelefoniczna
telefoniczna tel.
tel. 608
608 582
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.
WĘGIEL
ORZECH,
KOSTKA, MUŁ,

Zapraszamy na nasz skład w Bielsku-Białej ul. Poniatowskiego 9
FLOT,
MIAŁY, KOKS, EKOGROSZEK

+48 33 814 38 22 wegiel.bielsko.pl

• Największy sprzedawca polskiego węgla na Podbeskidziu.
• Najniższe ceny na rynku.
• Największy sortyment węgla w regionie.

BANK SPÓŁDZIELCZY w BYSTREJ

Zapraszamy na nasz skład w Bielsku-Białej

,

43-360 Bystra, ul. Zdrojowa 3, tel./faks (0-33) 8171-245,ul. 8171-371
Poniatowskiego 9

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć
Naszym
+48 33
814 38Klientom
22
i Przyjaciołom najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości i spokoju, mnóstwo wiosennego
wegiel.bielsko.pl
optymizmu oraz uśmiechu każdego
dnia !!!
składa Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy Naszego Banku.

Oferujemy Państwu

KREDYT WIOSENNY
NA BARDZO DOGODNYCH WARUNKACH
Więcej informacji:

www.bsbystra.pl, bank@bsbystra.pl

Oferta aktualna
od 1 marca do 30 kwietnia 2017 r.
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Nina w świecie poezji
16 lutego 2017 roku w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej odbył
się konkurs pod hasłem „Niektórzy lubią poezję”. Tematem konkursu stała się
twórczość Wisławy Szymborskiej. Gimnazjaliści i uczniowie liceów mogli zapre‑
zentować swe umiejętności w dwóch kategoriach: recytacji i poezji śpiewanej.
W jury zasiadali znani literaci i artyści: Jadwiga Grygierczyk – aktorka Teatru
Polskiego w Bielsku-Białej, Ewa Szymanek-Płaska – inspektor Miejskiego Za‑
rządu Oświaty w Bielsku-Białej, polonista oraz Juliusz Wątroba – poeta, felieto‑
nista i literat.
Ninie Kumorek, uczennicy Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej, którą
przygotowała do konkursu Pani Maria Prostak, przyznano zaszczytne III MIEJ‑
SCE w kategorii poezji śpiewanej!
Jurorzy wyrazili zadowolenie
z zainteresowania młodych lu‑
dzi sztuką „żywego słowa” i wy‑
soko ocenili poziom prezenta‑
cji konkursowych. Członkowie
jury skierowali również wyra‑
zy uznania do nauczycieli i in‑
struktorów za zaangażowanie
w pracę z młodymi recytatora‑
mi i promowanie twórczości Wi‑
sławy Szymborskiej.
Honorowy patronat nad kon‑
kursem objęła Fundacja Wisła‑
wy Szymborskiej.
MP

Pełnych miłości, radości i zdrowia Świąt Wielkiej
Nocy spędzonych
w gronie rodziny i przyjaciół
oraz nadziei, jaką niesie ze sobą Święto Zmartwychwstania Pańskiego
mieszkańcom Gminy Wilkowice
życzy
Grzegorz Gabor
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego

TEATR „SKRZAT” PONOWNIE
W PRZEDSZKOLU W MESZNEJ
24 marca nasze przedszkole po raz kolej‑
ny odwiedzili artyści z teatru „Skrzat”. Tym
razem przedstawili bajkę pod tytułem „Za‑
czarowane źródełko”. Woda tytułowego za‑
czarowanego źródełka miała niezwykłą moc.
A mianowicie woda ta dawała dar zdrowia.
Kto napił się wody z tego źródełka był zdrów
do końca życia. Główny bohater o imieniu
Jacek poszukiwał niezwykłej wody, ponieważ
chciał pomóc w powrocie do zdrowia swojej
kochanej mamie. Jacek wybrał się w ma‑
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giczną podróż, gdzie na
swojej drodze nie zawsze
spotykał przyjaciół. Na
samym początku spotkał
dobrą wróżkę i leśnego
duszka, którzy wspierali
i chcieli pomóc chłopcu
w dotarciu do celu. Jed‑
nakże wyprawa okazała
się nie taka prosta, po‑
nieważ Jacek na swojej
drodze spotkał również
złą czarownicę oraz le‑
śnego zbója, którzy chcieli pokrzyżować
plany głównego bohatera. Koniec końców,
Jackowi udało się zdobyć wodę z zaczaro‑
wanego źródełka i pomóc ukochanej ma‑
mie. Dzieci z wielką uwagą i zaangażowa‑
niem śledziły przygody bohaterów. Emocje
udzieliły się wszystkim oglądającym. Były
momenty nie tylko strachu, ale i wielkiej
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radości. Aktorzy zachwycili barwnymi kostiu‑
mami, wspaniałą grą oraz angażowali przed‑
szkolaków do wspólnej zabawy. Sprawili,
iż dzieci na długo zapamiętają ową bajkę,
w której miłość i dobroć zwyciężyła i pokona‑
ła wszystkie przeszkody.
Zespół Promujący Przedszkole
Katarzyna Mrówka

