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XI PUCHAR MAGURKI W BIEGACH NARCIARSKICH
„ŚLADAMI ARCYKSIĘŻNEJ MARII TERESY HABSBURG”

W sobotę 17 lutego br., na trasach biegowych w szczytowych partiach Magurki Wilkowickiej, po raz jedenasty, odbył się Puchar
Magurki „Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy
Habsburg” w biegach narciarskich otwartych.
Podobnie jak w minionych latach organizatorami zawodów byli: Gmina Wilkowice,
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, Miasto Bielsko-Biała, Miasto Żywiec, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej,
Starostwo Powiatowe w Żywcu, Gmina Czernichów, Gmina Łodygowice, Ochotnicze
Straże Pożarne z Gminy Wilkowice oraz Polski Związek
Narciarski.
Zgodnie z przyjętą zasadą każdy uczestnik zawodów brał w nich udział całkowicie bezpłatnie. Organizatorzy zapewnili transport, grupę ratownictwa medycznego
OSP Bystra czuwającą nad
bezpieczeństwem zawodników, ciepły posiłek, dyplomy

oraz nagrody, medale i puchary w poszczególnych kategoriach wiekowych. Dodatkowo
dzieci i młodzież szkolna miały jeszcze możliwość otrzymania nagród w losowaniu.
W zawodach udział wzięło niespełna 170
uczestników, wśród których najmłodsza zawodniczka miała 5 lat, zaś najstarszy zawodnik 77 lat.
Wyniki oraz galeria zdjęć z zawodów dostępne są na oficjalnej stronie Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl.		
MM

KOMUNIKAT USC

Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach w związku z zamiarem
organizacji uroczystości z okazji 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO, zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych
par, które 50 lat temu i więcej stanęły na ślubnym kobiercu, a dotychczas nie wystąpiły z wnioskiem i nie zostały odznaczone me-

dalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, o zgłaszanie chęci
wzięcia udziału w uroczystości, 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.

Zapraszamy na nasz profil na

www.facebook.com/gminawilkowice/

Dwa wieczory przy świecach …

Pierwszy odbył się w piątkowe popołudnie,
26 stycznia 2018 roku. Gościem Wieczoru,
był Pan STANISŁAW STECYK – były, długoletni Prezes Związku Sybiraków w Bielsku-Białej, deportowany z rodziną 10 lutego
1940 r. ze Strusiowa (pow. Trembowla, woj.
tarnopolskie) do Krasnojarskiego Kraju na
Syberii. Na zesłaniu spędził 6 lat.
Kim byli i są Sybiracy? Jaki jest ich związek ze 123-letnią niewolą? Dzięki czemu zachowanie polskości na zesłaniu było możliwe? Jakie były losy Sybiraków po odzyskaniu niepodległości?
To tylko kilka z pytań, które padły podczas tego Wieczoru pozwalając słuchaczom
na bardzo osobiste refleksje w optyce niełatwych wspomnień naszego Gościa oraz jego
rodziny.
Rodzina Stecyków wróciła do Polski
w 1946 r., ale upływ czasu nie zatarł tragicznych wspomnień. Oto jeden z wierszy Pana

Stanisława napisany 52 lata po tych wydarzeniach:
Opłatek Sybiraka
biały jak śnieg tajgi
suchy jak step wypalony w słońcu
lekki jak myśl o powrocie
cienki jak głodowa racja chleba.
Dzieląc się Nim prosimy
racz zachować Panie
dzieci narodu polskiego
od wagonu bydlęcego
od zmrożonej ziemianki
od stepu bez wody
od wichrów Workuty
od niepogody Kołymy
od głodu, choroby
od pracy ponad siły
od kolczastego drutu
od bezimiennej mogiły…
Zachowaj Panie!

W sybiracką opowieść naszego Gościa
wpisane było przekonanie, że to miłość najbliższych, mocne więzy rodzinne oraz poczucie narodowej tożsamości pozwalały Polakom przetrwać zesłanie…
Podczas drugiego piątkowego wieczoru,
9 lutego br. w przyjaznej atmosferze w gościnnych progach Szkoły Podstawowej
nr 2 w Wilkowicach, mieliśmy przyjemność
gościć Pana dra Marka Łukasika, historyka IPN-u, który w sposób niekonwencjonalny
wprowadził słuchaczy w   realia oraz konsekwencje upadku I Rzeczpospolitej. Ileż ciekawych informacji takich, których nie znajdziemy w podręcznikach, ba nawet we wszechobecnych mediach internetowych, można
było tam usłyszeć, dopytać i przedyskutować.
Szkoda, że w obu przypadkach tak niewielu spośród mieszkańców naszej gminy chciało skorzystać z obecności tak zacnych Gości.
W imieniu organizatorów,
Stowarzyszenia
„Razem
dla Wilkowic”, pragnę tą
drogą gorąco podziękować
zarówno prelegentom, jak
i uczestnikom obu spotkań
i równie serdecznie zaprosić na kolejne. Najbliższe
już 15 marca o godz.17.00
w GOK-u w Bystrej.
Janina Janica-Piechota

NOWOROCZNE SPOTKANIE DZIAŁACZY SAMORZĄDOWYCH,
DZIAŁACZY KULTURY I SPORTU GMINY WILKOWICE

Zgodnie z tradycją, pod koniec stycznia
br., odbyło się uroczyste Noworoczne Spotkanie Działaczy Samorządowych, Działaczy Kultury i Sportu Gminy Wilkowice. Spotkanie było okazją do wręczenia dorocznych
nagród szczególnie uzdolnionym i zasłużo-

nym mieszkańcom gminy w dziedzinie kultury i sportu.
Najważniejszą częścią uroczystości było
odznaczenie par małżeńskich z terenu Gminy Wilkowice, które obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego. Wśród zaproszonych

par znaleźli się Państwo: Wanda i Andrzej
Kuc, Małgorzata i Władysław Kania, Zofia
i Władysław Kubica, Małgorzata i Stanisław
Bocheńscy oraz Jadwiga i Roman Suchoń.
Uroczystego odznaczania par medalami
Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy Wilko-

Nagrodzony Pan Stanisław Kwaśny z Samorządowcami Gminy Wilkowice

Państwo Małgorzata i Władysław Kania

Państwo Małgorzata i Stanisław Bocheńscy

Państwo Jadwiga i Roman Suchoń

Państwo Zofia i Władysław Kubica

Państwo Wanda i Andrzej Kuc
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wice Pan Mieczysław Rączka, przy asyście
kierownika USC Pani Magdaleny HulbójJakubiec.
Następnie wręczono nagrodę w dziedzinie
kultury Panu Stanisławowi Kwaśnemu, który
w minionym roku za całokształt dotychczasowej działalności artystycznej i krzewienie kultury na terenie Gminy Wilkowice nominowany był do prestiżowej nagrody im. Ks. Józefa
Londzina przyznawanej przez Starostę Powiatu Bielskiego.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród i stypendiów szczególnie
uzdolnionym zawodnikom z terenu Gminy Wilkowice w dziedzinie sportu i kultury fizycznej.
Spotkanie było również okazją do złożenia podziękowań na ręce Prezesa OSP Bystra Pana Grzegorza Gabora oraz Prezesa

Nagrodzeni sportowcy z terenu Gminy Wilkowice

OSP Wilkowice Pana Wojciecha Kąkola za
pomoc oraz współorganizację wielu imprez
sportowych.
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście: Proboszcz Parafii w Wilkowicach ks. Franciszek
Kuliga oraz Wiceprzewodniczący Rady Po-

wiatu Bielskiego Grzegorz Gabor.
Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił Chór Cantica z Bystrej, który w bieżącym
roku obchodzi jubileusz 35-lecia istnienia.
Relacja zdjęciowa z uroczystości dostępna
jest na www.wilkowice.pl.
UG

Chór „Cantica” z Bystrej

Prezes OSP Bystra z Wójtem Gminy Wilkowice

Prezes OSP Wilkowice z Wójtem Gminy Wilkowice

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 31 stycznia 2018 R. W SPRAWIE:
XLIV/366/2018
XLIV/367/2018

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy obejmującego
obszar od ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierunku północnym do granic administracyjnych Gminy.
Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice.

XLIV/368/2018

Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2018.

XLIV/369/2018

Wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2018-2033.

XLIV/370/2018

Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na inwestycje wzdłuż dróg powiatowych.
Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie
Gminy Wilkowice.
Maksymalnej kwoty dofinasowania w roku 2018 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia.
Wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 142/1 Obręb: Meszna w zamian
za odszkodowanie.

XLIV/371/2018
XLIV/372/2018
XLIV/373/2018
XLIV/374/2018
XLIV/375/2018

WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka między innymi:
• Wziął udział w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Spółek
Wodnych i Melioracyjnych w Wilkowicach.
• Przeprowadził radę budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji – etap I.
• Przeprowadził naradę dotyczącą organizacji diecezjalno-powiatowogminnych dożynek w Bystrej.
• Wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych przekazał plac budowy firmie wykonującej zatoki autobusowe obok Urzędu Gminy w Wilkowicach.
• Wziął udział w walnym zebraniu Koła Emerytów i Rencistów w Wilkowicach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach.

W ostatnim okresie podpisano umowy na:
• Działania informacyjno-promocyjne w ramach przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice w wybranych
obszarach aglomeracji”.
• Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym dla
punktów świetlnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych
gminy Wilkowice.
W ostatnim okresie ogłoszono przetarg nieograniczony na „Budowę
kanalizacji deszczowej i przebudowę zarurowanego rowu w rejonie
ul. Wiśniowej i Jagodowej w Bystrej” oraz ogłoszono postępowanie
na „Pełnienie stałego nadzoru przyrodniczego nad realizacją robót
budowlanych w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Gminie Wilkowice w wybranych obszarach aglomeracji”.

Głos Gminy Wilkowice
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Zimowa półkolonia w Mesznej
Tradycyjnie Stowarzyszenie Rozwoju
Mesznej zorganizowało dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej zimowisko, które trwało przez pierwszy tydzień ferii. W wypoczynku zimowym wzięło udział 40
uczestników z klas I-VI. Program zimowiska
był bardzo urozmaicony.
A oto jego przebieg:
1 dzień – gry i zabawy na kręgielni „Caram-

ba” i w „Jupijupijaj”.
2 dzień – pływanie i zabawy w brodziku na
basenie AQUA w Bielsku-Białej
3 dzień – pobyt w teatrze „Banialuka” – oglądanie przedstawienia „Buratino”.
4 dzień – zwiedzanie Muzeum Zamkowego
w Pszczynie.
5 dzień – wizyta w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” w Bystrej – zwiedzanie Starej
Stolarni oraz aktualnych
wystaw.
Zakończenie
zimowiska odbyło się w pizzerii
„Hawa” w Bystrej.
Podczas tych pięciu dni
dzieci wykonywały prace plastyczne na temat
zimowiska. W ostatnim
dniu urządzono wystawę,
a uczestnikom konkursu
wręczono nagrody.

Nad bezpieczeństwem dzieci i prawidłową organizacją wypoczynku czuwały 3 wychowawczynie, kierowniczka zimowiska (nauczyciele miejscowej szkoły) oraz organizatorzy. Posiłki w postaci obiadów przygotowywała, jak zawsze, szkolna kuchnia, za co należą się jej serdeczne podziękowania.
Do zobaczenia w lecie na wakacyjnej półkolonii w Mesznej!
SRM

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W WILKOWICACH
LUBIĄ POMAGAĆ

W procesie kształcenia ogólnego szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające
nie tylko rozwojowi indywidualnemu, ale również społecznemu. Cechy takie jak: uczciwość, odpowiedzialność, wrażliwość na potrzeby innych, gotowość do uczestnictwa
w życiu społecznym, podejmowanie inicjatyw oraz do pracy zespołowej mają sprawić,
że uczniowie będą w dorosłym życiu świadomymi obywatelami, dostrzegającymi potrzeby zarówno swoje jak i otaczających ich ludzi czy świata przyrodniczego. We wzmacnianiu i utrwalaniu tych cech mają pomóc
liczne akcje charytatywne przeprowadzane wśród społeczności uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach. Zróżnicowanie wiekowe podopiecznych obliguje wychowawców do stworzenia
różnorodnej listy form pomocy tak, by każdy
uczeń mógł się indywidualnie zaangażować.
Tradycją w naszej szkole stał się udział
w akcji Szlachetna Paczka. Uczniowie klas
gimnazjalnych oraz starsi uczniowie klas podstawowych, ich rodzice i pracownicy naszej
szkoły wykazali się niemałą hojnością, dzięki której produkty spożywcze, odzież, obuwie
a nawet nowe biurko trafiły do pewnej potrzebującej rodziny. Tym małym gestem zapewniliśmy nie tylko uśmiechy na dziecięcych buziach, ale pokazaliśmy też, jak wiele można
zdziałać, kiedy działa się razem.
Z kolei uczniowie klasy pierwszej przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji pod nazwą

„Opatrunek na ratunek". Celem tego przedsięwzięcia było zebranie materiałów opatrunkowych, które mogłyby przydać się misjonarzom do udzielania pomocy medycznej dzieciom w krajach afrykańskich. Nasi najmłodsi
podopieczni zgromadzili pokaźny zbiór bandaży, plastrów, kompresów jałowych, rękawiczek gumowych i waty. Wszystko dokładnie
zapakowane powędrowało pocztą do siedziby Fundacji Redemptoris Missio.
Styczeń upłynął starszym uczniom naszej
szkoły przede wszystkim pod znakiem przygotowań do udziału w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Choć zgłosiło się
mnóstwo młodych ludzi pragnących ofiarować swój wolny czas, by spędzić niedzielę ze skarbonką w ręku, liczba miejsc na liście wolontariuszy była ograniczona. Liczne grono przedstawicieli klas gimnazjalnych
oraz klas siódmych dumnie kwestowało nie
zważając na niesprzyjające warunki atmosferyczne, przepełnieni zapałem i poczuciem,
że swoją skromną osobą przyczyniają się do
czegoś wielkiego.
Wrażliwość na potrzeby naszego otoczenia to również dostrzeganie obok siebie tych
najmniejszych, o których wciąż mówi się
zbyt mało. Chodzi tu o zwierzęta, zarówno
te domowe, jak i te, które wzbogacają swoją obecnością przyrodę naszej miejscowości. Dla tych pierwszych, czyli psów i kotów,
uczniowie przeprowadzili zbiórkę karmy oraz
koców, które zostały dostarczone do schro-

niska „Reksio". Ponadto przygotowali musujące kule do kąpieli oraz mydełka z całkowicie naturalnych składników, które zostały przekazane na sprzedaż podczas jarmarku, z którego dochód również został przekazany na potrzeby schroniska. Zaś młodsi
uczniowie przygotowali z pomocą rodziców
przysmaki dla zwierząt leśnych i ptaków, które rozmieścili w pobliżu stałych miejsc pobytu saren, zajęcy, wróbli, sikorek i pozostałych
członków leśnej braci, którym głód doskwiera
zimą najbardziej. Dzieci wybrały się na długi spacer, przemierzając kolejne metry drogi
w śniegu, przekonały się, dlaczego tak ważne jest, by choć trochę pomóc zwierzętom
przetrwać tak ciężki dla nich zimowy czas.
Już teraz zastanawiamy się, komu pomóc
następnym razem. Jesteśmy szczęśliwi, mogąc dać coś od siebie, bo głęboko wierzymy,
że DOBRO POWRACA!
SP NR 2 im. Królowej Jadwigi
w Wilkowicach
Katarzyna Odoj

Wizyta przedszkolaków w Szkole Podstawowej
nr 2 w Bystrej
16 lutego przedszkolaki z Bystrej w bezpiecznych kamizelkach odblaskowych pojechały autobusem MZK do „zielonej szkoły” (byłego gimnazjum), gdzie zostaliśmy
miło powitani i od progu naszymi podopiecznymi zaopiekowała się Pani Pedagog wraz
z młodzieżą gimnazjalną. Starsze koleżanki
z troską pomogły „maluchom” w szatni oraz
4

oprowadziły nas po wielkim budynku. Mogliśmy zobaczyć, w jakich warunkach uczy się
pierwsza klasa, zwiedzaliśmy bibliotekę oraz
magiczną salę terapeutyczną pełną poduszek, które „aż prosiły”, by się nimi obrzucać.
Jednak największa atrakcja czekała na nas
w hali sportowej, gdzie przedszkolaki mogły sprawdzić swe umiejętności i sprawność
Głos Gminy Wilkowice

w przygotowanym torze przeszkód ze wspinaniem się po drabinkach, ławeczkach, huśtaniem na linie ze skokiem Tarzana, labiryntem, ćwiczyły także oddech dmuchając w piłeczkę pingpongową, usprawniały koordynację wzrokowo-ruchową układając piramidę, przechodząc przez „rzekę z krokodylami”
czy omijając lasery. Po wykonaniu wszyst-

kich zadań, które sprawiały dzieciom wiele radości, na mecie czekał poczęstunek i balony.
Dziękujemy Panu Dyrektorowi za zaproszenie, wszystkim nauczycielom oraz uczniom za
miłe przyjęcie, opiekę i przygotowane dla nas
atrakcje. Wizyta w szkole na długo zapadnie
dzieciom w pamięci, a na pewno sprawi, że
wszystkie przedszkolaki chętnie przekroczą jej
progi we wrześniu - jako uczniowie I klasy.
Olimpia Podwacietnik
Przedszkole Publiczne w Bystrej

BAL KARNAWAŁOWY I CZYTANIE BAJEK Z KGW BYSTRA
ORGANIZATORZY I SPONSORZY: KGW BYSTRA, GBP WILKOWICE FILIA W BYSTREJ, RADA SOŁECKA W BYSTREJ,
GOK „PROMYK” W BYSTREJ, PIEKARNIA CAPRI z RYBARZOWIC, GMINA WILKOWICE, OSP BYSTRA.
Tradycyjna zabawa w czasie ferii zimowych odbyła się 31 stycznia na sali w Domu Strażaka w Bystrej. Dzieci przebrane za postacie z bajek, filmów i wszelkie inne wariacje bawiły się doskonale. Były
szalone tańce, łapanie baniek, przeciąganie liny, a Panie z Koła Gospodyń w Bystrej zadbały o stronę kulinarną balu: napoje, ciasta, galaretkę
z bitą śmietaną oraz
ciepły posiłek.
Następny dzień to
czytanie bajek w bibliotece w Bystrej.
Młodsze dzieci słuchały opowiadań o Kubu-

siu Puchatku, a starsze rad Misia Beniamina. Zagadki, praca
plastyczna o tematyce zimowej i zabawy
ruchowe z wykorzystaniem kartek z gazet to nasze „zaklęcia”, aby na drugi tydzień ferii przywołać
zimę i śnieg.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę i zapraszamy za rok.
Joanna Będkowska
GBP Wilkowice Filia w Bystrej

W Orszaku Trzech Króli
W dniu 6 stycznia 2018 roku kolędnicy z Mesznej, Bystrej i Wilkowic kolejny raz podążali do stajenki. Na czele licznego orszaku stanęli Królowie z każdej miejscowości naszej gminy. Uczestniczyli w nim licznie - całe rodziny, młodzież i dzieci.
Wszyscy kolędnicy zdążali do żłóbka, w którym Narodzonemu Jezusowi Kacper, Melchior i Baltazar złożyli symboliczne dary. Świętujący owo
wydarzenie spotkali się przed stajenką Kościoła pod wezwaniem Świę-

tego Michała Archanioła w Wilkowicach.
Organizatorem uroczystości jest
Stowarzyszenie Kulturalne Huciska.
Podczas prezentacji programu
słowno-muzycznego wystąpił dziecięcy zespół fletni pana „Beskidy”,
który reprezentował Szkołę Podstawową nr 1 im. Władysława Jagiełły w
Wilkowicach.
Zespół prowadzi nauczyciel muzyki, Maria Prostak.
Zespół Promujący Szkołę

Bal Karnawałowy w przedszkolu w Mesznej
Karnawał to czas balów, maskarad i zabaw. Zgodnie z tradycją
w dniu 25 stycznia 2018 roku w naszym przedszkolu odbył się bal
karnawałowy. Dla przedszkolaków był to dzień niezwykły, przez wielu wyczekiwany od dłuższego czasu. Dzieci, które miały okazje przebrać się za ulubione postaci bajkowe z zaciekawieniem wchodziły
do sal, gdzie dołączały do zabawy z innymi królewnami, wróżkami,
policjantami czy superbohaterami… nie sposób zliczyć i wymienić
wszystkich postaci, które odwiedziły w tym dniu przedszkole. Tuż po
śniadaniu dzieci udały się do udekorowanej sali, w której rozpoczę-

ły zabawę…Przedszkolaki z radością i dumą prezentowały wszystkim swoje piękne stroje, uczestniczyły w licznych zabawach i konkursach, bawiły się, tańczyły do skocznej muzyki, a w chwili zmęczenia
udały się na słodki poczęstunek. Bal ten był wyjątkowym, niezwykle
miłym wydarzeniem, które z pewnością na długo zostanie w naszej
pamięci. Galeria zdjęć dostępna na stronie internetowej www.zspmeszna.pl w zakładce „Ciekawe wydarzenia”
Zespół Promujący Przedszkole
Katarzyna Mrówka

Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie Wilkowice
Informuje się mieszkańców gminy Wilkowice, że zapisy do
przedszkoli publicznych oraz do klas pierwszych niżej wymienionych szkół podstawowych:
1. Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach ul. Kościelna 10,
2. Szkoły Podstawowej nr 2 w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi ul. Szkolna 8,

3. Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrej ul. Klimczoka 68,
4. Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrej z Oddziałami Sportowymi
ul. Szczyrkowska 2,
5. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej ul. Szkolna 1,
trwać będą od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 23 marca 2018 r.
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HEJ KOLĘDA, KOLĘDA !
UDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W WILKOWICACH
W PROJEKTACH, PRZEGLĄDACH I KONKURSACH KOLĘDNICZYCH
W mijającym okresie kolędniczym zespół
fletni pana „Beskidy” godnie reprezentował
naszą szkołę: uczniowie przedstawiali kolędy w formie śpiewu i gry na fletniach oraz fletach prostych sopranowych. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wilkowicach brała udział w wielu działaniach związanych z naszą narodową
tradycją; jak co roku kolędowaliśmy w wilkowickim Domu Pomocy Społecznej, niosąc radość i nadzieję w sercach wielu podopiecznych. Uczniowie brali udział w Konkursie Kolęd w Kościele Parafialnym w Bystrej Kra-

kowskiej, gdzie zdobyli nagrody laureatów: I Miejsce dla zespołu „Beskidy”, a w kategorii solistów II miejsce dla Weroniki Pukacz z klasy 4a
oraz III miejsce dla Agnieszki Widuch z klasy 4d i Anny Kuboszek
z klasy 4a.
Nasi muzycy wzięli również udział
w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
w Kościele Parafialnym w Mesznej,
otrzymując nagrodę.
Podczas IX Godów Bystrzańskich, organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra
„Bystrzańska Inicjatywa”, wysłuchano i obejrzano prezentację grup kolędniczych wszystkich placówek oświatowych naszej gminy;
występ uczniów z naszej szkoły (przygotowany przez Sławomirę Basiura i Marię Prostak) zdobył najwięcej pochwał za wspaniałą
prezentację słowno-muzyczną.
Zespół fletni pana „Beskidy” miał zaszczyt
uczestniczyć w oprawie liturgii Mszy Świę-

tych w Kościele pod wezwaniem Św. Michała
Archanioła w Wilkowicach, po ich zakończeniu zaprezentował koncerty kolędnicze, które zostały zarejestrowane na oficjalnej stronie Parafii.
Zespół muzyczny „Beskidy” prowadzi nauczycielka muzyki, Pani Maria Prostak.
Zespół Promujący Szkołę

UWAGA! KOMUNIKAT!
Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ
PRZEPROWADZENIA SKONTRUM W GMINNEJ BIBLIOTECE
PUBLICZNEJ W WILKOWICACH
ORAZ FILIACH, INFORMUJEMY,
ŻE BIBLIOTEKI BĘDĄ
NIECZYNNE
W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:
FILIA W MESZNEJ:
05-09.03.2018 r.
FILIA W BYSTREJ:
12-16.03.2018 r.
GBP w WILKOWICACH:
15-29.03.2018 r.
Wszystkich naszych Czytelników
za utrudnienia przepraszamy.
					
Aleksandra Szymik-Caputa
Dyrektor GBP w Wilkowicach
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„CO ZA NAMI…”

W okresie ferii zorganizowaliśmy „AKCJĘ
ZIMA 2018”, w której uczestniczyły wszystkie chętne dzieci. Przez cały pierwszy tydzień
odbywały się animacje, podczas których maluchom czas organizowały niezastąpione Panie
– Paulina Kachel i Anna Sznajder. W czwartek prof. Michał Kliś poprowadził warsztaty plastyczne projektowania plakatu. Pod Jego fachowym okiem dzieciaki realizowały projekty graficzne o różnorodnej tematyce.
W drugim tygodniu, oprócz zajęć animacyjnych, przewidzieliśmy wiele rozmaitych atrakcji. W poniedziałek
zaprosiliśmy dzieci w „podróż przez 5 kontynentów”,
czyli na warsztaty oraz koncert interaktywny „T.Etno – instrumenty świata” – solowy projekt multiinstrumentalisty Tomasza Drozdka,
łączący brzmienia nietypowych instrumentów etnicznych z brzmieniami elektronicznymi i techniką loopingu. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawie z dźwiękami, poznały wiele nietypowych instrumentów z całego świata m.in. lirę korbową, handpan, kalimbę czy
flet nosowy. Podczas koncertu miały okazję, nie tylko posłuchać nowych rytmów i melodii, ale także zagrać na scenie na wybranych
instrumentach. Koncert był wspaniałą zabawą zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
We wtorek odwiedził nas teatrzyk Bajkowe Skarbki Śląska, który wystawił spektakl pt. „Najcenniejszy Skarb Zimy”. Przedstawienie opowiadało o tym, jak dobro przezwycięża wszelkie przeciwności losu, a współczucie i chęć pomocy innym zawsze zostają wynagrodzone.
W środę zaplanowaliśmy „Spotkanie
z Filharmonią Śląską” w OSP Wilkowice, w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami” oraz
w GOK „Promyk”
w Bystrej. W trakcie
spotkania profesjonalni muzycy zdradzili tajniki gry na gi-

tarze, a także zaciekawili młodych słuchaczy
opowiadając o bardziej
niecodziennym instrumencie – wibrafonie.
Ostatnie
spotkanie
Klubu Podróżnika odbyło się 6 lutego br. Choć
na zewnątrz panowały
minusowe temperatury,
my mieliśmy możliwość
przeniesienia się do gorącej Brazylii i zwiedzenia, wraz z Panią
Anną Brol, niezwykłych
miejsc tego pięknego
zakątka naszego globu.
Trwał jeszcze karnawał, więc Pani Ania zabrała nas na Samba
Show, gdzie bawiliśmy
się przy gorących rytmach na sambodromie
w Rio de Janeiro. Pani
Aniu, dziękujemy już po
raz kolejny, za podzielenie się z nami swoimi
przeżyciami z niesamowitych wypraw.
Szanowni Państwo,
pragniemy czynnie włączyć się w obchody Roku Niepodległości również w ramach działalności Klubu Podróżnika. Wszystkie tegoroczne spotkania, poczynając od marcowego, dotyczyć będą urody i atrakcji turystycznych
na terenie Naszej Ojczyzny. Zachęcamy Państwa serdecznie do
dzielenia się z nami wrażeniami z podróży po Polsce. Czekamy na
zgłoszenia chętnych w GOK „Promyk” i pod numerem 33 817 07
73. Są jeszcze wolne terminy!
GOK „Promyk”
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KALENDARZ KULTURALNY GMINY WILKOWICE
Data
Wtorek

GOK „Promyk”

Miejsce

GOK
„Promyk”

Odbiorcy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Organizatorzy

MOK „Nad
Borami”
Meszna

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Dorośli

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wstęp
wolny,
biletowany

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Dorośli

Dyskusyjny wieczór przy świecach:
„123 – na szlaku żołnierzy gen. Andersa”

Stow. „Razem
dla Wilkowic”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Koncert z okazji Dnia św. Patryka:
16.03.
„Grupa Furmana”. Bilety od 26.02.
Niedziela 10:00 – Wystawa rękodzieła wielkanocnego
18.03. 17:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wstęp
wolny,
biletowany

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

Związek
Podhalan

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Organizatorzy

Wszystkie
parafie

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wstęp
wolny,
biletowany

27.02.

Godzina

MARZEC

19:00

Środa

19:00

Sobota

14:00

Sobota

18:00

Wtorek

19:00

Piątek

19:00

Wtorek

19:00

Czwartek

17:00

28.02.
03.03.
03.03.
06.03.
09.03.
13.03.
15.03.
Piątek

Nazwa imprezy

DKF „Promyk”: „ Beksińscy. Album
wideofoniczny ”, reż. M. Borchardt
Koncert DVD: „Concert for George” –
ku czci G. Harrisona
Wernisaż malarstwa p. Ireny
Ihnatowicz
Maraton Oscarowy Filmowy –
nominacje 2018
Klub Podróżnika: „Polska: Moje
Tatry”. Prowadzi P. Mariusz Kabut
Koncert z okazji Dnia Kobiet: Paweł
Stępień „One man show”. Bilety od 26.02.
DKF „Promyk”: „ Wielkie zimno”, reż.
G. Pautonnier

19:00

12:00 – Warsztaty tradycyjnego zdobienia
18.03. 16:00
pisanek
Niedziela
14:00 Seans rekolekcyjny: „ Dwie korony”
Niedziela

18.03.
Wtorek

19:00

Piątek

17:30

Niedziela

po
sumach

Wtorek

19:00

20.03.
23.03.
25.03.
27.03.

o życiu o. Maksymiliana Kolbego
DKF „Promyk”: „Słudzy diabła”,
reż. J. Anwar

Wykład mgr Doroty Gryglak: „Gwara
góralska w Wilkowicach. O poszukiwaniu
gwary lokalnej.”
Konkurs palm we wszystkich parafiach
Gminy Wilkowice

Seans rekolekcyjny: „Niebo istnieje…
naprawdę!”, reż. R. Wallace

Organizator

Dorośli

AKTUALNE WYSTAWY:
GOK „PROMYK”: 06.02.-16.03. „ZIMA W BESKIDACH” – MALARTWO – STOW. PLASTYKÓW „ONDRASZEK”
MOK „NAD BORAMI”: 03.03.-10.03. MALARSTWO IRENY IHNATOWICZ
IZBA REGIONALNA „STARA STOLARNIA”: 26.03.-09.04. WYSTAWA POKONKURSOWA PALM WIELKANOCNYCH
PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”

PRZYGOTOWANIE
INFORMACJI:
GOK, TJ. GMINNY
OŚRODEK
KULTURY
INFO: 33 817 07 73,
www.gok.wilkowice.pl,
ul. J. Fałata
2k, 43-360
Bystra„PROMYK”
ul. Juliana Fałata 2k 43-360 Bystra INFO: 33 8 170 773 www.gok.wilkowice.pl
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HARCERSTWO WILKOWIC

22 stycznia br. minęła 100 rocznica urodzin
Harcmistrza Józefa Drożdża, wybitnego obywatela a przede wszystkim animatora harcerstwa
na Podbeskidziu.
Jako Podharcmistrz w 1938 roku stanął na
czele Pogotowania Harcerskiego podejmując
aktywną walkę z niemieckimi punktami i zbrojnej dywersji na terenie Bielska-Białej, likwidując
między innymi niemiecką radiostację dywersyjną
na ul. Lipnickiej. Później w oddziale 150 harcerzy wspierał polskie wojska począwszy od Krakowa poprze Sandomierz, Tarnobrzeg, aż do
Lwowa. Po aresztowaniu przez gestapo w Bielsku w grudniu 1940 roku więzień KL Auschwitz –
nr 7602. Po wyzwoleniu wybitny organizator harcerstwa na polu narciarstwa, lotnictwa, a przede
wszystkim wybitny pedagog młodzieży i działacz
społeczny.
Dosyć skromna jest niestety dokumentacja
o przedwojennej działalności harcerstwa w Wilkowicach. Stąd niemal w zarysie służę informacją, że początki harcerstwa w tej miejscowości
sięgają 1935 r., kiedy to funkcjonowała 30-osobowa Drużyna Harcerek im. M. SkłodowskiejCurie założona 10.09.1935 r. z drużyną Emili Zielińskiej oraz 15-osobowa Drużyna Harcerzy im. W. Jagiełły, której drużynowym był Franciszek Sękowski. Harcerki urządzały przedstawienia i występy artystyczne oraz podejmowały
się różnego rodzaju robót, między innymi po to,
żeby uzbierać chociaż trochę pieniędzy na potrzebny sprzęt i możliwość uczestnictwa w wycieczkach czy obozach. Wspólnie z harcerzami urządzały wieczornice oraz ogniska dla miejscowej i okolicznej ludności. Zbiórki drużyny odbywały się raz w miesiącu i wówczas omawiano
szczegóły planu na najbliższy okres oraz działalność na rzecz środowiska. Szczególnie drużyna
harcerek była bardzo rozśpiewana. Działalność
harcerska z oczywistych względów została przerwana przez okres okupacji hitlerowskiej. Wielu wspaniałych młodych ludzi z Wilkowic zginęło
lub cierpiało w okresie wojennej zawieruchy. Po
wyzwoleniu, w 1945 r. w Wilkowicach powstały 3
drużyny harcerskie:
- I Drużyna Harcerska im. M. Skłodowskiej-Curie
z drużynową Moniką Więzik,
- II Drużyna Harcerska im. E. Plater z drużynową Anną Dobija,
- III Drużyna Harcerzy – z drużynowym Kazimierzem Puchałką.
II Drużyna harcerek im. E. Plater była drużyną
starszo-harcerską, skupiającą w swoich szeregach dziewczęta w wieku szkoły średniej. Wielką
wagę przykładała do tego, by pomagać władzom
gminy w urządzaniu uroczystości państwowych,
organizowaniu dożynek z całą obrzędowością
ludową. Urządzała występy artystyczne z okazji
różnych świąt, organizowała ogniska harcerskie,
opiekowała się ludźmi starszymi i niedołężnymi,
prowadziła stałą działalność charytatywną.
Ponieważ jednak znacznie obszerniejszy materiał znalazłem o drużynie męskiej, dlatego to
opracowanie będzie na pewno szczegółowsze.

25 MĘSKA DRUŻYNA HARCERZY
IM. ROMANA KONCKIEGO
W WILKOWICACH
Już w kilka tygodni po wyzwoleniu Wilkowic,
a ściślej pod koniec kwietnia 1945 r., reaktywowana została w tej miejscowości męska drużyna
harcerska, a jej założycielem był Kazimierz Puchałka.
Drużyna powstała dzięki kilku młodym zapaleńcom nie mającym żadnego zaplecza materialnego, bo wioska była biedna, wyniszczona wojną, bez harcówki i myślano w tej pierwszej fazie
istnienia drużyny, by spotykać się na zbiórkach,
organizować wspólne gry i zabawy, i… - ustalać sposób działania na najbliższą przyszłość.
Nie uprawiali polityki i nie odczuwali, aby ktoś

na nich oddziaływał. Jako harcerze chcieli służyć ludziom i odbudowującej się z ruin Ojczyźnie. Drogowskazem dla ich działalności było Prawo, Przyrzeczenie Harcerskie i symbole literowe
wypisane na lilijce harcerskiej „ONC”, czyli ojczyzna, nauka i cnota. Po latach, twórca kroniki Drużyny z Wilkowic – Henryk Kwaśny, tak się wypowiada:
„… staraliśmy się robić takie dobre uczynki, jakie symbolizowały kropki na krzyżu harcerskim
podobnie jak słowa modlitwy harcerskiej, które
kierowały naszym postępowaniem w codziennym, ciężkim wówczas życiu”.
Szeregi drużyny dość szybko zaczęły się powiększać, gdy koledzy szkolni przekonywali się,
jak wspaniałe wartości dają organizowane zbiórki harcerskie, że nie są to tylko spotkania dla
owych wspólnych gier i zabaw, lecz znaczą coś
więcej. Nie zachowała się pierwsza imienna lista harcerzy, trudno więc odtworzyć ilu ich było,
niemniej, można przyjąć bez większego błędu,
że liczebność drużyny wynosiła ponad stu harcerzy. Należy jednak gwoli uczciwości dopowiedzieć, że nie działały w tym czasie w Wilkowicach inne organizacje młodzieżowe, w których
chłopcy znaleźliby swoje miejsce. Po powstaniu
konkurencji, czyli innych organizacji, liczebność
harcerzy zmalała.
Po latach hitlerowskiej okupacji w psychice
wielu młodych Polaków istniała chęć społecznego działania. Zwyczajem stało się, że co wieczór po zakończonych zbiórkach, harcerze z Wilkowic chodzili drogami wioski, śpiewają piosenki harcerskiej i żołnierskie, przypominając, w jakimś sensie mieszkańcom, że nie ma już okupacji i nastał czas wolności.
Tak spontanicznie powołana do życia organizacja harcerska wymagała jednak formalnego
zalegalizowania, gdyż stało się to bez porozumienia z Komendą Hufca w Bielsku. Rejestracja
drużyny nie powodowała jednak większych problemów i natychmiast, gdy tego dokonano, Kazimierz Puchałka i Henryk Kwaśny – pełniący role
przywódcze, skierowani zostali na kurs zastępowych. Władze gminy niemal w tym samym czasie, przydzieliły do dyspozycji harcerzy poniemieckich budynek – na „harcówkę”. Rozpoczynała się bardziej zorganizowana praca w drużynie. Według wskazówek komendy hufca, wybrano funkcyjnych drużyny, utworzono odpowiednią
ilość zastępów. Drużynowym został założyciel
drużyny Kazimierz Puchałka, przybocznym Henryk Kwaśny, a zastępowymi wybrano: Franciszka Klimczaka, Edwarda Kaczmarczyka, Franciszka Jurasza i Stanisława Mędrka. Funkcje te
w późniejszym czasie pełnili również inni harcerze. Stanowisko skarbnika objął Staszek Kaspura, sprawy gospodarcze powierzono Józkowi Kwaśnemu.
Druh Henryk Kwaśny wspomina:
„W zależności od zasobów materialnych rodziców, coraz częściej u poszczególnych druhów
zaczęły pojawiać się jakieś części umundurowania harcerskiego. Posiadanie czapki harcerskiej
z lilijką było marzeniem każdego z nas. Z mundurkami różnie sobie radziliśmy. Kilka pierwszych
pseudo bluz harcerskich uzyskaliśmy dzięki naszej milicji, która zarekwirowała u synów byłych
Volksdeutschów – mundurki Hitlerjugend.
Niemałą gratkę stanowiły odebrane im również bagneciki. Po wydłubaniu z nich odznaki hitlerowskiej wkładaliśmy w jej miejsce lilijkę harcerską. Większość bluz szyły nam nasze kochane mamy z materiału zdobytego z wielkim trudem, często w kolorze zbliżonym tylko do koloru khaki”.
Wiadomości zdobywane na kursie zastępowych były skrupulatnie przekazywane pozostałym członkom zastępów, a zatem stanowiły główne źródło wiedzy o skautingu, harcerstwie, pomocy sanitarnej i terenoznawstwie.
Drużyna swoją aktywnością, śpiewem i ogniskami zjednała sobie sympatię mieszkańców
Głos Gminy Wilkowice

Wilkowic. Dokonano rozsądnego wyboru opiekuna drużyny. Został nim miejscowy ksiądz – Giżycki, który służył mądrymi radami i uczestniczył w ważniejszych przedsięwzięciach drużyny.
Jego pogodne usposobienie i życzliwość odpłacane były powszechnym szacunkiem. Wspaniałą rzeczą, jakiej między innymi dokonał, był zorganizowany na własny koszt trzydniowy biwak
harcerzy i harcerek z Wilkowic w schronisku na
Magurce. Harcerze nocowali w stodole na sianie, a harcerki w schronisku, natomiast posiłki
konsumowali w schronisku. Ten wspólny biwak
z harcerkami bardzo zbliżył we współpracy żeńską i męską drużynę.
Już w czasie najbliższych wakacji dwaj przywódcy drużyny ukończyli kurs drużynowych.
Wzbogaceni o nową wiedzę i doświadczenie
w pracy harcerskiej, przygotowali bogatszy program działania na najbliższy okres. Podczas wakacji organizowali wycieczki turystyczno-krajoznawcze, rozgrywki w siatkówkę, ogniska harcerskie. Wycieczki były organizowane w celu poznania pomników przyrody, architektury oraz poznania kultury regionu i wioski. Na ogniska zapraszani byli mieszkańcy Wilkowic.
Wraz z rozpoczęciem się nowego roku szkolnego wielu z członków drużyny przechodziło
do szkół wyższego stopnia, część rozpoczynała pracę zarobkową, dlatego też drużyna przekształcona została w pozaszkolną. Decyzją Komendy Hufca drużyna otrzymała numer dwudziesty piąty, a przy szkole podstawowej w Wilkowicach powstała drużyna harcerzy - młodsza.
Szkolenie harcerskie uzupełniono pracami
w różnego rodzaju sekcjach. Powstała między
innymi sekcja sportowa, w której aktywność wykazywali: Kazimierz Puchałka, Julian Kaczmarczyk, Franciszek Klimczak, Antoni Nikiel, Leszek
Polak, Janek Damek, Mieczysław Polak, Józef
Ferfecki i inni. Drużyna ta zajęła liczące się miejsce w hufcu. W każdej imprezie sportowej organizowanej przez hufiec lub z jego udziałem (np.
w zawodach lekkoatletycznych, narciarskich, pomiędzy hufcami bielskim i zakopiańskim), brali liczny udział zawodnicy z Wilkowic. W reprezentacji hufca w siatkówkę stałe miejsca mieli:
Leszek Polak, Franciszek Klimczak, Mieczysław
Polak i Kazimierz Puchałka. W zawodach ZHP
w 1947 r., które obyły się w Zakopanem, patrol
Hufca Bielsko zdobył w biegu patrolowym wicemistrzostwo Polski, a kapitanem tej drużyny był
właśnie Henryk Kwaśny z drużyny w Wilkowicach.
Drużyna wykazywała też wielką aktywność
w sekcjach kulturalno-rozrywkowych, a konkretniej w zespole teatralnym. W sekcji wyróżniali się: Zbigniew Chromik, Edward i Julian Kaczmarczykowie, Stanisław Kaspura, Józef Kwaśny,
Franciszek Klimczak i inni druhowie. Zdolność
reżyserskie wykazywali Zbigniew Chromik, Edek
Kaczmarczyk i jego brat Julian. Zespół wystawiał
sztuki „Damy i huzary” oraz „Stary dzwon”. Przygotowywał również występy estradowo-kabaretowe i bogate programy na ogniska urządzane
dla mieszkańców Wilkowic. Przez jakiś czas istniał przy drużynie kwartet muzyczny prowadzony przez Zbyszka Chromika w składzie: Edward
i Julian Kaczmarczyk, Wiesław Wdowiak i Henryk Kwaśny. W niedzielę i święta drużyna organizowała wycieczki piesze w okoliczne góry lub do
ciekawych miejscowości.
W pierwszym miesiącu wakacji w 1964 r., drużyna wyjechała na zorganizowany przez Komendę Hufca obóz w Pruszkowie koło Opola.
Nowy rok szkolny przyniósł zmianę drużynowego. Puchałka przebywający na studiach w Łodzi nie mógł kierować drużyną, więc funkcję tę
powierzono Henrykowi Kwaśnemu, który był drużynowym do chwili rozwiązania drużyny w 1948 r.
Współpraca z harcerkami - z drużyną prowadzoną przez Danutę Konior, układała się wspaniale. Prawie wszystkie imprezy organizowane były wspólnie. Nawet po latach, wspomnia11

ne są harcerki Mania i Janeczka Więzik, Hanka Paluch, Czesia Kanik, Olga Dudka, Irena Wisła, Janka Kubica i inne. To dzięki ich pomysłom,
dziewczęcej zaradności i pracowitości, wiele
wspólnych przedsięwzięć dawało w Wilkowicach
wspaniałe rezultaty.
W lipcu 1947 r. nastąpił wyjazd na obóz zorganizowany przez Hufiec. Obóz urządzony został
aż nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie. Na obozie, zgodnie z ustalonym programem, pogłębiane były harcerska wiedza, nauka pływania, zdobywano nowe sprawności. Dużo czasu przeznaczono na zwiedzanie i poznanie Olsztyna i okolicznych miejscowości.
Nie wszyscy harcerze z drużyny „dwudziestej
piatej” (z różnych przyczyn) mogli wyjechać na
obóz do Olsztyna. Zorganizowano więc jeszcze
jeden obóz w sierpniu, bliżej domu – w Zakopanem. Organizatorem i komendantem tego obozu był Kazimierz Puchałka. Obóz zorganizowano
pod reglami – pomiędzy Doliną Białego a Strążyską. Obóz miał charakter turystyczno-krajoznawczy.
Tatry tak rozmiłowały w sobie harcerzy „25-tej”
drużyny, że w 1948 r. ponownie pojechali pod regle. W niewielkiej odległości obóz miały tym razem także harcerki z Wilkowic pod dowództwem
drużynowej Danuty Konior.

Po przyjeździe z obozu podjęli rozważania
nad przyszłością drużyny. Zbigniew Chromik,
który ukończył kurs szybowcowy podpowiadał,
że drużyna powinna przekształcić się w lotniczą.
Ktoś inny rozkochany w wodniactwie z okresu
pobytu w Olsztyńskiem (nad jeziorem augustowskim), proponował przekształcenie w wodniacką.
W końcu większość rozkochana w Tatrach, spowodowała, że zdecydowano się na przekształcenie w drużynę „podhalańską”!
Niestety, w lipcu 1948 r. odbywał się Zlot Młodzieży we Wrocławiu. Tam powstał Związek Młodzieży Polskiej. Z tego powodu starsze drużyny straciły rację bytu. Tak i harcerze z Wilkowic
otrzymali polecenie rozwiązania 25 Drużyny Harcerzy – dopiero co nazwanej imieniem im. Romana Koneckiego. Polecenie to z wielkim żalem
wykonane zostało we wrześniu 1948 r.
Na zakończenie opracowania odwołam się
jeszcze raz do wspomnień Henryka Kwaśnego:
„Po naszej młodzieżowej pracy w ZHP nie pozostał wprawdzie żaden widoczny ślad, gdyż
i harcówka po likwidacji drużyny przeznaczona
została na inny cel, ale pozostało coś bardziej
trwałego, czego nie można zmierzyć żadną miarą. Pozostała w sercach i umysłach naszych
wierność ideom harcerskim, a więc między innymi wierność i miłość do Ojczyzny, zdyscyplinowanie i patriotyzm, pracowitość i szacunek do lu-

dzi pracy, tolerancja i społeczne zaangażowanie. Dzięki temu każdy harcerz z naszej drużyny może z dumą stwierdzić, że żył zgodnie i społecznie użytecznie. A co dzisiaj? Dzisiaj zakończmy nasze wspomnienia znaną nam piosenką:
Marsz naprzód nasza drużyno,
W dół nigdy, lecz zawsze wzwyż
Po latach, które przeminą
Harcerski zostanie krzyż
Harcerski krzyż, harcerski krzyż.
			
Czuwaj!”
Imienny wykaz harcerzy najtrwalej związanych
z 25-tą drużyną Harcerzy w Wilkowicach: Zbigniew Chromik, Antoni Damek, Wiesław Dudek,
Tadeusz Dutka, Mieczysław Jakubiec, Edward
Kaczmarczyk, Julian Kaczmarczyk, Stanisław
Kaspura, Franciszek Klimczak, Jerzy Konior, Marian Kubica, Henryk Kwaśny, Józef Kwaśny, Stanisław Maślanka (Huciska), Stanisław Maślanka, Władysław Męcner, Stanisław Mędrek, Jerzy Niemirowski, Antoni Nikiel, Marian Pawełek,
Antoni Piprek, Kazimierz Piprek, Leszek Polak,
Kazimierz Puchałka, Mieczysław Stec, Jan Szymanek, Marian Wala, Tadeusz Walczak, Edward
Wojaczek, Ryszard Kania, Michał Ogródzki.
Korzystałem ze zbiorów własnych oraz H. Kwaśnego i J. Klistały.
Jan Leszek Ryś

Nowe możliwości pozyskania środków – LGD Ziemia
Bielska ogłasza kolejne nabory wniosków
Warunki konkursu pozostają bez zmian –
LGD Ziemia Bielska rusza z naborami wnio- nie (ale nie wyłącznie) do organizacji pozarząsków o dofinansowanie w ramach realiza- dowych, które będą mogły składać wnioski na z naborów mogą skorzystać mieszkańcy nacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego organizację spotkań i wydarzeń dla mieszkań- szego regionu (Bestwina, Buczkowice, sołecprzez Społeczność na lata 2016-2020. Do tej ców. LGD Ziemia Bielska planuje trzy nabory twa Czechowic-Dziedzic – Bronów, Ligota, Zapory wsparcie uzyskało 79 beneficjentów co związane ze wzmacnianiem kapitału społecz- brzeg; Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice), jednostki samorządu
daje łączną sumę przyznanych środków – ok. nego:
1) organizowanie wydarzeń angażujących terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz
8 mln złotych.
młodzież w działania społeczne, ochronę przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalW kolejnych naborach będzie można ubiedziedzictwa lokalnego, promowanie obsza- ność, ale chcą ją rozwijać na naszym terenie.
gać się o wsparcie w zakresie podejmowaWysokość dotacji dla osób podejmujących
ru, produktów, świadczenie usług dla miesznia i rozwijania działalności gospodarczej,
działalność gospodarczą to 50 tys. zł (bezkańców - pula środków 100 000,00 zł
wzmacniania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa lokalnego i wspiera- 2) organizacja imprez aktywizujących miesz- zwrotna premia wypłacana w dwóch ratach).
kańców (promujących obszar, dziedzictwo Wsparcie na rozwój firmy czy zachowanie
nia współpracy między przedsiębiorcami.
lokalne, itp. z wyłączeniem organizacji kolej- dziedzictwa lokalnego polega na refundacji
W przypadku naboru na podejmowania dzianych edycji imprez cyklicznych) - pula środ- poniesionych kosztów (w zależności od rełalności, gospodarczej oferta skierowana bęprezentowanego sektora zwrot wyniesie od
ków 150 000,00.
dzie głównie do osób planujących utworzenie firmy z branży odnawialnych źródeł ener- 3) organizacja wyjazdów studyjnych obejmują- 63,63 % do 95 % kosztów).
Aby złożyć projekt należy najpierw zapoznać
cych doświadczenia zrównoważonego rozgii (pula środków 350 000,00 zł) oraz produktu
się ze Strategią RLKS i Rozporządzeniem Miwoju - pula środków 50 000,00.
lokalnego (pula środków 250 000,00 zł) (przyZ naboru wniosków z zakresu zachowania nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Wsparcie na
pominamy, że dla potrzeb programu przyjęto
następującą definicję produktu lokalnego: pro- dziedzictwa lokalnego będą mogły skorzystać wdrażanie operacji w ramach strategii rozwodukt lokalny to wyrób lub usługa o cechach instytucje działające w sferze kultury, a sfinan- ju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
związanych z obszarem lub wynikających ze sowane będą mogły być projekty polegające Można też skorzystać z bezpłatnego dospecyfiki obszaru; z którym utożsamiają się także na zakupie wyposażenia związanego radztwa, szkoleń i warsztatów oferowanych
mieszkańcy obszaru; produkowany w sposób z prowadzoną działalnością kulturalną (pula przez LGD.
Szczegółowe informacje można uzyskać
niemasowy, z surowców lokalnie dostępnych). środków – ponad 700 000,00 zł, w tym na dzieDotacje na rozwój działalności gospodarczej dzictwo materialne – 543 212,00 zł i dziedzic- w biurze LGD Ziemia Bielska. Zapraszamy do
kontaktu!
będą przewidziane głównie dla firm prowadzą- two niematerialne – 157 000,00 zł).
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul.
Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie
cych działalność w zakresie produktu lokalnego (pula środków – ponad 740 000,00 zł) i od- zamieszczone na stronie www.ziemiabielska. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
Tel/fax. 033 8136964, e-mail:projekty@ziepl w połowie lutego 2018 r. Nabór będzie pronawialnych źródeł energii.
Nabory wniosków w obszarze wzmacniania wadzony na początku marca 2018 r. i potrwa miabielska.pl, www.ziemiabielska.pl.
kapitału społecznego skierowane będą głów- 14 dni.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez LGD Ziemia Bielska współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW
2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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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
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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
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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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Nauczycielka z wieloletnim
doświadczeniem

udzieli korepetycji
z języka niemieckiego
na każdym poziomie.
Zapewniam ciekawe materiały do nauki,
miłą atmosferę i indywidualne podejście
do każdego ucznia.

Tel. 600 764 062
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
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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
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NINA, ACH TA NINA, CZYLI O SUKCESACH NINY KUMOREK
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JULIANA FAŁATA W BYSTREJ
Znamy ją niemal wszyscy, jest osobą niezwykle utalentowaną. Spośród wielu zainteresowań przejawia bardzo rzadko spotykane zdolności wokalne - potrafi zaśpiewać
wszystko: od stylu heavy
metal po poezję śpiewaną
i tzw. piosenkę aktorską.
Mowa o Ninie Kumorek,
która jest uczennicą ostatniej klasy wygasającego już
gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej. W ostatnim
czasie „nasza dziewczyna" godnie reprezentowała
szkołę podczas wielu projektów muzycznych, wielokrotnie zdobywając zasłużone owacje i nagrody.
Oto ostatnie sukcesy
Niny „w pigułce":
1. XVIII Parafialny Konkurs Pieśni Patriotycznej
im. Małgorzaty Papiurek

w Bystrej - I miejsce;
2. IX Integracyjne Spotkania Muzyczne
w Domu Włókniarzy w Bielsku-Białej - wyróżnienie;
3. IV konkurs poezji Wisławy
Szymborskiej w Kubiszówce w Bielsku-Białej - wyróżnienie;
4. Eliminacje XXIV Międzynarodowego Konkursu Kolęd
i Pastorałek - wyróżnienie;
5. XVIII Przegląd Kolęd i Pastoralek w Hałcnowie - I miejsce;
6. XXVI Konkurs Kolęd i Pastorałek w Szczyrku - II miejsce;
7. Konkurs Kolęd i Pastorałek w Bystrej - II miejsce;
8. Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Ślemieniu - I miejsce.
Dodajmy, że nad drogą ar-

tystyczną Niny czuwa jej mama, Pani Renata Kumorek, która jako „dusza artystyczna" i doświadczony pedagog z ogromnym
zaangażowaniem wspiera działania córki.
Podczas zajęć dodatkowych prowadzonych
w szkole, Nina współpracuje z nauczycielem muzyki, panią Marią Prostak.
Życzymy dalszych sukcesów i serdecznie
gratulujemy! 			
ZPS

GLKS WILKOWICE KLUBEM PARTNERSKIM PODBESKIDZIA
Wilkowice i Bielsko-Białą łączy droga ekspresowa S1, a dzięki współpracy Podbeskidzia z GLKS-em Wilkowice na młodych zawodników czeka autostrada do piłkarskiej
kariery.
GLKS Wilkowice został klubem partnerskim Podbeskidzia. Osobą łączącą oba kluby jest oczywiście Grzegorz Więzik, były zawodnik oraz skaut Podbeskidzia obecnie jest
trenerem klubu z ligi okręgowej. To z jego
inicjatywy prezes Tomasz Mikołajko spotkał się z Prezesem GLKS „Wilkowice” Ryszardem Rączką oraz dyrektorem GOSiR
-u Markiem Kubicą w celu podpisania umowy o współpracy partnerskiej.
- To jest bardzo miłe, kiedy klub wiodący
w regionie chce współpracować z klubami
lokalnymi z niższych lig - skomentował zawarte porozumienie Grzegorz Więzik - Jest
to świetna rzecz dla obu stron dlatego, że
w każdej chwili w klubach regionu może trafić się bardzo uzdolniony zawodnik, a dzięki takiemu partnerstwu, trafi on automatycznie do Podbeskidzia. To niesie korzyści też
w drugą stronę - promocyjne i wizerunkowe, bo to bardzo dobra promocja dla gminy Wilkowice, ale też dla klubu i jego akademii. Dzięki umowie klub z Wilkowic też pozyskał czterech młodych zawodników Podbeskidzia, którzy pomogą nam w walce o pozostanie w lidze. Na pewno będą solidnym

wzmocnieniem, a sami też poznają
grę w seniorach i zdobędą bezcenne
doświadczenie.
W ten sposób kontynuujemy rozwijanie naszej siatki klubów partnerskich w regionie. Jest ich coraz więcej i liczę, że szybko wypełnimy wszystkie białe plamy na mapie regionu i całe Podbeskidzie będzie zjednoczone w budowanie silnego piłkarskiego regionu - mówi
prezes Mikołajko - Gmina Wilkowice daje nam wyraźny sygnał, że jest
otwarta na współpracę z Podbeskidziem, dlatego jestem przekonany,
że nie był to ostatni raz kiedy spotkaliśmy się w takim gronie, bo możliwości przed nami są naprawdę duże.
W wilkowickiej Akademii Młodych
Wilczków trenuje ponad 200 młodych zawodników, którzy obecnie będą pod stałą obserwacją Podbeskidzia i najzdolniejsi mogą
trafić do bielskiego klubu. Tak liczna grupa
wychowanków zrobiła wrażenie na Więziku: Zorganizowanie tak funkcjonującej szkółki to wielki wysiłek ludzi zaangażowanych
w klub takich jak sołtys pan Ryszard Rączka, oraz pan Marek Kubica, który jest dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji i bardzo mocno wspiera klub swoją pra-

cą. Gmina inwestuje w sport, rozwija infrastrukturę, a są jeszcze plany na rozszerzenie
obecnej bazy sportowej.
Cieszę się, że została rozpoczęta taka
współpraca. Najważniejsze, że usiadło się do
stołu i rozpoczęło rozmowę, to oznacza chęci z obu stron. Jest wiele pomysłów i możliwości na rozwinięcie tej współpracy i wierzę, że uda się wyciągnąć z niej jak najwięcej korzyści dla obu klubów - kończy Grzegorz Więzik.
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała

ZOSTAW SWÓJ 1% W WILKOWICACH
SZANOWNI PAŃSTWO!
Jesteśmy z Wami od 2006 r., a od 2008 r.
posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.
Misją naszej organizacji jest współudział
w tworzeniu warunków rozwoju i promocji
Wilkowic - miejscowości malowniczo położonej pomiędzy Beskidem Śląskim a Beskidem Małym, którą realizujemy poprzez:
1. Eksponowanie walorów miejscowości
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i tworzenie atrakcji przyciągających turystów.
2. Kultywowanie tradycji i kultury regionu.
3. Upowszechnianie inicjatyw prozdrowotnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym, rozwój kultury fizycznej i sportu.
4. Inicjowanie przedsięwzięć mających na
celu wyrównanie szans wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.
Podaruj nam SWÓJ 1% podatku !
Głos Gminy Wilkowice

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

