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Opłatek Akcji Katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej
w Bystrej
W sobotę 13 stycznia br.
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej odbył
się tradycyjny opłatek Akcji
Katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej. Gościem specjalnym
była Wicepremier Pani Beata
Szydło, która otrzymała z rąk
biskupa Tadeusza Rakoczego medal „Pro Consecratione
Mundi”. Jest to wyraz wdzięczności członków Akcji Katolic-

kiej za wkład w rozwój polityki społecznej państwa oraz za
troskę o rozwój polskich rodzin.
Wśród obecnych na spotkaniu osób znaleźli się członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej, pełniący obowiązki w instytucjach państwowych i samorządowych, byli wśród nich m.in.
Pan Stanisław Szwed, sekretarz
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

oraz Pan Jan Chrząszcz, wicewojewoda śląski. W uroczystym
opłatku uczestniczył również
gospodarz Gminy Wilkowice
Pan Mieczysław Rączka – Wójt
Gminy Wilkowice oraz Pani
Aleksandra Kastelik – Skarbnik Gminy Wilkowice. Spotkanie
uświetnił występ Zespółu Pieśni
i Tańca „Ziemia Beskidzka”.
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XLIII Sesja Rady Gminy
Wilkowice
W czwartek 28 grudnia 2017 r. w budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Wilkowice. Posiedzenie Rady było okazją do
podpisania, niezmiernie ważnego dla rozwoju infrastruktury sportowej na terenie naszej gminy, porozumienia pomiędzy Gminą Wilkowice reprezentowaną
przez Wójta Mieczysława Rączkę a Polskim Związkiem Narciarskim reprezentowanym przez Prezesa Apoloniusza Tajnera. Porozumienie dotyczyło modernizacji tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej, co umożliwi współorganizację biegu do kombinacji norweskiej w planowanych Mistrzostwach Świata Juniorów w 2021 roku.
c.d. na str. 2

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu
14 lutego 2018 r. (tj. środa)
Urząd Gminy w Wilkowicach będzie czynny w godz.
7:30-15:30.
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia
16 stycznia 2018 r. w związku z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 108).
Zapraszamy na nasz profil na

www.facebook.com/gminawilkowice/

c.d. ze str. 1

Sesja Rady Gminy Wilkowice była również okazją
do złożenia podziękowań za pracę na rzecz Samorządu Lokalnego w latach 2002-2017 na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wil-

kowicach dla Pani Agaty Prochownik w związku z przejściem na zasłużoną emeryturę.
Złożono również podziękowania na ręce Pana Piotra Jarskiego za pracę w latach 20122017 na stanowisku Prezesa Zarządu „Ekoład” Sp. z o.o.

JUBILACI

W dniu 4 stycznia 2018 r. zostały wręczone Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla Państwa Haliny
i Stanisława Marszałek zamieszkałych w Wilkowicach.
Medale w imieniu Prezydenta RP wręczył Wójt Gminy
Wilkowice Pan Mieczysław Rączka wraz z Kierownikiem USC Panią Magdaleną Hulbój-Jakubiec.

ogłoszenie

Wójt Gminy Wilkowice informuje, iż w związku z nowymi stawkami opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które obowiązują od 1 stycznia
2018 roku, każdy właściciel nieruchomości rozliczający się w oparciu o ilość zużytej wody z danej nieruchomości ma obowiązek złożenia nowej deklaracji,
która posłuży do wyliczenia opłaty za odbiór odpadów
w roku 2018.
Deklaracje można składać w Urzędzie Gminy w godzinach pracy Urzędu:
Poniedziałek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-15.30
Środa 7.30-17.00
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.00-13.30

Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach
w związku z zamiarem organizacji uroczystości z okazji 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO, zwraca się z prośbą do
wszystkich zainteresowanych par, które
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KOMUNIKAT USC

50 lat temu i więcej stanęły na ślubnym kobiercu, a dotychczas nie wystąpiły z wnioskiem i nie zostały odznaczone medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uroGłos Gminy Wilkowice

czystości, w siedzibie Urzędu Gminy
w Wilkowicach, I piętro - pokój 310 lub pod
numerem telefonu: 33 499 00 77 wew.
310, w terminie do dnia 30 kwietnia 2018
roku.

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 28 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE:
XLIII/355/2017

Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2018-2034.

XLIII/356/2017

Przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2018 r.

XLIII/357/2017

Trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Wilkowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu  i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

XLIII/358/2017

Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2017.

XLIII/359/2017
XLIII/360/2017

Wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2017-2034.
Wydatków budżetu Gminy, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

XLIII/361/2017

Dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Wilkowice instrumentem płatniczym.
Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Wilkowice na 2018
rok.

XLIII/362/2017
XLIII/363/2017

Wyrażenia zgody na zbycie działki nr 908/5 Obręb: Bystra Śląska.

XLIII/364/2017

Wyrażenia zgody na zbycie działki nr 3777/1 Obręb: Wilkowice.

XLIII/365/2017

Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice na rok 2018.

WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka między innymi:
• Wziął udział w spotkaniu pn. „Mamy SMOG w Bystrej” zorganizowanym przez Pracownię Na Rzecz Wszystkich Istot z Bystrej.
• Uczestniczył w radzie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Wilkowice – etap I, w trakcie której uzgadniano terminy rozpoczęcia prac na ul. Handlowej w Mesznej, ul. Kościelnej w Bystrej
oraz ul. Spacerowej w Wilkowicach.
• Wziął udział w radzie budowy dotyczącej termomodernizacji budynku byłej lecznicy dla zwierząt w Wilkowicach.
• Rozmawiał z dyrektorem delegatury kuratorium oświaty w Bielsku-Białej w temacie rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mesznej.

autobusem do
szczyrku
Informujemy, że zmianie ulega trasa przejazdu kursu o godzinie 9:20 wyjazd z dworca autobusowego w Bielsku-Białej w kierunku Szczyrku oraz kursu o godzinie 16:18
w kierunku powrotnym do Bielska-Białej.
Trasa przejazdu będzie przebiegała
ul. Bystrzańską w Bielsku-Białej, a następnie ul. Wyzwolenia (obok Urzędu Gminy)
i ul. Żywiecką w Wilkowicach oraz ul. Wyzwolenia w Rybarzowicach. Kurs powrotny
o godzinie 16:18 w kierunku Bielska-Białej
odpowiednio tą samą trasą.
Zmieniona trasa przejazdu w/w kursów
będzie obowiązywała wyłącznie w soboty, niedziele i święta.
Wybrane przystanki kursu w kierunku
Szczyrku:
BYSTRA ŚLĄSKA, SZKOŁA

09:33

BYSTRA ŚLĄSKA, SPÓŁDZ.

09:36

WILKOWICE, U.G.

09:38

WILKOWICE, ROGACZ

09:39

WILKOWICE, SKRZ.

09:40

• Uczestniczył w opłatku Koła Emerytów i Rencistów w Wilkowicach.
W ostatnim okresie podpisano umowy na:
• Obsługę i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Wilkowice.
• Zagospodarowanie określonych frakcji odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców z nieruchomości położonych na terenie
Gminy Wilkowice oraz dostarczonych przez mieszkańców do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wykorzystywanych do
rekultywacji składowiska w Wilkowicach.
• Przebudowę, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na poddasze
użytkowe, zaplecze biurowe z częścią noclegową w istniejącym budynku „Dom Strażaka” w Bystrej przy ul. Klimczoka 105.

WILKOWICE, SPÓŁDZ.
(BUŁGARIA)

09:42

RYBARZOWICE

09:44

Z głębokim żalem pożegnaliśmy

ŁODYGOWICE, SKRZ.

09:47

RYBARZOWICE, DOLNE

09:48

RYBARZOWICE, CENTRUM

09:50

Śp. Władysława
Walę

RYBARZOWICE, SPÓŁDZ.

09:52

Wybrane przystanki kursu w kierunku
Bielska-Białej przez Rybarzowice,
Wilkowice:
SZCZYRK, SOLISKO

16:18

SZCZYRK, POD GRAPĄ

16:21

SZCZYRK, GONDOLA

16:24

SZCZYRK WIDOKOWA

16:24

SZCZYRK, WODOSPAD

16:26

SZCZYRK, SKRZYCZNE

16:29

SZCZYRK, REMIZA

16:31

SZCZYRK NOWY KOŚCIÓŁ

16:32

SZCZYRK, CENTRUM

16:33

SZCZYRK, SKOCZNIA

16:35

SZCZYRK, SKALITE

16:36

Zasłużonego Działacza
Społecznego oraz Prezesa
Stowarzyszenia Kulturalnego
„Wrota Beskidów”

Składamy kondolencje
Rodzinie i Przyjaciołom
Wójt Gminy Wilkowice
Przewodniczący Rady Gminy
Wilkowice

UG
Głos Gminy Wilkowice
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SZKOŁA Z WITAMINĄ
Tak w bieżącym roku szkolnym nazwaliśmy Program dla szkół rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowanego przez Agencję Rynku
Rolnego.
Już od 2 października w naszej szkole gości darmowe mleko, warzywa i owoce. Zmieniła się jednak grupa, do której adresowany jest
program i obejmuje w roku szkolnym 2017/18 dzieci ze wszystkich
klas I–V, czyli ok. 300 naszych uczniów.
Dążymy do tego, by program dostarczania produktów żywnościowych był jak najbardziej skuteczny, bo przecież to dzieci są najbardziej wrażliwe na przyjmowanie wzorów zdrowego żywienia. Właśnie
z tego powodu każde dziecko otrzymuje określoną rozporządzeniem
ilość porcji owoców i warzyw, a zatem w pierwszym półroczu były to:
w ramach komponentu
owocowo-warzywnego
* 12 porcji jabłek
* 5 porcji gruszek
* 2 porcje śliwek
* 1 porcję soku owocowego
* 7 porcji marchwi
* 5 porcji rzodkiewki
* 2 porcje papryki
* 4 porcje pomidorów
* 3 porcje kalarepy
* 1 porcję soku warzywnego lub
owocowo-warzywnego

w ramach komponentu
mlecznego

* 34 porcje mleka
* 2 porcje jogurtu naturalnego
* 2 porcje kefiru naturalnego
* 2 porcje serka twarożkowego

„W długookresowej perspektywie realizacja programu przyczyni się do wzrostu zainteresowania spożywaniem krajowych produktów mlecznych oraz owoców i warzyw” – przewidują urzędnicy ministerstwa rolnictwa, a: „Dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej są wskazane jako grupa wiekowa najbardziej wrażliwa na przyjmowanie wzorów zdrowego żywienia” – uzasadnił dalej resort rol-

nictwa. Pamiętać trzeba, że głównym celem programu jest zmiana
nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w codziennej diecie dzieci, a także propagowanie zdrowego odżywiania poprzez
działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym oraz wzbogacające wiedzę o pochodzeniu produktów rolnych oraz wiedzę
o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności.
W bieżącym roku już zorganizowaliśmy dla dzieci kilka działań
edukacyjnych, z czego na szczególną uwagę zasługują prezentowane na szkolnym korytarzu comiesięczne gazetki tematyczne pod hasłem „Kulinarny alfabet”, na których poszczególne klasy objęte Programem przedstawiają grupy warzyw i owoców w porządku alfabetycznym ze szczególnym podkreśleniem ich walorów zdrowotnych,
estetycznych czy jakościowych.
Jeszcze bardziej wyjątkowym był konkurs plastyczny zorganizowany przez p. Monikę Bogumił-Laszczak dla uczniów klas czwartych,
piątych, a nawet szóstych (mimo, że nie są objęte Programem), którego celem nie było wyłącznie przedstawienie plakatu na temat zdrowego żywienia. Uczniowie biorący udział w konkursie mogli nie tylko przedstawić różnymi technikami plastycznymi owocowo-warzywne
martwe natury, ale mieli również okazję obserwować czy posmakować

zgromadzone produkty. Najlepsze z prac zaprezentowano w okresie
przedświątecznym w galerii przy głównym wejściu do szkoły.
Jak każdego roku w klasach I-III uczniowie wspólnie spożywają
drugie śniadanie połączone z degustacją owoców, warzyw, mleka
i ich przetworów. W poszczególnych oddziałach prowadzone są również zajęcia dydaktyczne poświęcone tematyce prawidłowego odżywiania się, podczas których dzieci często samodzielnie poszukują informacji dotyczących zdrowia. Dzieci podczas lekcji przygotowują również zdrowe przekąski takie jak sałatki owocowe czy kanapki
z warzywami.
Wychowawcy wraz ze swymi podopiecznymi już podjęli decyzję
o kontynuacji podobnych działań w drugim półroczu, dlatego pan dyrektor Andrzej Pobożny mógł podpisać kolejną umowę z dostawcą,
panem Krzysztofem Hankus, który dba o systematyczny dowóz przetworów do naszej szkoły. Czekamy zatem na drugie półrocze i kolejne zdrowe smakołyki!
Koordynator Programu
Lucyna Skonecka

ŚWIĄTECZNY NASTAŁ CZAS
Świąteczny nastał czas, radosny czas w naszym przedszkolu. Tradycją przedszkola w Wilkowicach jest zwyczaj kolędowania. Dzieci
starannie przebrane, z gwiazdą i szopką, z kolędą na ustach, odwiedziły wszystkie ważne instytucje naszej gminy: Urząd Gminy na czele
z Panem Wójtem, plebanię i Księdza Proboszcza, Dom Opieki Społecznej, Bibliotekę Publiczną, pracowników Ekoładu, Spółki Wodociągowej... Kolędnicy spisali się na medal, złożyli wszystkim życzenia, pozostawili drobne upominki – w zamian również zostali sowicie
obdarowani słodkimi niespodziankami.
20 grudnia na terenie przedszkola odbyła się „wigilijka”. W każdej grupie, przy odświętnie nakrytych stołach do uroczystego posiłku dzieci zasiadły wraz ze swoimi paniami i pracownikami przedszkola. To była doskonała okazja do przybliżania i kultywowania tak przepięknych tradycji bożonarodzeniowych: dzielenie się opłatkiem, tradycyjne potrawy, choinka, biały obrus i sianko na stole, wspólne śpiewanie kolęd... Takie chwile jednoczą wszystkich, wspominamy tych,
którzy odeszli, życzymy sobie samych dobroci, uczymy szacunku do
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siebie i ludzi, a Nowonarodzone Dzieciątko dodaje nam sił i wiary.
Również 20 grudnia odbyło się zajęcie otwarte w grupie KRASNOLUDKÓW pt. „Wyprawa po choinkę”. Głównym przesłaniem zajęcia
było wpojenie umiejętności poszanowania przyrody w oparciu o historyjkę obrazkową. Przybyli rodzice mieli okazję na chwilę przenieść
się w świat dziecka – zobaczyli, jak słucha, mówi, tańczy, śpiewa
i pracuje. Na zakończenie otrzymali od swych pociech wspólnie wykonaną choinkę.
Ponadto w dalszym ciągu na terenie naszej placówki realizowany  
jest projekt „Słoneczne przedszkole”. Objęte nim dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dogoterapii i arteterapii.
Nie zapominamy oczywiście o święcie Babci i Dziadka. Wszystkie
wnuczęta intensywnie przygotowują upominki i program artystyczny,
aby należycie uczcić swoje kochane Babcie i Dziadziusiów.
Oj, będzie się działo, ale o tym w następnym artykule.     
Zespół promujący Przedszkole Publiczne w Wilkowicach

Głos Gminy Wilkowice

ŚWIĄTECZNY CZAS W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM
W BYSTREJ
W grudniu przedszkolaki, miały pełne ręce
pracy, ponieważ przygotowywały przedstawienie - „Jasełka Krakowskie”, z wielką wytrwałością ucząc się tekstów, piosenek i tańców, aby móc swoje zdolności zaprezentować nie tylko przed rodzicami, ale także kolegami i pracownikami przedszkola. Wprowadzając świąteczną atmosferę dzieci samodzielnie wypiekały pierniki, dekorowały je

ozdabiając lukrem, a następnie podarowały rodzicom jako świąteczny prezent.
21 grudnia wszystkie dzieci przybyły do przedszkola odświętnie ubrane, aby
wspólne zjeść świąteczny obiad wraz z nauczycielkami i zaproszonymi proboszczami.
Przedszkolną wigilię poprzedziło oglądanie
jasełek w wykonaniu grupy „Wiewiórki” oraz
wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie pianina oraz łamanie się opłatkiem
i składanie sobie życzeń.
Nie zapominając o kultywowaniu tradycji,
przebrane w stroje kolędnicze przedszkolaki,
wędrowały po zaprzyjaźnionych instytucjach
śpiewając kolędy, winszując oraz wręczając
własnoręcznie wykonany upominek – aniołka. Wszystkim kolędowanie bardzo się podobało i dzieci przybyły do przedszkola z pysznymi słodyczami, którymi chętnie podzieliły
się ze swoimi kolegami.
Na zakończenie świątecznego okresu,
podczas wigilii dla osób samotnych, nasze
przedszkolaki uświetniły to spotkanie występami jasełkowymi, które wywołały wzruszenie wśród zgromadzonych osób i spra-

wiły wiele radości, a oklaskom nie było końca. Niektóre przedszkolaki mogły wystąpić
na dużej scenie w Bielskim Centrum Kultury podczas „Jasełek Integracyjnych” przygotowanych przez Stowarzyszenie Serce dla
Serca i Panią Olę. Dzieci i rodzice byli bardzo podekscytowani, a mali górale wspaniale wykonali swoje zadanie i o przedszkolakach z Bystrej usłyszało dużo osób. Świąteczny czas dobiegł już końca, lecz my czekamy z niecierpliwością na ukochane babcie i dziadków, bo przygotowaliśmy dla nich
piękne występy oraz słodki upominek.
DO ZOBACZENIA!
Urszula Polakow
Agnieszka Ziemiańska

Choinki Nadziei 2017 w SP nr 1 w Wilkowicach
Od wielu już lat Szkoła Podstawowa nr 1
w Wilkowicach, reprezentowana przez świetlicę szkolną, włącza się w akcję Fundacji Arka „Choinki Nadziei”. Z kolędą i choinką odwiedzamy pobliski Dom Pomocy Społecznej. Wiemy, że co roku mieszkańcy DPS
czekają na nasze odwiedziny, a pachnąca
choinka przez cały okres świąt przypomina
im o naszej serdecznej pamięci. W okresie
świątecznym samotność szczególnie boli.
Choinki Nadziei – pięknie ozdobione przez
naszych uczniów drzewka, przyniesione
starszym czy niepełnosprawnym osobom,
dodają energii i optymizmu.
Tegoroczna choinka, ustrojona w wykonane przez dzieci ozdoby z masy porcelanowej

oraz czerwone i białe kokardki, prezentowała się pięknie. Malowniczo i po góralsku prezentował się także zespół „Groniczki” z Panią Marią Prostak, który przekazał świąteczne drzewko i wystąpił przed Mieszkańcami
DPS-u w Wilkowicach.
Nieocenionej pomocy w tym przedsięwzięciu udzielił nam Pan Leśniczy z Bystrej - Ryszard Kucharski, który dostarczył do szkoły
pięknego świerka, a my mogliśmy zanieść
go do DPS-u. Serdecznie   dziękujemy za
lata współpracy!
Artykuł przygotowała
Pani Gabriela Giełtowska
Zespół Promujący Szkołę

Pieśń Patriotyczna w sercu i na ustach
30 listopada 2017 r. w ośrodku OSP w Wilkowicach odbyła się kolejna edycja Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek,
której jednym z organizatorów jest Oddział Akcji Katolickiej, działa-

Zespół klasy 3A i 3B

jącej przy parafii  kościoła pod wezwaniem Św. Michała Archanioła
w Wilkowicach.
Jednym z głównych założeń tej uroczystości jest krzewienie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży poprzez znajomość historii naszej ojczyzny, do której nawiązują prezentowane pieśni. Tegoroczne  spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem; dowodem na to
stała się liczna grupa uczestników, począwszy od przedszkolaków,
aż po młodzież gimnazjalną.
Największą liczbę uczestników reprezentowała Szkoła  Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach; uczniowie naszej
szkoły stali się zdobywcami I Miejsc we wszystkich swoich kategoriach! Oto wyniki naszych uczniów:
Wśród przedszkolaków I Miejsce przyznano Grupie VI „Smerfy”
(opiekunowie: Katarzyna Zielińska-Ficoń, Sławomira Basiura).
W kategorii klas 1-3 laureatką I Miejsca stała się Marta Czech
z klasy 3C (opiekun:  Beata Duraj).

Głos Gminy Wilkowice
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Wśród zespołów klas 1-3 I Miejsce zajął zespół z klasy 3A i 3B (opiekunowie: Elżbieta Wnuk i Lucyna Skonecka).
W grupie klas 4-7 zdobywczynią I Miejsca jest Anna Kuboszek z klasy 4A (opiekun: Maria Prostak).
W kategorii zespołów klas 4-7 (powyżej sześciu osób) I Miejsce zajął zespół „Groniczki” w składzie: Agnieszka Widuch, Anna Kuboszek, Weronika Pukacz, Zuzanna
Kokot, Martyna Rosiak, Michał i Filip Damek, Jakub Pach i Oliwier Pszczółka (opiekun: Maria Prostak).
Wszyscy zdobywcy pierwszych miejsc w swoich kategoriach wezmą udział w etapie finałowym, który zostanie przeprowadzony na poziomie diecezjalnym w Bielsku-Białej.
Pragniemy podziękować: Pani Bożenie Tobiasz - Prezes Akcji Katolickiej działającej na terenie tutejszej parafii, która doskonale zajęła się organizacją całego przedsięwzięcia. Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Artykuł opracowała pani Maria Prostak
Zespół Promujący Szkołę Marta Czech

Anna Kuboszek

„Zaśmiecono las!!!!”,
czyli o laureatach Konkursu Ekologicznego „Człowiek a środowisko”
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach
Uczeń klasy 5b Patryk Grabski został wyróżniony w Powiatowym Konkursie „Człowiek
a środowisko” w kategorii fotograficznej. Wykonał serię ciekawych zdjęć przedstawiających negatywny wpływ ludzi na środowisko
przyrodnicze,  poprzez spalanie śmieci w gospodarstwach domowych czy wyrzucanie ich
bezpośrednio do rzek.   Uczeń zaprezentował również zdjęcia ukazujące piękno otaczającego nas krajobrazu. Wyróżnione prace można obejrzeć na stronie internetowej  
szkoły w zakładce "Galeria". Uczeń pracował
pod kierunkiem pani Anity Tyrlik.
W kategorii praca literacka kl. I-III miejsce
1. zajęła uczennica z kl. 3c, Anna Klimczak,
która pracowała pod kierunkiem pani Beaty
Duraj. Poniżej przedstawiamy jej zwycięską
pracę:

„NIE TYLKO 22 kwietnia
DBASZ O ZIEMIĘ”

Asia ma 9 lat. Chodzi do 3 klasy. Posiada długie rude włosy, krótkie i brązowe rzęsy oraz jej wzrost wynosi 135 cm. Mieszka
w małym miasteczku o nazwie Krukowo.
Pewnego słonecznego, wiosennego dnia,
gdy szła z najlepszą koleżanką Magdą do
szkoły, przypomniało jej się coś bardzo ważnego.
- Za tydzień będzie 22. kwietnia, czyli
Dzień Ziemi.
- No tak… Koniec z wyrzucaniem śmieci
w środowisko… - Magda jęknęła.
- Dlaczego jęczysz? Nie wiedziałam, że ty
ciągle śmiecisz? – zdziwiła się Asia.
- Nie wiedziałaś?
Na lekcji pani Marta (ulubiona nauczycielka Magdy i Asi) opowiadała o królach Polski,
była właśnie przy Kazimierzu Wielkim:
- Bla, bla, bla, ple, ple, ple… - aż zadzwonił dzwonek na koniec lekcji. Gdy wszyscy
pakowali zeszyty, książki i ćwiczenia, pani
dorzuciła coś o sprawdzianie z grzybów.
O Dniu Ziemi nic nie wspomniała.
Gdy dziewczynki szły razem do domów,
Asia powiedziała do Magdy:
- Skoro nie wiesz nic na temat bałaganu
i sprzątania, to chodź do mnie. Magda bardzo chciała się dowiedzieć co planuje Asia,
więc poszła za Asią do jej domu.
6

Kiedy po długim spacerze wreszcie znalazły się w pokoju Asi, Magda dostrzegła tablicę. Było na niej napisane kredą:
j. polski, zadanie domowe zad. 1, 2, 3, 4
str. 49.  
- Karina!!! – zawołała głośno i ze zniecierpliwieniem Asia. (Karina to starsza siostra
Asi, oprócz Kariny Asia ma jeszcze starszego brata Kubę). Widocznie Kaka bawiła się
ostatnio w szkołę i nie zmazała tablicy…
- A teraz Magdzia słuchaj.
- Zaczęła swoją opowieść Asia:
Pewnego miłego dnia dwa małe krasnoludki szły sobie spokojnie przez las. Jeden
z nich miał na imię Leo, czyli chłopczyk,
a drugi Lisa, czyli dziewczynka. Jak mówiłam, szli przez las, szli do domu. Nagle Leo
wyciągnął cukierka ananasowo–arbuzowego, szybko go zjadł i wyrzucił papierek w las.
Skoro tylko Lisa zobaczyła to, to też wydobyła z sakiewki i zjadła cukierka, ale jagodowo–malinowego. I także wywaliła swój papierek w las.
Potem Lisie zachciało się pić, więc wyciągnęła sok bananowy z ananasem, wypiła wszystko i rzuciła szklaną butelkę w głąb
lasu. Leo też wypił swój sok, tylko że jego
sok był o smaku: pomarańcza–mięta–jabłko
i też wyrzucił szklaną butelkę w głąb lasu.
Szli jeszcze bardzo długo a przy tym wyrzucili jeszcze: 20 plastikowych butelek, 10
szklanych butelek, 40 papierków po cukierkach, 8 opakowań po żelkach, 25 papierków
po kanapkach i wiele, wiele innych. Wreszcie
doszli do domu.
Następnego dnia pani krasnolud Urszula
Kat wybiegła na główną ulicę i wrzasnęła :
- Zaśmiecono las!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
Krzyk pani Uli był tak głośny, że zbudziła
dwójkę małych sprawców.
- Co się stało? - spytał Leo, leniwie wstając
ze swojego łóżka.
- Pani Ula pyta, kto zaśmiecił las. Pojedźmy sprawdzić czym – zaproponowała niczego nieświadoma Lisa.
Rodzeństwo krasnoludów pojechało na rowerach pod las.   Tam zobaczyli wszystkie
swoje wczorajsze śmieci.
- Oj ,oj ,oj… - udało im się stęknąć to w tym
samym czasie.
Głos Gminy Wilkowice

W tym właśnie momencie zobaczyli całe
miasto pędzące do lasu. Każdy krasnolud
był uzbrojony w kilka worków i parę rękawic,
Leo i Lisa dołączyli do reszty mieszkańców.
Grupowe sprzątanie zajęło 4 godziny. Potem
wszyscy poszli do kawiarenki, aby zjeść pierogi z malinami i sosem truskawkowym i wypić sok jagodowy. Po takim wielkim sprzątaniu już nikt nie śmiecił…
- Skoro tak, to ja też już nie będę śmiecić. - powiedziała Magda i pobiegła do domu.
Asia poznała tą opowieść od swojej starszej siostry, kiedyś ona też była taka jak
Magda i wtedy Karina jej to opowiedziała.
W kategorii praca literacka kl. IV-VI miejsce III zajął uczeń kl. VI b, Dominik Helfer,
który pracował pod kierunkiem pani Wiesławy Stolarczyk-Kos.  Oto jego zwycięski tekst:

„Przyszła jesień”
W kalendarzu już jest wrzesień.
Przyniósł nam więc polską jesień.
Z nieba patrzą na nas chmury
i przybrały kolor bury.
Lecz się słońce nie poddaje
i wciąż swoje ciepło daje.
Las porzucił już zielenie
i się przybrał w nowe cienie.
Są tam brązy i żółcienie.
Nawet widać też czerwienie.
W drzewach cichnie ptaków śpiew.
Tylko wiatr swą szumi pieśń.
Czasem przemknie sarna płocha,
bo ją goni dzika locha.
Pod krzakami są zwierzątka,
bo szukają swego kątka.
Przyda im się ciepła nora.
Będzie przecież zimna pora.
Idzie grzybiarz leśną ścieżką.
Ma przy boku torbę ciężką.
Pełną kurek, borowików,
innych małych smakołyków.
Byle nie był tam muchomor.
Bo choć piękny jest jak kwiat,
może zatruć cały świat.
Laureatom i ich opiekunom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Zespół Promujący Szkołę

II EDYCJA GWIAŹDZISTYCH POCHODÓW ORSZAKÓW KRÓLEWSKICH
W GMINIE WILKOWICE PRZESZŁA DO HISTORII
Wzorem pięknie się rozwijającej – można
już powiedzieć – tradycji orszaków królewskich w Święto Trzech Króli w naszej Gminie, tym razem Stowarzyszenie Kulturalne
Huciska   zorganizowało drugą edycję wydarzenia, wykonując niepisane zobowiązanie z zeszłego roku. Z racji przynależności
Hucisk do Sołectwa Wilkowice punktem centralnym była w tym roku Stajenka przy kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Wilkowicach, a pochody orszaków przemieszczały się od Kaplicy
w Górnych Wilkowicach, orszak króla Baltazara, od kościoła w Mesznej, orszak króla Kacpra i od kościoła w Bystrej Krakowskiej orszak króla Melchiora. Jesteśmy radzi, że do orszaku z Górnych Wilkowic, który wspomagany był przez akordeon Leszka
Pochopień i chórek Patrycji Nycz, przyłączyło się po drodze wielu mieszkańców Wilkowic pomagając śpiewać kolędy i uświetnia-

jąc go swoją obecnością. Także orszak królewski z Mesznej wspomagany przez kapelę
Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”,
tamtejszych harcerzy i Koło Gospodyń Wiejskich prezentował się znakomicie, no i pięknie przebrany i rozśpiewany orszak z Bystrej reprezentujący tamtejsze stowarzyszenia jak: Stowarzyszenie Rozwoju wsi Bystra
„Bystrzańska Inicjatywa”, Towarzystwo Przyjaciół Bystrej, Straż Pożarną w Bystrej i Koło
Gospodyń w Bystrej. Pięknie wyglądało czoło pochodu z gwiazdą betlejemską, trzema
królami na czele i kolędą: Pójdźmy wszyscy do stajenki… na ustach około 300 osobowej rzeszy „poddanych”, zbliżając się do
szopki zbudowanej obok kościoła w Wilkowicach, przywitanych następnie przez dziecięcy Zespół Fletnie Pana ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach, prowadzony
przez Panią Marię Prostak. Dzień nie był gorszy od ludzkich serc. Świeciło słońce i było

stosunkowo ciepło, na tyle, że pozwoliło wystąpić na żywo, w strojach zgodnych z tradycją Bożonarodzeniowej Szopki, Monice Białek, która wcieliła się w rolę Maryi i Józefowi Kruczkowi, który zagrał rolę św. Józefa wg
własnego scenariusza i prowadzącego narrację sceny składania hołdu i darów Nowonarodzonemu Bożemu Dziecięciu. Pięknym
polskim kolędom, śpiewanym chętnie przez
zgromadzonych nie byłoby końca, gdyby nie
ogłoszenie, że rozstrzygnięty został konkurs
na najlepiej przebrany  orszak, który wygrała Bystra przed Meszną i Huciskami z Wilkowicami. Piękne wydarzenie, tym piękniejsze,
że przyłączyliście się Państwo o wiele liczniej niż w ubiegłym roku, co nas organizatorów bardzo cieszy, bo tylko taka szeroka
wspólnota mieszkańców całej Gminy, oparta
na kultywowaniu naszej polskiej tradycji ma
swój głęboki sens. Na zakończenie chciałbym serdecznie   podziękować Agnieszce
Rusin i Grześkowi Gaborowi za merytoryczną pomoc   i współpracę w organizacji wydarzenia, a także
Markowi Maślance za zmaganie się z przeciwnościami. A na III edycję, zgodnie
z umową między nami, już
dziś zapraszam Państwa
do Mesznej.
Do zobaczenia za rok!
Józef Kruczek

Zawody pływackie
9 grudnia na Pływalni Centralnego Ośrodka Sportowego w Szczyrku odbyły się IV
Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu, w których udział
wzięli nasi uczniowie.
Rywalizacja odbywała się na dystansie
25 oraz 50 m - stylem dowolnym oraz kraulem na grzbiecie. W zawodach uczestniczyło
ponad 100 zawodników podzielonych na różne kategorie wiekowe.
Uczniowie naszej szkoły plasowali się na
czołowych miejscach. Niepokonany w swojej
kategorii dwukrotnie okazał się Jakub Męc-

ner, wygrywając zarówno stylem dowolnym
jak i kraulem na grzbiecie. W tej samej kategorii, tuż za Jakubem, znalazł się kolejny
nasz uczeń Kamil Twardosz – 2 x 2 miejsce.
Wśród dziewczynek dwukrotnie trzecia była
Natalia Romaniak natomiast 4 Kinga Biernat.
Natomiast w najmłodszych kategoriach wiekowych Karina Dziedzic zajęła 3 miejsce.
W tym dniu nie było przegranych, bowiem
na zakończenie zawodów każdy uczestnik
otrzymał medal, dyplom i pamiątkową koszulkę, a zwycięzcy poszczególnych kategorii dodatkowo nagrody rzeczowe. Młodych

adeptów pływania odwiedził również święty
Mikołaj, który rozdał wszystkim uczestnikom
paczki.  
W zawodach uczestniczyli również: Bartłomiej Lewandowski, Martyna Rosiak, Emilia
Zyzańska, Klaudia Pytlik, Michał Cury, Radosław Więzik, Adrian Grabski i Natalia Kamińska.
Gratulujemy wszystkim uczniom!
Zespół Promujący Szkołę Podstawową
Nr 1 im. Władysława Jagiełły
w Wilkowicach

GLKS WILKOWICE VS ORŁY BIELSKIE
1 stycznia br. na stadionie GLKS w Wilkowicach, naprzeciwko Urzędu Gminy, po raz
dziesiąty, odbył się mecz w piłkę nożną pomiędzy drużynami GLKS Wilkowice – Orły
Bielskie o puchar Prezesa GLKS Wilkowice Ryszarda Rączki. W drużynie Orłów Bielskich zaprezentowali się: Ryszard Radwan,
Jacek Mizia, Bogdan Rozmus, Gerard Marszałek, Tomasz Staniek,   Andrzej Sarlej, Jacek Kasperek, Grzegorz Mroziak, Jarosław
Motyka, Andrzej Mlastek, Grzegorz Napieralski, Roman Wojtulewski, Marek Kołodziej,

Michał Wróbel, Dariusz Kołodziej, ALeksander Macedoński, Rafał Kałuża i Sebastian
Przybyła.
Drużyna GLKS Wilkowice wystąpiła
w składzie Piotr Kwaśny, Jarosław Loranc,
Robert Mazurek, Krzysztof Więzik, Rafał
Duc, Michał Czader, Sławomir Zątek, Wojciech Gołąbek, Marek Maślanka, Jarosław
Kierwin, Zenon Cader, Mirosław Gruchlik,
Józef Paluch i Rafał Dziech.
Po zaciętej walce i celnych strzałach mecz
zakończył się wynikiem 3:1 dla Orłów BielGłos Gminy Wilkowice

skich. Dla Orłów Bielskich gole strzelali:
Grzegorz Mroziak, Dariusz Kołodziej i Tomasz Staniek, a dla GLKS WIlkowice Roman
Czader.
Spotkanie doskonale i profesjonalnie sędziował Tadeusz Studencki.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych
kolegów w 2017 roku Władysława Walę
i Sławomira Wojtulewskiego.
Zarząd GLKS Wilkowice
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„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA”
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W BIBLIOTECE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W WILKOWICACH
W grudniu bieżącego roku szkolnego bibliotekarze naszej szkoły złożyli sprawozdanie z działań podjętych w ramach  realizacji
priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej,
którego celem stało się „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”.
Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa
oraz Urzędu Gminy w Wilkowicach zakupiono aż 924 egzemplarze książek!
Z nowości wydawniczych korzystają  wszyscy uczniowie naszej szkoły. Książki zakupione do biblioteki szkolnej zostały zaplanowane tak, aby mógł je wypożyczyć każdy czytelnik. Jedne przeznaczone są dla uczniów klas
młodszych z niewielką ilością treści i dużą
czcionką oraz kolorowymi ilustracjami. Inne dla dzieci starszych, głównie z dziedziny beletrystyki. Są też takie, które dostosowane są
do różnorodnych grup wiekowych np. z dziedziny zoologii, sztuki, osiągnięć nauki i techniki. Znając naszych uczniów,   uwzględniliśmy ich indywidualne potrzeby.

W oparciu o nowo zakupione książki realizowano działania promujące czytelnictwo,
różnorodne formy pracy w bibliotece, świetlicy szkolnej, a także podczas zajęć edukacyjnych w każdej klasie powstawały liczne projekty czytelnicze.
Zainteresowanie naszych uczniów nowymi książkami jest ogromne. Są to książki, które zostały zakupione przy współpracy
i po zasięgnięciu opinii rodziców, nauczycieli
i przede wszystkim naszych uczniów. To oni
są twórcami listy bestsellerów, która była dostępna w bibliotece. Nowości mają bezpośredni wpływ na statystyki czytelnicze, które pokazują ciągły wzrost liczby wypożyczeń! Biblioteka szkolna umożliwia  i zachęca uczniów do wypożyczenia większej ilości książek również  na okres ferii zimowych
i letnich.
Podczas realizacji Programu wzmocniliśmy współpracę z lokalnymi bibliotekami                             
i Gminnym Ośrodkiem Kultury „Promyk” wszystko po to, aby uatrakcyjnić dzieciom
kontakt z książką  i szeroko pojętą kulturą.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma ogromny wpływ na wzrost  zainteresowań naszych uczniów, dzięki promowaniu  
i wspieraniu rozwoju ich czytelnictwa; zwiększyła się  ilość wypożyczanych książek, odwiedzin w czytelni oraz ogólne zainteresowanie biblioteką i jej działalnością. Na rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów  
wpływa również fakt, iż od bieżącego roku
szkolnego dzieci lub rodzice mają dostęp do
elektronicznego katalogu biblioteki szkolnej.
Jest to kolejne przedsięwzięcie, które promuje naszą   szkolną bibliotekę, daje możliwość  zapoznania się z bogatym księgozbiorem oraz sprawdzania własnych kart czytelniczych z urządzeń mobilnych (komputer, tablet, telefon komórkowy).
Zapraszamy naszych czytelników do częstych odwiedzin w bibliotece szkolnej oraz
na stronie internetowej szkoły w zakładce
„Biblioteka”.
Artykuł opracowała pani Anita Tyrlik
Zespół promujący szkołę

Ukazała się książka – o nas
Po ponad dwuletniej pracy, nakładem
Stowarzyszenia Kulturalnego Huciska ukazała się książka PT: INO NIE SZOLIĆ czyli SŁOWNIK GWARY UŻYWANEJ W HUCISKACH.

Jej premiera miała miejsce w dniu 16.
grudnia 2017 roku w Ośrodku Kultury „Stara Szkoła w Huciskach”, w obecności zaproszonych gości: wójta naszej Gminy Pana
Mieczysława Rączki, Pani dr Eweliny Gajewskiej, która zajmowała się korektą i warstwą językową książki, artysty malarza Rafała Bojdysa autora ilustracji, v-ce prezesa
Banku Spółdzielczego w Bystrej Pana Bogdana Jakubca, prezesów zaprzyjaźnionych
stowarzyszeń, a także licznie zgromadzonej publiczności, za co szczególnie serdecznie dziękuję. Podczas spotkania zaprezentowałem genezę powstania książki jak i kulisy jej pisania z uwzględnieniem historycznego tła Hucisk, najpierw jako osady, później gminy i w końcu przysiółka Wilkowic. Następnie Pani dr Ewelina Gajewska opowiedziała o warstwie językowej książki podkreślając jego specyfikę i bogactwo jako efekt
wpływu różnych kultur i uwarunkowań histo8

rycznych. Natomiast Pan Mieczysław Rączka ocenił, że książka powstała w ostatniej
chwili, bo język gwarowy dramatycznie szybko zamiera i za chwilę nie byłoby komu jej
napisać. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymali w prezencie książkę, z której mam taką nadzieję są zadowoleni. Jak książka została przyjęta, niezręcznie
mi pisać, bo to tylko Państwo możecie ocenić, dlatego chcąc zachęcić serdecznie do jej
przejrzenia, przetłumaczę tytuł i trochę o niej
opowiem. Podtytuł książki INO NIE SZOLIĆ
nie da się przetłumaczyć bezpośrednio na
język polski, a oznacza mniej więcej prośbę o ironicznym zabarwieniu, żeby nie zniekształcać „nasegło” języka gwarowego. Natomiast książka, choć w swojej zasadniczej
treści jest dość pokaźnym,  bo zawierającym
4000 haseł słownikiem, to jednak jest to także próba syntetycznego spojrzenia na lokalną historię, a 70   arcyzabawnych ilustracji
Rafała Bojdysa, komentujących niektóre hasła,   czyni ją lekką i przyjemną w odbiorze,  
taką, którą chętnie bierze się do ręki. Z tego
samego powodu nie będę również   oceniał  
warstwy merytorycznej książki, za to, za recenzję niech posłuży cytat ze wstępu językoznawcy Pani dr Eweliny Gajewskiej: „Język mieszkańców Hucisk będzie więc z jednej strony mieszanką innych gwar i języków,
a z drugiej językiem wyróżniającym się na tle
pozostałych zmodyfikowanymi lub czasem
całkiem nowymi formami leksykalnymi i gramatycznymi. Analiza zgromadzonej leksyki pozwala na stwierdzenie największej frekwencji wyrazów pochodzenia niemieckiego i śląskiego”. „Nie sposób nie dostrzec
wpływów gwary żywieckiej, zwłaszcza w repertuarze słownictwa opisującego życie codzienne, prace gospodarskie, sprzęty domowe czy zwierzęta wiejskie”. „W słownictwie
Głos Gminy Wilkowice

mieszkańców Hucisk spotykamy także formy wskazujące na wpływy czeskie i słowackie. Pojawia się np. przejęty z czeskiego buzerant, wykorzystująca słowacki pozor konstrukcja: dać se płozór czy – najprawdopodobniej również przejęte ze słowackiego
- plosło. „W naszym materiale wyróżniamy
też grupę wyrazów mniej lub bardziej zmodyfikowanych w porównaniu do śląskich czy żywieckich odpowiedników. Z ciekawych przykładów warto wymienić: alamunije, cyrpowke, habacyne, kamgan, płoćciorza. Również płaszczyzna gramatyczna form gwarowych używanych w Huciskach dostarcza interesujących obserwacji na temat specyfiki
tego języka”. Opisane wyżej zjawiska fonetyczne i fleksyjne charakterystyczne są dla
różnych gwar, co również potwierdza tezę
o niejednorodności i bogactwie języka używanego przez mieszkańców Hucisk”. Przyjemnego odbioru życzę!
Józef Kruczek
Pewna, ograniczona ilość książek jest
jeszcze dostępna. W razie zainteresowania proszę dzwonić, tel. 507020076.

„CO ZA NAMI…”
Szanowni Państwo, w Nowym Roku zaszły zmiany
w kadrze „Promyka”. Dotychczasowa Kierownik ds. Administracji i Kultury, Pani Aleksandra Szymik-Caputa wygrywając konkurs, objęła stanowisko Dyrektora Gminnej Bi-

blioteki Publicznej w Wilkowicach, zaś jej obowiązki przejął Pan Łukasz Hola. Do grona pracowników „Promyka”
dołączy Pani Paulina Kachel. Życzymy powodzenia na nowej drodze zawodowej i gratulujemy awansu!!!

W okresie kolędowania, tuż po Świętach, spotkaliśmy się, by razem przeżywać historię o Narodzeniu Pańskim podczas spektaklu jasełkowego „Herody” w wykonaniu Grupy Teatralnej "Menuet" z Tychów, która 2 lata temu zdobyła I nagrodę w konkursie „Gody Żywieckie” w Żywcu. Grupa działa przy Ośrodku Caritas Archidiecezji
Katowickiej „Święta Faustyna”. Przedstawienie przyniosło obopólną radość zarówno oglądającym, jak i grającym. Po spektaklu, wspólne z aktorami, śpiewaliśmy kolędy. Można
było obejrzeć świąteczne wystawy: prac laureatów konkursu na Najpiękniejsza Kartkę Bożonarodzeniową, malarstwa na szkle Pani Rozalii Szypuły pt. „Do Betlejem iść wam trzeba” oraz
znajdującą się w Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia", wystawę świątecznej plastyki obrzędowej.
Przy tradycyjnie nakrytym do Wigilii stole w Izbie Regionalnej Pani Mira Bernardes-Rusin opowiadała o dawnych zwyczajach i praktykach bożonarodzeniowych.
W niedzielę 14 stycznia, w kościele parafialnym w Bystrej Krakowskiej, już po raz XVIII, odbył
się Festiwal Kolęd i Pastorałek „Spotkania z Kolędą” im. Piotra Jakóbca pod honorowym patronatem Andrzeja Płonki – Starosty Bielskiego. Spotkanie z kolędą rozpoczęliśmy przy Szopce
bożonarodzeniowej obok Domu Rekolekcyjnego „Nazaret" w Bystrej Krakowskiej, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie oraz wspólne odśpiewanie kolędy. Następnie, przed mszą świętą, wystąpił Zespół Regionalny „Echo” z Hecznarowic, zaś po mszy, Chór Mieszany „Echo” z Zebrzydowic oraz Zespół Kameralistów Miasta Lędziny „Pro Arte et Musica”. Każdy z zespołów otrzymał kwiaty, pamiątkowe dyplomy, album o Julianie Fałacie oraz statuetkę. Koncert poprowadziła Pani Krystyna Fenik, której serdecznie dziękujemy. Wydarzenie zorganizowali wspólnie:
Polski Związek Chórów i Orkiestr w Bielsku-Białej, Gmina Wilkowice, Gminny Ośrodek Kultury
„Promyk" oraz Parafia w Bystrej Krakowskiej. Dziękujemy również OSP Bystra i Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa" za przygotowanie poczęstunku dla uczestników spotkania. Do zobaczenia za rok!
W piątek, 19 stycznia na scenie „Promyka” odbył się koncert karnawałowy. Bawiliśmy się
przy skocznych i żywiołowych piosenkach grupy „KRZYWA ALTERNATYWA". Wywodzący się
z Oświęcimia zespół gra od blisko 30 lat, zagrzewając publiczność pełnym energii repertuarem
muzyki alternatywnej z domieszką rocka, reggae, ska, punku i jazzu. Grupa wystąpiła w składzie ośmiu muzyków grających na trąbce, saksofonie, puzonie, klawiszach, perkusji i trzech gitarach, którzy naładowali nas solidną dawką pozytywnych wibracji, bo... dyskoteka gra!!!

Mieszkanka naszej Gminy, Anna Demianiuk, uczęszczająca na zajęcia plastyczne w DK im.
W. Kubisz w Bielsku-Białej, prowadzone przez Panią Katarzynę Żaczek, odniosła kolejny sukces miedzynarodowy, a mianowicie została wyróżniona w prestiżowym Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora w Nowym Targu. Gratulujemy bardzo serdecznie zarówno wybitnej Artystce, jak i promującej ją Instruktorce!

Głos Gminy Wilkowice

9

10

Głos Gminy Wilkowice

Głos Gminy Wilkowice

11

PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”
ul. Juliana Fałata 2k 43-360 Bystra INFO: 33 8 170 773 www.gok.wilkowice.pl
12
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SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM KLUBU GAJA
W PRZEDSZKOLU W MESZNEJ
W dniu 09.01.2018 r. nasze przedszkole ponownie odwiedził pan Jarosław Kasprzyk - przedstawiciel Klubu Gaja. Tym razem pan Jarosław
przygotował prezentację o wybranych gatunkach
ptaków zimujących w naszej ojczyźnie. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem przyglądały
się zdjęciom, poznawały nazwy ptaków, ich zwyczaje żywieniowe oraz ciekawostki z nimi związane. Największe poruszenie wzbudziła jednak budowa karmnika, do której dzieci przystąpiły tuż po

zakończeniu prezentacji. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu przedszkolaków oraz bezcennej pomocy pana Jarosława nasza placówka zyskała
trzy piękne karmniki, które na parapetach naszego przedszkola już oczekują na pierwszych gości.
Serdecznie dziękujemy panu Jarosławowi za kolejne miłe, pełne drogocennych informacji, spotkanie.
ZESPÓŁ PROMUJĄCY PRZEDSZKOLE
Paulina Kania

BEZPIECZNY PUCHATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
W WILKOWICACH
Bezpieczeństwo jest jednym
z najważniejszych tematów, jakie poruszane są na lekcjach zarówno w klasach młodszych jak
i starszych. Zaś szczególny nacisk kładzie się na to, aby jak najlepiej pod względem bezpieczeństwa przygotować dzieci najmłodsze. W tym celu uczniowie klasy
pierwszej przystąpili do ogólnopolskiej akcji pod nazwą "Akademia Bezpiecznego Puchatka". Jest to program edukacyj-

ny o charakterze
społecznym organizowany cyklicznie od 2009
roku. Ma on na
celu utrwalenie
wiedzy o zasadach ruchu drogowego, o tym
jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie spędzać czas w domu, w szkole i w czasie zabawy. A jeśli jednak przytrafi się coś niepożądanego, to dzieci otrzymują wskazówki dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Re-
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alizacja zagadnień przewidzianych w programie odbywała się na zajęciach w szkole,
podczas spotkań z przedstawicielami Policji
oraz w trakcie pracy indywidualnej dzieci we
współpracy z Rodzicami. Podsumowaniem
zdobytych wiadomości był Wielki Test Bez-

pieczeństwa, do którego przystąpili uczniowie naszej szkoły, otrzymując średnie wyniki na poziomie 94%. Opłacało nam się pilnie
uczyć o tym, co bezpieczne, ponieważ zdobyta wiedza jest bezcenna i będzie nam się
przydawać przez całe życie, a dodatkowo

otrzymaliśmy certyfikat, który cieszy nasze
oczy i dowodzi, że o bezpieczeństwie wiemy
naprawdę sporo.
SP nr 2 Wilkowicach
Katarzyna Odoj

Bystrzański Konkurs Kolęd i Pastorałek 2018
20 stycznia w Kościele w Bystrej Krakowskiej odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek,
w którym wzięło udział 16 wokalistów i 11 zespołów w różnych kategoriach wiekowych,
od przedszkolaków po starszą młodzież,
z zaangażowaniem prezentując swoje umiejętności oraz zdolności wokalne i instrumentalne. Uroku występom dodały piękne stroje o charakterze kolędniczym lub ludowym.
Organizatorów konkursu, czyli Parafialny
Oddział Akcji Katolickiej cieszy, iż uczestników z roku na rok przybywa, a poziom wysoki i wyrównany,  zatem jury w składzie: Przewodnicząca – Alicja Raszka-Micherdzińska,
Jacek Kubik, Irena Staszek, Jolanta Kajzer,
miało „twardy orzech do zgryzienia”. Oceniając dobór i oryginalność repertuaru, umiejętności wokalne oraz instrumentalne wykonawców, jak
również ogólny wyraz artystyczny (przebrania, rekwizyty) po burzliwych obradach, komisja ustaliła następujący werdykt:
- kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym – soliści,
zespoły wokalne:
I miejsce: Barbara Dunat, Grupa „Tygryski”, Grupa „Wiewióreczki” z Przedszkola Publicznego w Bystrej;
II miejsce: Grupa „Ogniki”
z Przedszkola Publicznego
w Bystrej;
III miejsce: Grupa „Misie”

z Przedszkola Publicznego w Bystrej;
- kategoria: uczniowie szkoły podstawowej klas I – III – soliści, duety, zespoły wokalne:
I miejsce: Kolędnicy z kl. II Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrej;
- kategoria: uczniowie szkoły podstawowej klasy IV – VI – soliści, zespoły wokalne:
I miejsce: Anna Gębala i Natalia Duraj, Dziecięcy Zespół Fletni Pana „Beskidy” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach;
II miejsce: Weronika Pukacz z SP nr
1 w Wilkowicach, Zespół wokalny kl. IV – VI
oraz „Kolędnicy” z kl. V ze Szkoły Podstawowej nr I w Bystrej;
III miejsce: Anna Kuboszek – SP nr 1 w Wilkowicach, Agnieszka Widuch
– SP nr 1 w Wilkowicach,
Julia Wiewióra – SP nr 1
w Bystrej;
Wyróżnienie: Nikola Filipek – SP nr 1 w Bystrej,
Zofia Dunat – KTK w Bielsku-Białej;
- kategoria: młodzież
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – soliści, zespoły wokalne:
I miejsce: Aleksandra
Nykiel, „Grupa Fałata” ze
Szkoły Podstawowej nr 2
w Bystrej,
II miejsce: Karolina Ny-

kiel, Nina Kumorek z SP nr 2 w Bystrej,
III miejsce: Monika Dukalska z SP nr 2
w Bystrej;
- kategoria: kolędujące rodziny:
I miejsce: Grupa młodzieży oazowej
„Emaus”;
- kategoria: kolędujący dorośli:
I miejsce: „Bystrzańskie Gosposie” – Koło
Gospodyń Wiejskich w Bystrej.
Placówki oświatowe oraz grupy kolędnicze, biorące udział w konkursie, za zaangażowanie i podtrzymywanie tradycji śpiewania
kolęd otrzymały pamiątkowe statuetki, natomiast wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni
dyplomami i nagrodami.
Prezes AK – Pan Stanisław Kwiatek, dziękuje nauczycielom i wychowawcom za trud
włożony w przygotowanie dzieci i młodzieży, specjalne podziękowanie składa Pani
Magdalenie Chodkowskiej-Chmiel oraz Pani
Olimpii Podwacietnik za coroczną pomoc
w organizacji konkursu.
O.P.

PO RAZ DWUDZIESTY
ZAGRALIŚMY Z WIELKĄ ORKIESTRĄ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Z radością informujemy, iż XXVI Finał
WOŚP był dla naszego sztabu okazją, aby
po raz dwudziesty zagrać w tym niepowtarzalnym, jedynym na świecie KONCERCIE
LUDZI WIELKICH SERC…
Wszystkim, którzy w dniu Finału wspierali tę wspaniałą orkiestrową ideę, którzy wrzucali naszym wolontariuszom datki i obdarzali
ich uśmiechem przez cały dzień kwesty
GORĄCO DZIĘKUJEMY.
Bezcenne jest dla nas Państwa zaufanie,
hojność i radość jaką dajecie naszym podopiecznym. Życzliwość z jaką się spotykają
uskrzydla ich do dalszych działań i umacnia
przekonanie, że warto pomagać.
I chociaż przed każdym Finałem, staramy
się studzić emocje i nie mówić o rekordach,
to z wielką satysfakcją po raz kolejny przy14

chodzi nam poinformować, iż ofiarność darczyńców, przyczyniła się do… KOLEJNEGO
REKORDU.
W tym roku uzbieraliśmy:
88 206, 90 groszy
oraz obcą walutę z każdego zakątka
świata na łączną sumę ok. 680 złotych,
a także woreczek srebrnej biżuterii.
Na przestrzeni dwudziestu lat przekazaliśmy na konto Fundacji WOŚP kwotę
864 612 złotych,
którą zbierało łącznie
2163 wolontariuszy.
Nasze uczennice i uczniowie, którzy brali
udział w pierwszych kwestach są już matkami, ojcami, a ich dzieci pojawiły się w szkole.
Głos Gminy Wilkowice

Najmłodsi tegoroczni wolontariusze uczęszczają do klas piątych i mają po 11 lat. Dwadzieścia lat minęło. Młodsi zastępują starszych, zmieniają się twarze, wzrasta liczba
kwestujących, pojawiają się rekordowe kwoty, zwiększa się ilość darczyńców i wysokość
kwot wrzucanych do puszek   i tylko to, co
najważniejsze, pozostaje takie samo - WOLA
CZYNIENIA DOBRA oraz przekonanie, że
działa się w słusznej sprawie. Wzruszające
świadectwa pomocy w leczeniu dzięki sprzętowi zakupionemu przez Fundację WOŚP
nie są obce, także w naszym sztabie.
Do dziś przechowujemy karteczkę, która
znajdowała się w woreczku ze złotą biżuterią
„Od dziewczynki, której WOŚP uratowała życie”. Takich dowodów mamy więcej,  a każdy
rok przynosi nam chwile wielkich wzruszeń.
Nie byłoby sprawnej organizacji i właści-

wego przebiegu kolejnego Finału, mającego zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo 130 wolontariuszom, gdyby nie Przyjaciele Sztabu, którzy rok rocznie wspierają
nas, oferują nieocenioną pomoc i dają nam
poczucie, że w tym trudnym przedsięwzięciu
nie jesteśmy sami.
Serdecznie dziękujemy;
- Wójtowi Gminy Wilkowice Panu Mieczysławowi Rączce,
- Prezesowi Spółdzielni „Bystrzanka” Panu
Janowi Kowalskiemu,
- Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wilkowicach Panu     
   Wojciechowi Kąkolowi i wszystkim Druhnom i Druhom,

- Kierowcom Urzędu Gminy i OSP Wilkowice,
- Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1
i Radzie Rodziców Szkoły
  Podstawowej nr 2 w Wilkowicach,
- Państwu Paulinie i Bartłomiejowi Czader –
Piekarnia Czader,   
- wszystkim Mamom i Babciom za pyszne
wypieki,
- anonimowym sponsorom, którzy jak co
roku finansują „światełko do nieba”.
Dziękujemy także wszystkim Rodzicom
za zaufanie jakim nas obdarzają, wyrażając
zgodę na udział dziecka w całodziennej kweście. Dajecie nam Państwo niezbędne zrozumienie i wsparcie.

Na zakończenie wraz z Szefem Sztabu
pragniemy podziękować naszym „młodym
bohaterom” -  wszystkim wolontariuszom.
W tym dniu wasza odpowiedzialność,
zaangażowanie, kultura są widoczne we
wszystkich miejscach gdzie kwestujecie. Jesteśmy dumni, że nie tylko chcecie i umiecie
pomagać innym, ale także, że swoją wzorową postawą godnie reprezentujecie nasze
obie szkoły.
Szef Sztabu, dziękuje także Uli, Reni i Olkowi oraz wszystkim koleżankom i kolegom
z pracy za nieocenioną pomoc.  
Członkowie Sztabu SP Wilkowice

WSPOMNIENIE O ŚP. WŁADYSŁAWIE WALI
Śp. Władysław przyszedł na świat 69 lat
temu w Wilkowicach.
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej zdobył wykształcenie średnie techniczne w branży spożywczej, a następnie wyższe w branży
ekonomicznej. Łącząc oba kierunki piął się
kolejno po szczeblach kariery w państwowej
branży mięsnej począwszy od klasyfikatora,
a kończąc jako dyrektor Zakładów Mięsnych
w Bielsku-Białej.
Na początku lat 90-tych ubiegłego wieku
znakomicie odnajduje się w czasach reformacji ustrojowej i otwiera jedne z pierwszych
prywatnych firm działających na rynku przetwórstwa mięsnego tj. Firmę Wiena w Kętach
oraz Walah w Bielsku-Białej.
W tym samym czasie buduje swój dom
w Wilkowicach i tu ponownie zamieszkuje
wraz ze swoja najbliższą rodziną.
Jako prywatny przedsiębiorca w prowadzonych firmach zatrudnia wielu mieszkańców Wilkowic, chętnie angażuje się w pierwsze społeczne przedsięwzięcia związane
z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych na doposażenie placówek oświatowych, jednostki OSP Wilkowice czy Komisariatu Policji.
Wielokrotnie przekazuje nieodpłatnie produkowane przez swoją firmę wyroby na
rzecz komitetów rodzicielskich przedszkola i szkoły, klubu sportowego GLKS Wilkowice oraz OSP Wilkowice. Jest jednym z fundatorów obecnego sztandaru OSP Wilkowice oraz sponsorem karosacji samochodu pożarniczego Star 266.
W połowie lat 90-tych z inicjatywy Śp. Władysława zostaje zakupiony jeden z radiowozów będących na wyposażeniu KP w Szczyrku, który służył do patrolowania Gminy Wilkowice.  
W roku 2000 wraz z obecnym Wójtem
Gminy Wilkowice oraz obecnym Prezesem
OSP Wilkowice Śp. Władysław organizował
pierwsze święto sołectwa – Dni Wilkowic.
Głównym sponsorem tej uroczystości była
firma Walah prowadzona przez zmarłego
Władysława. Wielki sukces tej uroczystości  
i uznanie społeczne tak pozytywnie wpłynęło na Władysława, że przez kilka następnych
edycji tej uroczystości był zarówno jej współorganizatorem jak i sponsorem.
Zamiłowanie
zmarłego
do
sportu
a w szczególnie do piłki nożnej, którą z sukcesami uprawiał w młodzieńczych latach

w naszym rodzimym gminnym klubie sportowym, w którym pełnił również funkcje prezesa, zaowocowało nową formacją, jaka powstała z jego inicjatywy – drużyna old boy,
w skład której wchodzą byli zawodnicy naszego klubu. Efektem tej inicjatywy jest wiele rozegranych meczy i turniejów zarówno na
naszym terenie jak i poza granicami naszego
państwa między innymi w naszych gminach
partnerskich.  
Przez wiele lat Śp. Władysław był nauczycielem zawodu w Szkole Gastronomicznej
w Bielsku-Białej oraz posiadał liczne patenty
związane z branżą spożywczą.
Po zamknięciu działalności gospodarczej
i zakończeniu pracy zawodowej Władysław
nie pozostaje bezczynny.
W roku 2005 jednostka OSP Wilkowice
obchodzi okrągły jubileusz 100-lecia istnienia. Na prośbę ówczesnego Prezesa OSP
dh. Mieczysława Rączki i Zarządu OSP Śp.
Władysław przystępuje do żmudnej społecznej pracy związanej z udokumentowaniem
100-letniej historii OSP, odnalezieniem dokumentów, połączeniem faktów historycznych
i zebraniem ich w całość. Zwieńczeniem
Jego pracy jest monografia naszej jednostki, której autorem jest Śp. Władysław Wala.
Zamiłowanie Władysława do pisania i dokumentowania najważniejszych wydarzeń
naszej gminy pozostaje. Staje się zmarły autorem cyklicznych artykułów, felietonów i wywiadów w gminnej prasie lokalnej tj. Naszej
Gazecie.  
W roku 2007 w Wilkowicach powstaje
nowe stowarzyszenie pn. „Wrota Beskidów”.
4 lata temu na czele stowarzyszenia stanął
Śp. Władysław. To wtedy zradza się chyba
największe dzieło zmarłego – rekonstrukcja bitwy polsko-szwedzkiej na szańcach.
Wydarzenie historyczne, szczegóły którego
większość mieszkańców naszej miejscowości poznała dzięki wiedzy historycznej i znakomitej umiejętności jej przekazania społeczeństwu, jakie posiadał Śp. Władysław.
Działalność stowarzyszenia to również niesienie pomocy potrzebującym. Zrządzeniem
losu młody sportowiec – mieszkaniec naszej
miejscowości ulega wypadkowi na skoczni
podczas zawodów w skokach narciarskich.
Członkowie stowarzyszenia, z jego prezesem na czele, nie pozostają obojętni i organizują cykliczny turniej piłki nożnej połączony
ze zbiórką oraz licytacją. Dochód ze wszystGłos Gminy Wilkowice

kich
turniejów w całości
przeznaczany
jest na rehabilitację Szymona Olka. Dbałość o krajobraz i otaczającą nas przyrodę – temu
zadaniu również nie był
obojętny
zmarły Władysław. Coroczne sprzątanie Magurki – swoista lekcja wychowawcza dawana
Wilkowickiej młodzieży.
Początkiem października br. w święto patrona naszej Parafii Świętego Michała, najmłodsza z powstałych na naszym terenie organizacji – Związek Podhalan Oddział Górali
Żywieckich w Wilkowicach otrzymuje sztandar. Wśród fundatorów którego, nie mogło
zabraknąć Śp. Władysława. I zbiegiem okoliczności po raz ostatni uczestniczył   zmarły w konferencji organizowanej przez Koło
Związku Podhalan w GOK w Bystrej.
Tak często współcześni politycy, naukowcy, pedagodzy  – mają problem ze zdefiniowanie słowa patriota.
Czy w obecnym czasie możemy szukać
lepszych przykładów?
Czy odpowiedzi na to pytanie nie udzielił
nam swoim życiem, swoją postawą i podejmowanymi inicjatywami zmarły Władysław?
Cześć jego pamięci!
WK
PRZY GRZEBANIU UMARŁYCH
Powracasz w ziemię, co matką twą była;
Teraz cię strawi, niedawno żywiła.
Tak droga każda, którą nas świat wodzi,
Na ten ubity gościniec wychodzi.
Niedługo, bracie z tobą się ujrzemy,
Juźeś tam doszedł, my jeszcze idziemy.
Trzeba ci było odpocząć po biegu!
Ty wstaniesz, boś tu tylko na noclegu.
Boże! ten zmarły w domu Twym
przebywał,
U stołu Twego jadał, Ciebie wzywał,
Na Twej litości polegał bezpiecznie,
Daj duszy mu odpoczynek wieczny!
Franciszek Karpiński
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OPERACJA
PN. „BUDOWA
OGÓLNODOSTĘPNEGO
PLACUZABAW
ZABAW
DZIECI
W BYSTREJ
UL. FAŁATA”,
OPERACJA
PN. „BUDOWA
OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU
DLADLA
DZIECI
W BYSTREJ
PRZY UL.PRZY
FAŁATA”,
REALIZOWANA
W RAMACH
PODDZIAŁANIA
„WSPARCIENA
NAWDRAŻANIE
WDRAŻANIE OPERACJI
W RAMACH
STRATEGII
ROZWOJU
REALIZOWANA
W RAMACH
PODDZIAŁANIA
„WSPARCIE
OPERACJI
W RAMACH
STRATEGII
ROZWOJU
LOKALNEGO
KIEROWANEGO
PRZEZ
SPOŁECZNOŚĆ”W
WRAMACH
RAMACH DZIAŁANIA
„WSPARCIE
DLA ROZWOJU
LOKALNEGO
LOKALNEGO
KIEROWANEGO
PRZEZ
SPOŁECZNOŚĆ”
DZIAŁANIA
„WSPARCIE
DLA ROZWOJU
LOKALNEGO
W RAMACH INICJATYWY LEADER” OBJĘTEGO PROGRAMEM W ZAKRESIE „BUDOWA LUB PRZEBUDOWA
W RAMACH INICJATYWY
LEADER” OBJĘTEGO
PROGRAMEM
W ZAKRESIETURYSTYCZNEJ
„BUDOWA LUB
PRZEBUDOWA
OGÓLNODOSTĘPNEJ
I NIEKOMERCYJNEJ
INFRASTRUKTURY
LUB
REKREACYJNEJ,OGÓLNODOSTĘPNEJ
I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY
REKREACYJNEJ,
LUBWKULTURALNEJ
W TYM WYPOSAŻENIE
LUB KULTURALNEJ WTURYSTYCZNEJ
TYM WYPOSAŻENIELUB
PODMIOTÓW
DZIAŁAJĄCYCH
SFERZE KULTURY”.
NR UMOWY O PRZYZNANIU
POMOCY
PODMIOTÓW
DZIAŁAJĄCYCH
W00123-6935-UM1210200/16
SFERZE KULTURY”.
NR UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY
00123-6935-UM1210200/16
gramem w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej
Szanowni Mieszkańcy terenów należących do LGD „Ziemia Bielska”!

infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej,
Państwa lub
na kulłamach „Głosu
18 grudnia 2017
r. poinformujemy
Szanowni Mieszkańcy
terenów należą- w Bystrej, który w dniui niekomercyjnej
Z niezmierną radością informujemy, że od dnia 25 maja br. na pod- turalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultuGminy
Wilkowice”
oraz
strony
internetowej
udało
nam
się
oddać
do
użytku.
cych do LGD stawie
„Ziemia
Bielska”!
umowy o przyznaniu pomocy nr 00123-6935-um1210200/16 ry”.
124 600,00
zł, zaś dofinansowanie
Stowarzyszenia
www.bystrzanskaStowarzyszenie
Wsi Bystra
Inicjatywa”
reali- naCałkowity
Obecnie,
ze względu
zimową koszt
aurę zadania
pod- tonaszego
Z niezmierną
radością Rozwoju
informujemy,
że„Bystrzańska
wynosi otwarcie
aż 95%, czyli
118 370,00
zł, pozostała kwota w wysokości
zuje operację
pn. „Budowa
ogólnodostępnego
placudecyzję,
zabaw dlaże
dzieinicjatywa.pl.
jęliśmy
uroczyste
odbęw grudniu ubiegłego
roku
Stowarzyszenie
ci w Bystrej przy ul. Fałata” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 6 230,00 zł to wkład własny Stowarzyszenia.
Wierzę,
że nowy,
piękny, nowoczesny i kodzie się, dla
w zależności
pogodoRozwoju WsiKierowanego
Bystra „Bystrzańska
InicjatyCelem niniejszej
operacji jest wzrost poziomu
przedsiębiorczości
przez Społeczność
na lata 2016-2023
LGD Ziemia od warunków
lorowy
plac obszaru
zabaw ziemi
będzie
źródłem radości
br. wykorzystującej walory
wa” zakończyło
realizację operacji pn. „Bu- wych, w marcu lub kwietniu
lokalnej
i potencjał
bielskiej
Bielska.
dostępności infrastruktury
i poziomumieszkańców
partnerstwa słu- naszej GmiW wyniku złożonego
przez dla
nas wniosku
otrzymaliśmy związanych
do- dzięki wzroście
dla najmłodszych
O szczegółach
z uroczystym
dowa ogólnodostępnego
placu zabaw
żących rozwijaniu
usług turystycznych,
usług czasu
produkfinansowanie
ramachw poddziałania
„Wsparcie do
na użytku
wdraża- nowego
ny, a także
gościwolnego,
i turystów
z terenu LGD
placu zabaw
dzieci w Bystrej
przy ul. w
Fałata”
ramach oddaniem
nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane- tów lokalnych i innowacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej
„Ziemia
Bielska”.
Strategii Rozwoju
Lokalnego
Kierowanego
go przez
społeczność”
w ramach działania „Wsparcie dla roz- w postaci budowy ogólnodostępnego i niekomercyjnego placu zabaw
woju lokalnego
ramach inicjatywy
LEADER” objętego pro- dla dzieci w Bystrej.
Dziękuję serdecznie firmie DREWPLAC
przez Społeczność
na lataw2016-2023
dla
Obecnie,
w wyniku
procedury przes.c.
z Mesznej
Wykonawcy
naszej inwestyLGD Ziemia Bielska.
targowej, udało nam się wyłonić wykocji
oraz
wszystkim
osobom,
które
Celem niniejszej operacji był wzrost ponawcę naszej inwestycji. Realizatorem przyczyniły
się do
finalnego
Szczególnie gorące
ziomu przedsiębiorczości lokalnej wykotego
zadania
została fiefektu.
rma DREWPLAC
s.c.
z Mesznej. Wskładam
dniu 29 września
podziękowania
na ręce Wójta Mierzystującej walory i potencjał obszaru ziebr.
podpisaliśmy
z wykonawcą
umo-naszej inicjaczysława
Rączki
za wsparcie
mi bielskiej dzięki wzroście dostępności inwę i przekazaliśmy plac budowy. Tetywy.
frastruktury i poziomu partnerstwa służąraz z niecierpliwością czekamy na efekt
końcowy, który będziemy mogli podzicych rozwijaniu usług turystycznych, usług
wiać w połowie grudnia br.
Zarząd Stowarzyszenia
czasu wolnego, produktów lokalnych i innoO szczegółach związanych z uroczyRozwoju
wacji poprzez budowę infrastruktury rekrestym oddaniem do użytku nowego
pla- Wsi Bystra
„Bystrzańska
acyjnej w postaci budowy ogólnodostępnecu zabaw poinformujemy
Państwa na Inicjatywa”
łamach „Głosu Gminy Wilkowice” oraz
go i niekomercyjnego placu zabaw dla dzieci
strony internetowej naszego Stowarzyszenia www.bystrzanskainicjatywa.pl.

ZOSTAW SWÓJ 1% W WILKOWICACH

UWAGA! KOMUNIKAT!
ZARZĄD

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra
SZANOWNI PAŃSTWO!
Inicjatywa”
Jesteśmy z Wami od 2006 r., a od 2008 r. posiadamy status Organizacji Pożytku PuZ UWAGI „Bystrzańska
NA KONIECZNOŚĆ
PRZEPROblicznego. Misją naszej organizacji jest współudział w tworzeniu warunków rozwoju
WADZENIA SKONTRUM W GMINNEJ BIBLIOi promocji Wilkowic - miejscowości
malowniczo
położonej
pomiędzy
Beskidem
Śląskim
„Europejski Fundusz
Rolny na
rzecz Rozwoju
Obszarów
Wiejskich:
Europa inwestująca
w obszary wiejskie”.
TECE PUBLICZNEJ
W WILKOWICACH ORAZ
a Beskidem Małym, którą realizujemy
poprzez:
Instytucja
Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i FILIACH,
Rozwoju Wsi.INFORMUJEMY, ŻE BIBLIOTEOperacja
współfi
nansowana
ze
środków
Unii
Europejskiej
w
ramach
działania
„Wsparcie
dla
rozwoju
lokalnego
1. Eksponowanie walorów miejscowości i tworzenie atrakcji przyciągających turystów.
KI BĘDĄ NIECZYNNE W NASTĘPUJĄCYCH
w ramach
inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Kultywowanie tradycji i kultury
regionu.
TERMINACH:
3. Upowszechnianie inicjatyw prozdrowotnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym, rozwój kultury fizycznej i sportu.
FILIA W MESZNEJ:
05-09.03.2018 r.
4. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wyrównanie szans wszechstronnego
FILIA W BYSTREJ:
12-16.03.2018 r.
rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.
GBP W WILKOWICACH: 15-29.03.2018 r.
Podaruj nam SWÓJ 1% podatku!
Wszystkich
Czytelników
za utrudPOMOŻESZ
W REALIZACJI
POWYŻSZYCH
Nocna i świąteczna
opieka zdrowotna
to świadczenia ZAŁOŻEŃ!
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
udzielanenaszych
od poniedziałku
do
piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne
od pracy.
nienia
przepraszamy.
Aby przekazać
1% swojego podatku nie musisz wpłacać żadnych pieniędzy!

nocna i świątecZna opieka Zdrowotna w wojewÓdZtwie
śląSkieM od 1 paŹdZiernika 2017 r.

Wystarczy, że wpiszesz
w odpowiednim
zeznania
podatkowego:
W razie nagłego
zachorowaniapolu
lub nagłego
pogorszenia
stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punkAleksandra Szymik-Caputa
Stowarzyszenie
„RAZEM
DLAopieki
WILKOWIC”
0000268430
oraz
obliczoną
tu nocnej
i świątecznej
zdrowotnej, KRS
niezależnie
od tego, gdzie
mieszka,
i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki
Dyrektor
GBP w Wilkowicach
zdrowotnej
(POZ)
złożył
swoją
deklarację.
kwotę 1% podatku.
Dziękujemy!
Lista świadczeniodawców dostępna jest na stronie internetowej: www.nfz-katowice.pl

Informacja pobrana ze strony internetowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.
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Rodzinie, bliskim
oraz przyjaciołom
z powodu śmierci

Pragniemy przekazać podziękowania
za składane kondolencje,
Głos Gminy Wilkowice
obecność podczas pogrzebu
oraz liczne intencje mszalne za
Śp. Władysława Wali
Śp. Władysława Walę
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Zarząd GLKS Wilkowice
oraz Prezes Ryszard Rączka
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Głos Gminy Wilkowice

Pogrążone w smutku
Żona i Córki

sprzętu i pomocy dydaktycznych dla placówki. W chwili obecnej
ą kwotę przekazano na konto Rady Rodziców.
Długosz Małgorzata – dyr. ZSP Meszna

dziAłANiA w zSP w MESzNEj

ak bardzoSKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
ważną rolę w przyrodzie pełni las i jakie korzyści ma
człowieka każdy wie albo przynajmniej powinien wiedzieć. Aby
SAMOCHODY
ybliżyć i utrwalić
posiądą wiedzę na temat funkcji ekologicznych
spodarczych
lasu zorganizowano
warsztatyQUADY
z leśnikami z nadleMOTORY,
SKUTERY,
twa Bielsko właśnie w ramach obchodów Dnia Ziemi, który w tym
u przypadł na 22 kwietnia, czyli poświąteczny czas wolny.
eśnicy przypomnieli naszym uczniom, co to jest las i co daje luom; ponadto, jakie zamieszkują w nim zwierzęta, jakie możemy
tkać w najbliższym sąsiedztwie. Karty memory oraz koło fortuny
woliły utrwalić i sprawdzić posiadaną wiedzę. Najlepsi otrzymaobne upominki.
eśnicy ofiarowali nam sadzonki drzew, które uczniowie posadziokół szkoły.
raliśmy również udział w akcji Fundacji Ekologicznej Arka – Listy
Ziemi. Uczniowie klas starszych napisali listy, w których kierowaądre i proste działania odnośnie ochrony środowiska naturalnego
swoich rodziców i dziadków.
asza szkoła już po raz trzeci zorganizowała Gminny Konkurs Jęowo-Plastycznym – Let’s paint in English. W tym roku szkolnym
Sprzedaż:
wiązku z uczestnictwem
szkół naszej gminy w projekcie unijnym
onet 50/50, konkurs
poświęcony kur,
był właśnie
tematyce ekologiczÎ kurcząt,
brojlerów,
Zadaniem uczestników było wykonanie ilustracji do wybranego
zbóż,
rsza w językuÎ
angielskim
o tematyce ekologicznej wraz z hasłem
zyku angielskim
właściwe zachowania ekologiczÎ propagującym
ziemniaków,
Na uroczystej akademii zwycięzcom zostały wręczone dyplomy
Î
pasz
pełnoporcjowych
dla zwierząt
grody.
ostał również przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs na najszą etykietę ekologiczną, spośród wielu prac wykonanych różtechniką wybrano trzy najlepsze. Etykiety zostaną powielone
m
W
w
mieszczone
w łazienkach, gniazdkach, do których
miiinnnyyy W
Wiiilllkkprzy
kooow
wiikranach
iccceee
m
999
m i n y Wsą
i l kurządzenia
owice
13
łączone
elektryczne oraz przy włącznikach, aby
przypominać uczniom nie tylko o gaszeniu
zbędnego oświetlenia.
Projekt edukacyjny – Euronet 50/50
Max determinuje wiele działań ekologicznych wśród uczniów i przedszkolaków naszej placówki, miejmy nadzieję, że również w okresie wakacyjnym
propagowane typy zachowań staną się
nawykami, a następnie postawami naszych uczniów.
Janusz Prochownik

FITI-CAR
WILKOWICE

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

Trzopek Andrzej P.P.H.U.

„ADC”

Tel. 605 515 613

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

Kontakt tel. (33) 821-12-55, 797-481-181
P
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NIERUCHOMOŚCI
P as ko & P o d o l a k s . c .
www.ppnieruchomosci.pl
QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

570 000 160

570 000 910

Bielsko-Biała, ul. Reja 15/6

SPRZEDAŻ • KUPNO • WYNAJEM
WYCENA • HOME STAGING
pewność & profesjonalizm

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

19

Sołtys Wsi Wilkowice wyróżnił pięknie przystrojone budynki z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku. Wśród wyróżnionych znaleźli się Państwo: Sanetra z ul. Strażackiej,
Lipscy z ul. Wierzbowej, Pindel z ul. Leśnej, Bubec z ul. Wyzwolenia i Bojdys z ul. Malwowej.
Gratulujemy!

Szanowni Państwo,
setna rocznica odzyskania niepodległości będzie w tym roku upamiętniona
w wyjątkowy sposób. Chcemy, aby radość
z życia w wolnej Polsce oraz idea świętowania niepodległości we wspólnocie obywatelskiej, przyświecała wszystkim projektom
i wydarzeniom kulturalnym, artystycznym,
edukacyjnym, itp. organizowanym na terenie
Gminy Wilkowice.
Z inicjatywy Komitetu Obchodów Setnej
Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej powstał Program Wieloletni „Niepodległa”, którego koordynatorem jest Biuro Programu „Niepodległa”, narodowa instytucja kultury odpowiedzialna za
koordynację obchodów stulecia odzyskania
niepodległości przez Polskę, w całym kraju.
Jednym z pomysłów na ujednolicenie identyfikacji wizualnej wydarzeń organizowanych
przez cały rok w Polsce jest Logo „Niepodległa”, które prezentuję w tym artykule. Ideą
jest, aby jak największa liczba wydarzeń, która będzie składała się na rocznicowe obchody, opatrzona była jednolitym, proponowanym przez Program „Niepodległa”, znakiem.
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Jak czytamy w uzasadnieniu na stronie
www.niepodległa.gov.pl:
„Logo „Niepodległa”
jest symbolem krajowych i zagranicznych
obchodów stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Ze względu na ogromny zasięg wydarzeń, logo musiało być tak zaprojektowane, by było czytelne i łatwe w odbiorze, a jednocześnie jego symbolika powinna
nieść pozytywny przekaz, adekwatny do charakteru rocznicowych uroczystości.
Logo inspirowane jest listem Józefa Piłsudskiego. Spośród jego rękopisów wybrano fragmenty, zawierające słowa „niepodległa” i „niepodległość”. Wyrazy te zostały następnie poddane obróbce cyfrowej i po konsultacji z grafologiem udało się uzyskać unikatowy, cyfrowo odświeżony, stworzony ręką
marszałka Piłsudskiego znak słowno-graficzny „niepodległa”. Dzięki temu, logo jest połączeniem teraźniejszości z przeszłością. Krój
pisma inspirowany jest oryginalną typografią
z dokumentów z początku XX w., a poddany
został obróbce cyfrowej w wieku XXI.
Logo oddaje charakter pisma postaci nierozerwalnie związanej z podniosłą chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości. Pismo
marszałka skłania do refleksji nad osobistym
wymiarem niepodległości, podobnie jak koloGłos Gminy Wilkowice

rystyka logo – utrzymana w tonacji barw narodowych. To właśnie dzięki wydarzeniom
z 1918 roku, możemy dziś używać z dumą
oraz radością, bieli i czerwieni.”
Zachęcamy wszystkich organizatorów,
gminne stowarzyszenia, kluby, instytucje kultury, itd. do korzystania z tego znaku graficznego. Pozyskanie zgody na użytkowanie logotypu jest proste i wymaga dosłownie kilku formalnych kroków. Aby ułatwić Państwu
tę procedurę, Pan Mieczysław Rączka Wójt
Gminy Wilkowice, zachęca już dziś, wszystkich zainteresowanych, do kontaktu z Panem
Maciejem Mrówką – Inspektorem ds. kultury,
sportu i promocji gminy w Urzędzie Gminy w
Wilkowicach, tel. 33 499 00 77 wew. 414 lub
osobiście, który pomoże Państwu przejść tą
jasną, czytelną i nieskomplikowaną procedurę. Jedyne na co należy zwrócić uwagę, to
termin złożenia wniosku o zgodę na używanie logotypu (trzeba to zrobić z pewnym wyprzedzeniem).
Szanowni Państwo zacznijmy świętować
już dziś i czerpmy radość z wolnej Polski!
Aleksandra Szymik-Caputa
Dyrektor GBP w Wilkowicach
Czytaj więcej na www.niepodległa.gov.pl/
logo/

