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ZGŁASZANIE AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO
W przypadku zauważenia awarii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilkowice prosimy o kontakt e-mail: oswietlenie@wilkowice.pl lub tel. 33 499 00 77 wew. 305 w godzinach pracy urzędu.
W zgłoszeniu należy podać dokładną lokalizację punktu świetlnego (ulica, numer najbliższego
budynku) oraz informację, co dzieje się z lampą.
Zapraszamy na nasz profil na

www.facebook.com/gminawilkowice/

WÓJT INFORMUJE
W ostatnim czasie Wójt Gminy Wilkowice
Janusz Zemanek podpisał umowy z:
- firmą Ekoład Sp. z o.o. ul. Swojska 3, Wilkowice na świadczenie usługi polegającej na obsłudze i utrzymaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- firmą Ekoład Sp. z o.o. ul. Swojska 3, Wilkowice na świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu określonych
frakcji odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców z nieruchomości
położonych na terenie Gminy Wilkowice
oraz dostarczonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- firmą Ekoład Sp. z o.o. ul. Swojska 3,
Wilkowice na świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu

Gminy Wilkowice przez okres 6 miesięcy oraz dostarczenie ich do instalacji prowadzonej przez Zakład Gospodarki Odpadami SA w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d;
- firmą Ekoład Sp. z o.o. ul. Swojska 3, Wilkowice na świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny (w tym bioodpadów z wyłączeniem odpadów zielonych) pozostałości po segregacji, a także zmieszanych
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w tym nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, z terenu Gminy Wilkowice oraz dostarczenie
ich do właściwej instalacji, tj. Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Opadów Komu-

nalnych prowadzonej przez Zakład Gospodarki Odpadami SA w Bielsku-Białej
przy ul. Krakowskiej 315d.
- z firmą BOMAR Sp. jawna, Wilkowice,
ul. Swojska 3 na zakup paliw płynnych do
sprzętu będącego w posiadaniu Referatu
Służb Technicznych oraz Straży Gminnej.
W dniu 21.12.2018 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego
w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3". W dniu
24.01.2019 r. otwarto 2 oferty złożone do
postępowania.
W dniu 15.01.2019 r. ogłoszono przetarg
na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół budynku gminnego przy ul. Parkowej 10
w Wilkowicach.

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY WILKOWICE
W DNIU 28 GRUDNIA 2018 R., W SPRAWIE:
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III/12/2018

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2019-2032,

III/13/2018

przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2019 r.,

III/14/2018

nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Meszna,

III/15/2018

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wilkowice kadencji 2010-2014,

III/16/2018

nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wilkowice,

III/17/2018

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów
zakupu posiłku lub żywności,

III/18/2018

określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych,

III/19/2018

przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023,

III/20/2018

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Wilkowice na 2019 r.,

III/21/2018

udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,

III/22/2018

zmiany uchwały nr XVII/151/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Rady
Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach,

III/23/2018

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2018,

III/24/2018

wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2018-2032,

III/25/2018

wydatków budżetu Gminy, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,

III/26/2018

zmiany uchwały Nr XXXIII/277/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,

III/27/2018

wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w Wilkowicach przy ul. Swojskiej 3 (szatnia),

III/28/2018

wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w Wilkowicach przy ul. Swojskiej 3 (biura),

III/29/2018

wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5504/1 oraz części działek nr 5505
i 3628/8,

III/30/2018

upoważnienia dyrektora Przedszkola Publicznego w Wilkowicach do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli realizujących indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dzieckiem upośledzonym
w stopniu głębokim, wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Głos Gminy Wilkowice

Święta, Święta i po Świętach w Przedszkolu Publicznym
w Wilkowicach
Grudzień w Przedszkolu Publicznym
w Wilkowicach upłynął bardzo pracowicie i ciekawie. Drzwi przedszkola
niemal się nie zamykały. Na dzieci czekało wiele niespodzianek, atrakcji i ciekawych zajęć.
Jak co miesiąc nie zabrakło wydarzeń
kulturalnych. Przedszkole odwiedził teatrzyk objazdowy, który wystawił spektakl
pt. „Trzy świnki”. Dzieci były również z wizytą w Bibliotece Publicznej, gdzie obejrzały kolejne przedstawienie.

W Przedszkolu zorganizowano liczne
warsztaty. W ramach świątecznych przygotowań dzieci własnoręcznie wyrabiały,
piekły, dekorowały i degustowały pierniczki. Nie zabrakło też warsztatów ekologicznych. Przedszkolaki wykonywały słodkie
bałwanki, reniferki z… siana, swoje dzieła
zabrały do domu.
Przedszkole Publiczne w Wilkowicach
odwiedzili liczni, znakomici goście. 6 grudnia przybył sam Święty Mikołaj i osobiście wręczył prezenty podekscytowanym

dzieciom. Przedszkolaki powitały go ciepło, zaśpiewały piękne piosenki, obiecały, że będą grzeczne. Następnie odwiedziło nas aż dwóch górników, jeden przyszedł
do przedszkola na ul. Strażacką, a drugi
do grupy „Smerfy” przy Szkole Podstawowej nr 1 - był to dziadek jednego z przedszkolaków. Dzieci usłyszały ciekawe opowieści o ciężkiej pracy górników, obejrzały
ubranie robocze, oporządzenie górnika do
pracy oraz strój galowy z licznymi medalami i z czapką galową czako. Przedszkolaki mogły dotknąć węgla i trochę się pobrudzić… Była też ciekawa prezentacja, opowieść o świętej Barbarze i strażniku kopalni. Na koniec dzieci skosztowały czarnych jak węgiel kopalnioków, zrobiliśmy sobie także pamiątkowe zdjęcia.
W grudniu dopisała także pogoda.
Spadł śnieg, a dzieci pomimo chłodu
radośnie bawiły się
na śniegu, lepiąc
pierwsze tej zimy
bałwany. Przy okazji uczyły się ubierać stosownie do
tej zimnej pory roku
i zdobyły niezbędną
wiedzę na temat dbania o własne zdrowie.
Przedszkolaki brały także udział w konkursie „Wyraźni na drodze”. Całe przedszkole – pracownicy i rodzice zaangażowani byli
w akcje „Szlachetna paczka”, gdzie objęliśmy pomocą samotną mamę z dziećmi.
Przygotowania do Świąt także przebiegały pracowicie. Dzieci robiły ozdoby świąteczne, choinki, kartki i inne prace plastyczne. Przedszkolaki z grupy „Smerfy” po raz
kolejny w ramach wymiany pocztówkowej
nawiązały kontakt z przedszkolami z ca-
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łej Polski. Tym razem same przygotowały
kartki świąteczne, które wraz z życzeniami trafiły do ich nowych kolegów i koleżanek. Oprócz prac plastycznych dzieci podczas zajęć poznawały tradycje i zwyczaje
związane ze Świętami Bożego Narodzenia,
organizowano także grupowe wigilie. Jak
co roku przedszkolaki z najstarszych grup
przybrały kolędnicze stroje i udały się z życzeniami do różnych placówek naszej gminy. Odwiedziły z kolędą m.in. Pana Wójta,
Dom Pomocy Społecznej, Szkołę Podstawową nr 1, Księdza Proboszcza.
Wszystkim Mieszkańcom naszej gminy
w imieniu dzieci i grona pedagogicznego
z Przedszkola Publicznego w Wilkowicach
życzymy Szczęśliwego Nowego Roku.
Sławomira Basiura
Anna Szlósarczyk
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PRACOWITY KONIEC ROKU 2018 W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM
W BYSTREJ
Przedszkole Publiczne w Bystrej od
lat uczy dzieci pielęgnowania tradycji,
w tym związanych z przygotowaniem
do Świąt Bożego Narodzenia.
W listopadzie zorganizowano warsztaty ekologiczno-artystyczne dla dzieci
z wszystkich grup wiekowych z wykorzystaniem siana, z którego przedszkolaki wykonywały śliczne bałwanki. Dzieci ugniatały kulki, które następnie pod opieką prowadzących i nauczycielek owijały sznurkiem,
po czym ozdabiały koralikami, cekinami,
doklejały kapelusze, oczka itp. W przedszkolu od rana roznosił się kojący zapach
sianka, po którym dzieci turlały się z wielką uciechą.
Co roku spotykamy się z paniami z KGW
w Bystrej, aby kisić kapustę. Nasze gospodynie wraz z dziećmi przygotowują zdrową i pyszną kiszonkę na zimę, a największą radość sprawia przedszkolakom dodawanie przypraw i deptanie kapusty w glinianej beczce w dokładnie wyszorowanych
kaloszach.
Grudzień rozpoczęliśmy od udziału w Zimowym Zlocie Młodzieży - Mikołajki 2018,
które odbyły się na polanie przy „Chacie na Groniu" w Mesznej, gdzie główną
atrakcją był konkurs na najpiękniej udekorowaną choinkę dla zwierząt. Mimo dużej
konkurencji nasze przedszkolaki zdobyły
III miejsce ubierając choinkę w kolorowe,
warzywno-owocowe łańcuchy przygotowane w przedszkolu przez dzieci z grupy
II i IV, ale na naszej choince nie zabrakło także pięknych ozdób przygotowanych
przez dzieci wraz z rodzicami w domu, za
co pięknie dziękujemy.
Nie zapominamy także o bezdomnych
zwierzętach, przygotowując dla nich upominki w ramach corocznej akcji charytatywnej „Ogrzej zwierzaki z bielskiego
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schroniska”. Dzieci przyniosły koce, ręczniki, zabawki dla zwierząt, karmę dla kotów
i psów, które zostały przekazane do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Reksio” w Bielsku – Białej.
Jak co roku, nie mogło zabraknąć oczekiwanego przez wszystkie dzieciaki już od
końca listopada… Mikołaja. Ponieważ nie
zjawiał się w przedszkolu, bawiliśmy się
w podchody szukając go po całej Bystrej
i … znalazł się, czekał na nas w parku Juliana Fałata w towarzystwie drewnianych
rzeźb, oczywiście obładowany prezentami.
Otrzymać upominek
wcale nie było łatwo:
każda grupa musiała zaśpiewać piosenkę, powiedzieć
wierszyk i złożyć
przyrzeczenie: „będziemy grzecznymi
przez cały następny
rok”, po czym uradowany Mikołaj z radością wręczył każdemu dziecku prezent.
Chcąc dowiedzieć
się czegoś więcej na
temat tradycji bożonarodzeniowych z naszego regionu dwie
grupy starszaków odwiedziły świątecznie ozdobioną Izbę Regionalną w Bystrej,
gdzie dowiedziały się „Jak zapewnić sobie
szczęście i dobrobyt na Nowy Rok?”. O tradycjach, przesądach i wróżbach wigilijnych
w fascynujący sposób opowiadała pani Mirka, za co bardzo dziękujemy. Największe
zdziwienie wśród dzieci wywołał łańcuch
obwiązany wokół nóg stołu przygotowanego do wigilijnej kolacji. Okazało się, że symbolizował on jedność rodziny oraz żelazne
zdrowie dla wszystkich domowników.
Dnia 18 grudnia przedstawiciele grupy
IV „Tygryski”, pod
opieką Pani dyrektor i pani Agnieszki,
z gwiazdą i turoniem
kolędowały w Urzędzie Gminy oraz
w zaprzyjaźnionych
z przedszkolem instytucjach. Mali kolędnicy
śpiewali kolędy i pastorałki, składali świąteczne życzenia, wręczali upominki wykonane w przedszkoGłos Gminy Wilkowice

lu, a w zamian otrzymywali słodycze, które
z uśmiechem na twarzy wkładali do koszyka, kapeluszy i fartuszków, aby poczęstować nimi wszystkie dzieci, które pozostały
w przedszkolu.
Kolejny dzień, 19 grudnia coraz bardziej
przybliżał wszystkich do oczekiwanych
Świąt Bożego Narodzenia, a to za sprawą
magii tego dnia - przedszkolnej wigilii. Odświętnie ubrane przedszkolaki wraz z zaproszonymi gośćmi - proboszczami parafii w Bystrej Krakowskiej i Śląskiej obejrzeli jasełka góralskie w wykonaniu grupy

IV „Tygryski”, śpiewały kolędy przy akompaniamencie pianina, dzieliły się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia.
Wspólne pielęgnowanie tradycji zakończyliśmy pysznym obiadem wigilijnym przygotowanym przez panie kucharki według dawnych przepisów, po czym dzieci otrzymały
słodycze i szopki przyniesione przez księży w prezencie dla wszystkich przedszkolaków. W godzinach wieczornych nasi artyści z grupy IV po raz kolejny przedstawili jasełka podczas wigilii dla samotnych, która
miała miejsce w Domu Strażaka w Bystrej.
Występy dzieci spotkały się z entuzjazmem
oglądających, a przede wszystkim dostarczyły radości osobom samotnym, którzy
ukradkiem ocierali łzy szczęścia. Ponieważ
jasełka bardzo się podobały, zostaliśmy zaproszeni do ich przedstawienia podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach, co z przyjemnością uczynimy jeszcze w styczniu.
Dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za
zaangażowanie we wszystkie przedsięwzięcia przedszkolne oraz przekazujemy
najlepsze życzenia noworoczne.
Agnieszka Ziemiańska,
Aleksandra Jaślanek

Konkursy muzyczne z Akcją Katolicką w Bystrej
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Bystrej działa przy Kościele p.w. Najdroższej
Krwi Pana Jezusa Chrystusa pod opieką proboszcza Ks. Tadeusza Krzyżak. Akcja pracuje według wytycznych DIAK, potrzeb kościoła, a także środowiska lokalnego. Organizacja ta ma na celu integrować społeczność, szerzyć wartości patriotyczne i tożsamość narodową, kultywować
tradycje, dlatego corocznie organizuje m.in.
Przegląd Pieśni Patriotycznej oraz Konkurs Kolęd i Pastorałek. Konkursy wpisały się w harmonogram uroczystości i z roku
na rok zwiększa się ilość występujących
oraz oglądających, przygotowanie śpiewających jest coraz bardziej profesjonalne,
a młodsze i starsze dzieci mają szansę pokazać swoje umiejętności wokalne, instrumentalne, a nawet taneczne. Zeszłoroczny Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek miał wyjątkowy charakter,
gdyż odbył się 22 listopada w GOK „Promyk” w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i przypomniał nam,
że wykonywane utwory uczą nas historii Polski, a naszą teraźniejszość zawdzię-

czamy wszystkim, którzy przez tyle lat walczyli o wolność ojczyzny, o czym śpiewało ok. 160 wykonawców. Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów: - kategoria zespoły - Grupa IV„Tygryski” z PP
Bystra, Klasa I z SP nr 1 w Bystrej, Klasa

IV z SP nr 1 w Bystrej, „Dziewczyny z Gimnazjum” z SP nr 2 w Bystrej, - kategoria soliści, duety oraz trio – Sara Zeman/SP nr
2 w Bystrej, Anna Gębala/SP nr 2 w Bystrej, Nina Kumorek/LO im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej;
• II miejsce w kategorii zespoły i soliści zajęli: Grupa II i III z PP Bystra, Klasa III
SP nr 1 w Bystrej, Szymon Łaciak/SP nr
2 w Bystrej, Laura Dąbrowska/SP nr 2
w Bystrej, młodzież szkół średnich: Konrad Hoffmann, Mateusz Nawieśniak,
Martyna Wyrwa i Paulina Gibas – autorka
słów i muzyki do utworu „Nasza Polska”
skomponowanego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, który zakończył
XVI Przegląd Pieśni Patriotycznej;
• III miejsce zdobyli: Nina Przybyła, Oktawia Dyczek/SP nr 2 w Bystrej, Nikola Łasak/SP nr 2 w Bystrej, Magdalena Walczak, Anna Bieniek/Gimnazjum w Bystrej, Bartosz Śpiewak, Szymon Żur/
Gimnazjum w Bystrej;
• wyróżnienia przyznano: Julii Wiewióra/
SP nr 1 w Bystrej, Zuzannie Nitsch/ Gimnazjum w Bystrej, Bartoszowi Palecznemu oraz Olafowi Zolich/SP nr 2
w Bystrej.
Natomiast 19 stycznia 2019 r.
w niezwykle świątecznie udekorowanym Kościele w Bystrej Krakowskiej odbył się Konkurs Kolęd
i Pastorałek poprzedzony minutą ciszy za zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Komisja w składzie: Alicja
Raszka-Micherdzińska – Sekretarz
Gminy Wilkowice, Jacek Kubik, Jolanta Kajzer, Irena Staszek, oceniała występy ok. 170 młodszych
i starszych wykonawców ubranych
w piękne ludowe i kolędnicze stroje. Mimo, iż na zewnątrz sroga zima i mróz
trzyma, w Kościele atmosfera panowała
gorąca i z przyjemnością można było słuchać znanych, mniej znanych i autorskich
(„Droga zbawienia Jezuska Małego...”muzyka, słowa, wykonanie: Paulina Gibas) ko-
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lęd i pastorałek a’capella czy z akompaniamentem różnych instrumentów: fletni
Pana, okaryny, tamburyna, gitary, kayborda. W tegorocznym konkursie w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych
I miejsce zajęli: Grupa IV i III z Przedszkola Publicznego w Bystrej, Klasa III/ SP nr
1 w Bystrej, Klasa IV/ SP nr 1 w Bystrej, Zespół fletni Pana „Beskidy”/ SP nr 1 w Wilkowicach, „Dziewczyny z Gimnazjum”/ SP nr
2 w Bystrej, „Bystrzańska Schola”, Karolina
Reguła/SP nr 1 w Chełmie Śląskim, Sara
Zeman/SP nr 2 w Bystrej, Anna Kuboszek/
SP nr 1 w Wilkowicach, Łucja Zaczek/SP nr
1 w Szczyrku, wśród młodzieży szkół średnich: Paulina Gibas, Konrad Hoffmann, Mateusz Nawieśniak, Nina Kumorek;
• II miejsce – Grupa II/ PPBystra, Klasa
I/ SP nr 1 w Bystrej, Martyna Guzik/SP
nr 1 w Wilkowicach, Patrycja Wachowicz,
Julia Jachnicka-Sęk, Emilia Nowicka/SP
nr 1 w Wilkowicach, Nikola Filipek/SP nr
1 w Bystrej, Mateusz Nawieśniak i Konrad Hoffmann;
• wyróżnienia przyznano: „Skrzatom”grupie I z PP Bystra, Oliwii Adamiec,
Oktawii Dyczek, Weronice Nawrockiej/
SP nr 2 w Bystrej, Ninie Przybyła/ SP nr
2 w Bystrej, Julii Wiewióra/ SP nr 1 w Bystrej.
Prezes Akcji Katolickiej - Stanisław Kwiatek serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, zwłaszcza Proboszczowi Ks. Tadeuszowi Krzyżak oraz Wójtowi Gminy Wilkowice Panu Januszowi Zemanek, Pani
Łucji Salachna – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrej za materialne i rzeczowe wsparcie tego przedsięwzięcia,
członkom komisji za pracę w jury, nauczycielom i opiekunom za pomysłowość oraz
ciężką pracę, która pozwoliła stworzyć niepowtarzalną atmosferę konkursów, a także
pracownikom GOK „Promyk”, Pani Magdalenie Chodkowskiej-Chmiel i Olimpii Podwacietnik za zaangażowanie i poświęcony czas w przygotowanie i udział w organizacji.
POAK w Bystrej
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inicjatywy zespołu pieśni i tańca
„ziemia beskidzka”
Sezon okołoświąteczny rozpoczęliśmy od Mikołaja, który gościł w wielu domach, mieliśmy okazję kolędować na Jarmarku Świątecznym w Bielsku-Białej oraz przygotowaliśmy oprawę muzyczną i kolędowanie podczas
Pasterki. W tym roku zespół kolędował również po domach z turoniem.

Orszak Trzech Króli
W dniu 6 stycznia 2019 roku grupy kolędnicze z Mesznej, Bystrej i Wilkowic zorganizowały pod patronatem Wójta Gminy Wilkowice Orszak Trzech Króli. Z każdej wsi
naszej Gminy jeden król prowadził swój Orszak, a symboliczne wręczenie darów miało miejsce w Kościele Parafialnym w Mesznej. Po wspólnym zaśpiewaniu kolęd organizatorzy zaprosili na kolejny Orszak, którego finał odbędzie się tym razem w Bystrej.
Od tego roku Orszak organizowany na
terenie naszej Gminy został wpisany do
ogólnopolskiej bazy orszaków przy Fundacji „Orszak Trzech Króli".

Międzynarodowy Konkurs
Kolęd i Pastorałek
„BESKIDZKA BITWA NA KOLĘDY”

13 stycznia 2019 r. w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bystrej Śląskiej odbył się
III Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek „Beskidzka bitwy na kolędy”, zorganizowany przez ZPiT „Ziemia Beskidzka”
oraz OSP z Bystrej. Tym razem udział wzięły grupy ze Słowacji, Ukrainy oraz Polski.
Stawką tych zmagań było zajęcie nie tylko najwyższej lokaty w konkursie, ale również uzyskanie uznania publiczności wybierającej w głosowaniu laureata nagrody Grand Prix. W kolędowy nastrój wprowadzili uczestników spotkania gospo-
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darze - Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”. Zespół
ten wystąpił poza konkursem.
W „Bitwie na kolędy” nagrodę
publiczności Grand Prix wywalczył góralski dziecięcy zespół
„Śleboda”, który zdobył również
I miejsce w kategorii zespołów
dziecięcych. Po emocjach konkursu, na zakończenie, zespoły odśpiewały przy przyciemnionych światłach, najpiękniejszą kolędę - Cicha noc po polsku, słowacku i ukraińsku. Międzynarodowy konkurs kolęd to
nie tylko dobry sposób na propagowanie wartości chrześcijańskich i kulturalnych, jest to
także okazja do poznania przyjaciół dzielących tę samą pasję. W trakcie „Beskidzkiej bitwy na kolędy” został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszą
gwiazdę kolędniczą. Najładniejsze gwiazdy przygotowali Ania,
Danusia i Mateusz Magnes oraz Szymon
Żur i Bartek Śpiewak, za co dostali nagrody rzeczowe.
Dziękujemy sponsorom oraz instytucjom,
które pomogły zorganizować konkurs, a są
to: Urząd Gminy w Wilkowicach, ZPiT „Ziemia Beskidzka”, Piekarnia Capri, Kera-Ceramika S.C. G.M. Rajzer, PPH Lamkur,
Spółdzielnia „Pokój” .

„Nie zapominajmy
o rodakach”
Podczas wizyty Zespołu „Ziemia Beskidzka” na Ukrainie, w listopadzie ubiegłego roku, mieliśmy okazję zobaczyć trudne warunki bytowe, w jakich muszą żyć
nasi rodacy. Dlatego po powrocie do Polski postanowiliśmy im pomóc. Poprosiliśmy
o wsparcie szkół z naszej Gminy - włączy-

Głos Gminy Wilkowice

ły się SP nr 1 i nr 2 w Wilkowicach, SP nr
1 w Bystrej, Przedszkole Publiczne nr 32
w Bielsku-Białej oraz członkowie naszego
Zespołu. Dzięki tej akcji udało się zebrać
środki czystości, przybory szkolne, żywność oraz koce i książki dla Polaków mieszkających na Ukrainie na Podolu. W niedzielę 20 stycznia członkowie Nadzbruczańskiego Towarzystwa Kultury i Języka Polskiego zawieźli paczki dla starszych osób
do Husiatyna, Suchodołu, Sidorowa, a także do Szydłowca, gdzie mieszka najstarsza w rejonie husiatyńskim Polka – 92-letnia Rafaela Ogłodana. Członkowie towarzystwa przekazali dary oraz zaśpiewali kolędy w każdym odwiedzonym przez nich
domu. W ten sposób zakończyli akcję zainicjowaną pod hasłem „Nie zapomnijmy
o rodakach”.
AR

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ADVENT CALENDAR CONTEST –
KALENDARZ ADWENTOWY
W grudniu 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej odbył
się Szkolny Konkurs na Najpiękniejszy
Kalendarz Adwentowy w Języku Angielskim – Advent Calendar Contest.
Konkurs został przygotowany przez
Panie Gabrielę Kłosowską oraz Monikę Nocoń.
Wzięli w nim udział zarówno uczniowie
klas młodszych, jak i starszych. Głównym

celem rywalizacji było rozbudzenie wśród wychowanków naszej szkoły zainteresowania językiem angielskim. Organizatorom chodziło o doskonalenie jego
znajomości poprzez różnorodne formy i promowanie aktywności twórczej
dzieci. Ponadto uczniowie
mieli okazję do wzbogacenia słownictwa związanego
z tematyką zimowo - świąteczną oraz do wykształcenia samodzielności poprzez
naukę korzystania ze słowników anglojęzycznych. Wszystkie prace
zachwyciły jury pomysłowością i oryginalnością. Ujęcie tematu, zastosowane techniki, dbałość o detale i ogrom pracy wzbudzają szacunek i podziw dla artystów. Takiej realizacji nie powstydziliby się profesjonalni twórcy.

Zorganizowanie Advent Calendar Contest przyczyniło się do wzmocnienia uroczystej, świątecznej atmosfery oraz przybliżyło wszystkich do obchodów Bożego
Narodzenia.
Zespół Promujący Szkołę

„Razem na Święta” – finał akcji MEN promującej
przedświąteczny wolontariat
w Szkole Podstawowej nr 1 w Wilkowicach
Każdego roku w naszej szkole w okresie przedświątecznym podejmujemy wiele
działań, które przygotowują nas do przeżywania świąt w duchu solidarności i wspólnoty.
Świetlica szkolna po raz kolejny włączyła się w akcję Fundacji Ekologicznej ARKA
„Choinki Nadziei”. Dzięki Leśnictwu w Bystrej otrzymaliśmy żywą choinkę, którą
uczniowie udekorowali ozdobami wykonanymi na zajęciach. Pięknie przystrojone drzewko przekazaliśmy przed świętami mieszkańcom DPS-u w Wilkowicach,
co było połączone z kolędowaniem zespołu góralskiego „Groniczki”, który prowadzi
w naszej szkole mgr Maria Prostak.

Tradycją naszej szkoły jest również przygotowywanie Jasełek, które są prezentowane całej społeczności szkolnej w okresie przedświątecznym oraz mieszkańcom
DPS-u i szerokiemu gronu w kościele.
W tym roku przedstawienie przygotowały klasy 2a i 2b wraz z wychowawczyniami mgr Barbarą Włodarz i mgr Anną Łabuz
oraz z nauczycielkami mgr Dorotą Łaciak
i mgr Sławomirą Basiurą.
W tym roku postanowiliśmy przygotować
paczkę świąteczną dla samotnej, starszej
osoby z Wilkowic. Odzew na naszą prośbę społeczności szkolnej był tak duży, że
przygotowaliśmy paczki żywnościowe i zakupiliśmy nową odzież dla dwóch osób.
Głos Gminy Wilkowice

Uśmiech obdarowanych posyłamy dalej.
Nasza szkoła znalazła się w gronie ponad 6 tys. szkół, przedszkoli i placówek
oświatowych, które włączyły się w akcję
„Razem na Święta” organizowaną przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach szkolnego wolontariatu chcieliśmy
okazać wsparcie osobom starszym, chorym, samotnym, potrzebującym pomocy
z naszej społeczności lokalnej w tym wyjątkowym czasie Świąt Bożego Narodzenia.
Szkolne Koło Caritas prowadzi mgr Sławomira Basiura.
Zespół promujący szkołę
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ZIMA, ZIMA ZA OKNAMI BAWCIE SIĘ DZIECIAKI Z NAMI
Nasze przedszkole pomaga dzieciom
rozwiązywać problemy, pokazuje świat bardziej kolorowy. Organizujemy w sposób
profesjonalny kontakt dziecka ze światem
bajkowym.

Przy pomocy bajki zarówno Rodzic jak
i Nauczyciel przekazuje informacje, które dziecko rozumie najlepiej. W bajkowym
świecie rządzą reguły dobra i zła. Dziecko czuje się pewniej, kiedy wie, że nie tylko
ono ma problemy, rozwija swoją twórczość
artystyczną, wyobraźnię. Poprzez kontakt z
bajką dziecko prawidłowo kształtuje swoje
emocje, uczy się wartości moralnych, rozbudza zainteresowania. Jest to możliwe
dzięki zajęciom, zabawom, kontaktom ze
sztuką (przedstawienia, spotkania z twórcami, wyjazdy na spektakle, akcje „Cała
Polska czyta dzieciom”.

najważniejsi członkowie rodziny - nasi Dziadkowie.
W styczniu przedszkolaki przedstawią program artystyczny dla swoich ukochanych Babć i Dziadków. By wzbogacić
przedszkolne uroczystości Rodzice chętnie
włączają się w przygotowanie strojów dla
dzieci, słodkości i dekoracji, co tworzy niezwykłą, niezapomnianą atmosferę.
Nasze przedszkolaki uczestniczą w programie „Kubusiowi przyjaciele natury” organizowanym przez Fundację „Partnerstwo dla środowiska”. Celem programu jest
uczenie dzieci szacunku i troski o środowisko i wsparcie Nauczycieli w prowadzeniu edukacji ekologicznej. Dzieci otrzymały materiały dydaktyczne wykorzystywane
w prowadzonych zajęciach ekologicznych.
Przedszkolaki z grup starszych uczestniczyły w zajęciach w oparciu o program „Wyraźni na drodze” i związanym z tym konkursie plastycznym (technika – rysunek)
utrwalającym wiedzę dzieci na temat zasad
bezpieczeństwa.
W styczniu przedszkole zorganizowało
dla dzieci BAL KARNAWAŁOWY, na który Rodzice przebrali swoje pociechy w po-

stacie z bajek, pomogli w dekorowaniu sali.
Bal przysporzy dzieciom i Rodzicom wiele
radości.
Atrakcje przedszkolaków w grudniu i styczniu:
• Spotkanie z Górnikiem,
• Mikołajki,
• Przedszkolna Wigilijka,
• Warsztaty ekologiczne „ Wyroby z siana”,
• Warsztaty świąteczne „Pieczenie pierniczków”,
• Teatrzyki objazdowe: „TRZY ŚWINKI”, „SZCZĘŚLIWY KSIĄŻĘ”, „MIĘDZY
NAMI KRASNALAMI”,
• KONCERT „Kolędy i Pastorałki”,
• Grupa PSZCZÓŁKI „Kolędowanie”,
• Dzień Babci i Dziadka,
• Bal Karnawałowy.
Przedszkolaki i Pracownicy przedszkola
publicznego w Wilkowicach życzą wszystkim spełnienia marzeń i szczęśliwego NOWEGO ROKU 2019.
Barbara Nowak
Danuta Staniec
Małgorzata Tobiasz

Z okazji różnych świąt i uroczystości nasze
przedszkole odwiedzają nie tylko Rodzice, ale

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów zagrała
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wilkowicach
po raz… 21 włączyła się w kolejny, 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
„Nasza szkolna tradycja” - można już tak
powiedzieć o tym przedsięwzięciu. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły nie wyobrażają sobie, że mogliby nie wziąć udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.
13 stycznia 87 wolontariuszy naszego
sztabu kwestowało na rzecz zakupu sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali pediatrycznych.
Formuła tegorocznej kwesty w naszym
sztabie była nieco inna niż w poprzednich
latach. Ze względu na to, że 27. Finał od8

był się w niedzielę „niehandlową”, wolontariusze kwestowali tylko w okolicach kościołów w Wilkowicach, Bystrej i Mesznej oraz
w obrębie stacji benzynowych.

Pogoda nas specjalnie nie rozpieszczała, ale mimo to wolontariusze
z klas IV-VII, wraz z opiekunami wyszli
w teren i zebrali niebagatelną kwotę
35.521,19 zł oraz ok. 206 zł w innej walucie.
Z tego miejsca chcemy podziękować
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
włączyli się w akcję, przede wszystkim wolontariuszom, ich rodzicom, liczącym zeGłos Gminy Wilkowice

brane pieniądze, OSP Wilkowice za pomoc w przewożeniu kwestujących i wszystkim, którzy licznie wsparli datkami Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a także firmie AMBI, która zaopatrzyła wolontariuszy
w soczki.
Wiemy, że Orkiestra po raz kolejny zakończyła się wielkim sukcesem, pobity
został zeszłoroczny wynik i my mieliśmy
w tym swój udział. Potwierdziły się słowa
tegorocznego sloganu promującego Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy, że „pomaganie jest dziecinnie proste”. Sie ma!
Szef Sztabu Gabriela Giełtowska

CO u NAs…
W roku 2018 z oferty oraz infrastruktury
GOK „Promyk”, MOK „Nad Borami”, Starej Szkoły w Huciskach, Izby Regionalnej
„Stara Stolarnia” oraz Galerii Sztuki Regionalnej skorzystały aż 20 802 osoby! Bardzo
nas cieszy tak ogromne zainteresowanie
z Państwa strony. Dołożymy wszelkich starań, aby rok 2019
także był dla Was okazją do wielu niezapomnianych przeżyć w naszych placówkach. Do zobaczenia!
19 grudnia, odbyło się przedświąteczne spotkanie z psychodietetykiem, Panią Wiesią Rusin, która opowiadała o tradycjach świątecznych oraz uczyła przybyłych jak przygotować świąteczne delicje w nieco zdrowszy i przyswajalny dla osób z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi sposób. Podczas spotkania powstały smakowite trufelki, można było skosztować wyśmienitego makowca na mące orkiszowej, Pani Wiesia prezentowała przepis na zdrowe i zarazem tradycyjne pierniczki. Tych, którym nie udało się przyjść na spotkanie
do GOK-u, a mimo to chętnie spróbowaliby upiec np. wyśmienite gryczane pierniczki, odsyłamy na bloga
Pani Wiesi: www.przyjaznydietetyk.com i zachęcamy do przybycia na kolejne spotkania.
W tym roku, ze względu na ogromną liczbę chętnych, kolędowaliśmy z zespołem Trebunie Tutki dwukrotnie! Salę widowiskową „Promyka” wypełniła najprawdziwsza góralska muzyka „spod samiućkich Tater”. Artyści wykonali utwory z repertuaru zespołu nawiązujące do
tradycji, o radosnym i tanecznym brzmieniu, a także znane przyśpiewki, kolędy i nuty góralskie w najpiękniejszym pasterskim klimacie i instrumentarium. Jednym słowem było pięknie,
rodzinnie i nastrojowo. Dziękujemy muzykom za magiczny wieczór, a Państwu za ogromne zainteresowanie.

Za nami XIX edycja Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Spotkania z Kolędą” im. Piotra Jakóbca, którego
głównym organizatorem jest Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej. W Święto Trzech
Króli, w kościele w Bystrej Krakowskiej, wśród wspaniałej zimowej scenerii, odbyło się wspólne kolędowanie. W gronie artystów znaleźli się: Chór „Cantica” z Bystrej, dyr. Janina Rosiek; Schola „Coram Deo
et Hominibus” ze Skoczowa, dyr. Katarzyna Kozina; Chór Klarnetowy Państwowej Szkoły Muzycznej
w Wadowicach, dyr. Bartłomiej Kozina oraz „Blach-Kapela” Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Jasienica
na Śląsku Cieszyńskim, kapelm. Tadeusz Rozumek. Spotkanie, tradycyjnie, poprowadziła Pani Krystyna Fenik, za co serdecznie dziękujemy, zaś Państwa już dziś zapraszamy na jubileuszowe XX Spotkanie z Kolędą w styczniu 2020 roku.
Z okazji trwającego właśnie karnawału zaprosiliśmy do „Promyka” zespół, który swoją muzyką rozproszył mroki styczniowego wieczoru. Muzycy z Jerry’s Fingers, porwali nas do złotej ery rock’n’roll’a i boogie-woogie, czyli do lat 50 i 60 XX wieku. Wywodzący się z Jaworzna zespół ma na swoim koncie dwie płyty „Welcome to fabulous Jerry’s Fingers World” oraz
„Rockin’ Fury”! Podczas koncertu usłyszeliśmy zarówno kompozycje zespołu, jak i interpretacje klasyków gatunku. Muzycy swoją energią i spontanicznością sprawili, że licznie przybyła publiczność świetnie się bawiła i żywo reagowała na popisy zespołu, a najmłodszych słuchaczy nawet porwała do tańca. Dziękujemy i zapraszamy na kolejny koncert karnawałowy
już w lutym!
20 stycznia w sali OSP Wilkowice odbył się doroczny Koncert Noworoczny Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą kapelm.
Adama Adamczyka. Podczas tegorocznego koncertu świętowaliśmy jubileusz XV-lecia istnienia Orkiestry. Podczas uroczystości, oprócz
zaprezentowanego z rozmachem repertuaru kolędniczego i rozrywkowego, Wójt Gminy Wilkowice Pan Janusz Zemanek wraz z Sekretarz
Gminy Panią Alicją Raszka-Micherdzińską i Dyrektor GOK „Promyk” Panią Agnieszką Sech
wręczyli kwiaty oraz pamiątkowe statuetki członkom Orkiestry oraz podziękowali osobom zaangażowanym i od wielu lat wspierającym działalność Orkiestry - Pani Bożenie Tobiasz, Panu
Wojciechowi Kąkolowi oraz Panu Mieczysławowi Rączce - jednemu z założycieli Orkiestry,
który w trakcie uroczystości wręczył odznaki za wysługę lat niektórym członkom GMOD. Ponadto Kapelmistrzowie zostali uhonorowani kwiatami i pamiątkowymi tablicami. Przedstawiciele Rady Powiatu Pani Janina Janica-Piechota wraz z Panem Grzegorzem Gaborem złożyli na ręce Kapelmistrza pamiątkową tablicę ze Starostwa Powiatowego z Bielska-Białej. Jak
co roku uroczystość poprowadził z wielkim kunsztem Pan Wojciech Kąkol, któremu serdecznie dziękujemy. Wszystkim członkom Orkiestry dziękujemy za wielki zapał do pracy i życzymy dalszego zaangażowania oraz motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności muzycznych w naszej Orkiestrze.
Głos Gminy Wilkowice
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LUTY

W DNIACH 11.02.-22.02. ZAPRASZAMY DZIECI DO PLACÓWEK GOK „PROMYK” NA TEGOROCZNĄ
„AKCJĘ ZIMA”. Szczegóły wszystkich atrakcji podajemy na oddzielnych plakatach.
Data

Godzina

Organizator

Miejsce

Odbiorcy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Dzieci
5-12 lat

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wstęp wolny

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Działacze
Kultury
Dzieci
5-12 lat

10:30 Teatrzyk dla dzieci: „ Pan Gaweł i jego pies ”,

Organizatorzy

OSP Bystra

Dzieci

Wtorek

19:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

Środa

I spotkanie

Wtorek

05.02.
Piątek

08.02.
Wtorek

12.02.
Wtorek

12.02.

Czwartek

14.02.
Wtorek

19.02.
Wtorek

19.02.
19.02.
20.02.
Środa

20.02.
Środa

19:00 DKF „Promyk”: „Sny wędrownych ptaków”,

reż. C. Guerra, C. Gallego
19:00 Koncert karnawałowy: „Vistula River Brass
Band”. Bilety od 21.01.
09:00- Warsztaty „Projektowanie plakatu” w ramach
12:00. Akcji Zima. Zapisy od 28.01.

19:00 Seans filmowy: „Player One”,

reż. S. Spielberg
17:00 „Czwartkowe spotkania
z Organizacjami z Gminy Wilkowice”
10:30- Warsztaty „Robienie i zdobienie pierników”
12:00. w ramach Akcji Zima. Zapisy od 28.01.

23.02.
Wtorek

26.02.

Teatr „Bajkowe Skarbki Śląska”.
Po teatrzyku warsztaty teatralne dla dzieci.
DKF „Promyk”: „Komunia”, reż. A. Zamecka

Spotkania z Filharmonią Śląską: „Harfa i obój”.
9:30 Szczegóły na plakatach Akcji Zima.
11:30 Warsztaty: malowanie gipsowych figurek
„Tulipus”. Limit miejsc!
14:00- Bal karnawałowy dla dzieci

GOK „Promyk”

Teatrzyk dla dzieci: „Zima u ciekawskiej
królewny” – Teatr „Bajkowe Skarbki Śląska”
Warsztaty: „Afryka dzika”, „Opowiadamy
o świecie”. Limit miejsc!
Oscarowy Maraton Filmowy – trzy seanse
filmów nominowanych do Oscara za 2018 r.
Klub Podróżnika: „Słowacja – między Małą
Fatrą a Tatrami Niżnymi ”. Prowadzi P. A. Grabska

20.02. 17:00.
Czwartek 16:30
21.02.
Piątek
12:00
22.02.
Sobota

Nazwa imprezy

Start:

17:00
19:00

GBP
w
Wilkowicach
Organizatorzy

Wstęp wolny

Młodzież
Dorośli

Wstęp wolny

Od 12 lat

Organizacje,

Wstęp wolny

Dzieci
GBP
w
Wilkowicach

Dzieci

6-11 lat

OSP Bystra

Dzieci
z
Opiekunami

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

GBP
w
Wilkowicach
GOK „Promyk”

GBP
w
Wilkowicach

Dzieci
z
Opiekunami
Dzieci

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

6-11 lat

Młodzież
Dorośli

Wstęp wolny

GOK
„Promyk”

Wszyscy

UWAGA!!! SPOTKANIA KLUBU MŁODEGO FILMOWCA ODBYWAJĄ SIĘ W ŚRODY O GODZ. 17:00.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ POD HASŁEM „ZIMUJEMY W BIBLIOTECE” ORGANIZOWANYCH
PRZEZ GBP W WILKOWICACH NA ODDZIELNYM PLAKACIE.

AKTUALNE WYSTAWY:
W GOK „PROMYK” w Bystrej: 04.12.-28.02. WYSTAWA FOTOGRAFII JANA SADLIKA „W PÓŁ DROGI DO CISZY”
W GBP w Wilkowicach: 11.02.-08.03. TWÓRCZOŚĆ UCZESTNIKÓW DZIENNEGO OŚRODKA WSPARCIA W CIESZYNIE
PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”

INFO: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WILKOWICACH
zaprasza Dzieci do wzięcia udziału w akcji

„ZIMUJEMY W BIBLIOTECE”
w dniach 18 – 22 lutego 2019 r.
18.02. Poniedziałek.
11.00-13.00
Animacje plastyczne.
Limit miejsc!
19.02. Wtorek.
11.00-13.00
Gry i zabawy w bibliotece.
Limit miejsc!
20.02. Środa.
11.30-13.00
Warsztaty: malowanie gipsowych
figurek „TULIPUS”
Limit miejsc!

21.02. Czwartek.
11.00-13.00
Animacje biblioteczne.
Limit miejsc!
22.02. Piątek.
12.00-13.00
Warsztaty: „Afryka dzika”
„OPOWIADAMY O ŚWIECIE”
Limit miejsc!

Zajęcia w siedzibie głównej GBP w Wilkowicach, przy ul. Strażackiej 3.
Zapisy osobiście lub telefonicznie 33 8 170 872,
do dnia 13 lutego br. Zapraszamy Dzieci w wieku 6-11 lat.
Znajdź nas: www.biblioteka-wilkowice.pl
Napisz: gbp@biblioteka-wilkowice.pl
Zadzwoń: 33 8 170 872

25 przegląd kolęd i pastorałek w mesznej
W dniu 13 stycznia
2019 roku w Kościele Parafialnym pw.
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Mesznej odbył się 25 Jubileuszowy Przegląd
Kolęd i Pastorałek. Było wspólne kolędowanie, podziękowania dla twórców i organizatorów przeglądu za 25 lat wytrwałości,
poznaliśmy 200-letnią historię kolędy „Cicha noc”.

Wystąpiło blisko 250 młodych artystów w wieku od 4 do 16 lat. Usłyszeliśmy
34 piękne polskie kolędy i pastorałki, życzenia ludowe, a wszystko dopełniały przepiękne stroje i rekwizyty. Wszyscy wykonawcy i goście otrzymali pamiątkowy medal, a kolędnicy dodatkowo bony upominkowe.
Gratulujemy wszystkim wykonawcom
i ich opiekunom. Dziękujemy przybyłym gościom.
Składamy podziękowania obecnemu na
przeglądzie Wójtowi Januszowi Zemankowi
Głos Gminy Wilkowice

oraz Gminie Wilkowice, która za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”
przekazała kwotę 1200 PLN na przeprowadzenie tej imprezy, a także wszystkim darczyńcom: Radzie Sołeckiej, ks. Proboszczowi Andrzejowi Piotrowskiemu, parafianom zaangażowanym w Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom Caritas oraz prywatnym
sponsorom za ufundowanie nagród, których łączna kwota przekroczyła 5000 PLN.
Zapraszamy już za rok.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
w Mesznej
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Ksiądz Dziekan Franciszek KULIGA laureatem
medalu Akcji Katolickiej
Wśród tegorocznych laureatów nagrody
„Pro Consecratione Mundi” - „Za Uświęcanie Świata”, przyznawanych od 13 lat przez
Akcję Katolicką diecezji bielsko-żywieckiej znalazł się proboszcz wilkowickiej parafii, a zarazem dziekan Dekanatu Łodygowickiego - Ksiądz Franciszek Kuliga. Medale, wręczono podczas uroczystego spotkania opłatkowego Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, które odbyło się w Gierałtowicach. Wyróżnienie to przyznawane
jest ludziom, którzy poprzez pracę i służbę
publiczną mają odwagę dawać świadectwo
wiary chrześcijańskiej i radykalizmu ewangelicznego. Laudacja, którą z takim skupieniem laureat słucha (patrz zdjęcie) nie mogła nawet w części wyczerpać, z uwagi na
brak czasu, wkładu, jaki wniósł w „uświęcanie świata”. I nie chodzi o te zadania, które raportował przełożonym, wobec rady parafialnej, czy innych zwierzchników, czy
współpracowników, bo one zawsze były
wysoko oceniane – odnoszę te dopowiedzenia do czasów trzydziestoletniej posługi w naszej wilkowickiej parafii.

Tak, więc mój artykuł niech będzie skromnym dopowiedzeniem tamtejszej laudacji.
Jako nauczyciel zawsze miałam na uwadze
działania nakierowane na dzieci, bo tu widziałam źródło dobra, które należy chronić,
rozwijać i słać między ludzi. Tak powstał pomysł zajęć dla dzieci. Bez chwili zawahania
Ksiądz Proboszcz temat zaakceptował. Dał
lokum, wsparł finansowo – przypomnę nie
było funduszy zewnętrznych, unijnych, ani
nawet wzorców pracy z projektem, a co nie
bez znaczenia otoczył zawierzeniem i modlitwą. Przychodził na spotkania, interesował się rodzajem zajęć i urozmaicał je słodkościami i owocami. Tak dochował się dwudziestu lat spotkań, których nie dopracowała się żadna inna parafia w naszej diecezji.
Nie sposób nie wspomnieć blisko dwudziestu projektów związanych z parafią,
a realizowanych we współpracy z urzędem
gminy i sołectwem, których pierwszym konsultantem i doradcą był Ksiądz Proboszcz,
a które znów nakierowane były na dzieci
i młodzież, jako tych, których należy rozkochać w walorach naszej Małej Ojczyzny
by chcieli tu pozostać i kontynuować dzieło swych
przodków.
Zostały po nich trwałe ślady także te materialne: pierwsze elementy monitoringu kościoła, publikacja o witrażach, widokówki z mozaikami i broszurka
o rzeźbach z naszego kościoła. Ewidencja krzyży, figur i kapliczek z terenu naszej parafii. Cztery edycje

konkursu ocalić od zapomnienia zwyczaje
bożonarodzeniowe, czy konkurs rodzin muzykujących.
Tak można byłoby przywołać jeszcze
inne działania, które poprzez Parafialny
Oddział Akcji Katolickiej, jej Asystent niósł
do ludzi poprzez ludzi.
Nie sposób pominąć aktywnego udziału Księdza Asystenta w spotkaniach naszej parafialnej Akcji. Jak to było i jest ważne mogą powiedzieć głównie te oddziały,
których już praktycznie nie ma. „Słowo poucza, a przykład pociąga” – obie te mądrości realizował przez cały ponad dwudziestoletni czasokres istnienia Akcji Katolickiej
w naszej parafii.
Z myślą o ludziach i dla ludzi podjął
współpracę z urzędem gminy w zakresie:
pomocy żywnościowej z projektów unijnych, poza wieloletnią działalnością Zespołu Charytatywnego oraz grupą AA (anonimowych alkoholików). Zawsze otwarty
i hojny dla działań kulturalnych: grup kolędniczych, Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
fletniarzy i innych grup, które koncertowały także w naszym kościele.
Jak wyżej napisałam, to tylko krótkie dopowiedzenie do laudacji wygłoszonej przez
Prezesa Akcji Katolickiej – Pana Senatora
Andrzeja Kamińskiego. Jeśli w dzisiejszych
czasach brakuje autorytetów, to Ksiądz
Laureat jest takim wzorem, a że nie wszyscy chcą to dostrzegać, to tylko jeszcze jeden dowód na istnienie zła, które nawet dobro potrafi przedstawić w krzywym zwierciadle.
Janina Janica-Piechota

ZOSTAW SWÓJ 1% W WILKOWICACH
SZANOWNI PAŃSTWO!
Jesteśmy z Wami od 2006 r., a od 2008 r.
posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.
Misją naszej organizacji jest współudział
w tworzeniu warunków rozwoju i promocji
Wilkowic - miejscowości malowniczo położonej pomiędzy Beskidem Śląskim, a Beskidem Małym, którą realizujemy poprzez:
1. Eksponowanie walorów miejscowości
i tworzenie atrakcji przyciągających turystów.
2. Kultywowanie tradycji i kultury regionu.
3. Upowszechnianie inicjatyw prozdrowotnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym, rozwój kultury fizycznej i sportu.
4. Inicjowanie przedsięwzięć mających na
celu wyrównanie szans wszechstronnego
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rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.
Przekazane środki zwiększą nasz wkład
własny przy staraniu się o środki na realizację zadań statutowych. W roku 2018 już
po raz dziesiąty zrealizowaliśmy dyktando
z języka polskiego, szóstą – akademię rzeczy ładnych, czyli kurs nowych technik rękodzieła i przeprowadziliśmy trzecią edycję
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia - integracyjnej imprezy środowiskowej. Ponadto rozpoczęliśmy trzyetapowy projekt utworzenia mini ogrodu sensoryczno - biologicznego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 w
Wilkowicach. Mamy jeszcze wiele pomysłów mogących służyć naszemu środowisku, dlatego prosimy:

Głos Gminy Wilkowice

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

NOWOROCZNE SPOTKANIE DZIAŁACZY SAMORZĄDOWYCH, DZIAŁACZY
KULTURY I SPORTU GMINY WILKOWICE
23 stycznia, na sali OSP w Wilkowicach
odbyło się, tradycyjne już, noworoczne
spotkanie ze środowiskami gminnych samorządowców, społeczników oraz działaczy kultury i sportu. Wzorem lat poprzednich, rozpoczęła go szczególna ceremonia, jaką zawsze jest odznaczenie par małżeńskich z terenu Gminy Wilkowice, które
obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Podczas tegorocznej edycji mieliśmy zaszczyt gościć aż 13 nagrodzonych na tę
okoliczność par. Byli to Państwo: Krystyna i Włodzimierz Krasny, Krystyna i Marian
Trzopek, Halina i Alfred Klyta, Barbara i Janusz Ruga, Bronisława i Stanisław Kwaśny,
Stanisława i Antoni Moczek, Stefania i Gerard Ciecior, Elżbieta i Wiesław Smagor,
Anna i Kazimierz Pilarz, Helena i Sylwester
Kwaśny, Irena i Lech Dawid, Genowefa
i Stanisław Bargiel, Urszula Stuczeń. Uroczystego odznaczenia par medalami prezydenta RP dokonał Wójt Gminy Wilkowice,
Pan Janusz Zemanek.
Kolejną częścią wydarzenia było wręczenie Pani Annie Maślanka tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wilkowice. Uchwałę w sprawie wyróżnienia Pani Anny Maślanka, tym najbardziej prestiżowym w skali naszej gminy tytułem, podjęła 28 grudnia
2018 roku Rada Gminy Wilkowice, na wniosek byłego Wójta, Pana Mieczysława Rączki. Okolicznościowy medal oraz upominek
Honorowej Obywatelce Gminy Wilkowice,
wraz z Wójtem, Panem Januszem Zemankiem, wręczyli Przewodniczący Rady Gminy, Pan Marcin Kwiatek oraz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Spraw
Społecznych, Pan Antoni Kufel.
Następnie przystąpiono do kolejnego,
tradycyjnego punktu programu spotkania,
jakim jest nagrodzenie osób nominowanych do kolejnych edycji Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina. W 2018
roku samorząd Gminy Wilkowice przyznał
tę nominację Prezesowi OSP Bystra, Panu
Grzegorzowi Gaborowi, którego również
nie mogło zabraknąć na tej uroczystości.
Część oficjalną spotkania zakończyła
prowadzona przez Przewodniczącą Ko-

misji ds. Sportu, Turystyki, Zdrowia
i Promocji Gminy, Panią Alinę Macher ceremonia nagrodzenia za osiągnięcia z 2018
roku najlepszych sportowców Gminy Wilkowice. Tym razem, w uznaniu za wybitne
wyniki sportowe, docenionych przez Wójta
Gminy Wilkowice w formie stypendiów i nagród zostało 20 sportowców z terenu naszej gminy.
Najszersze ich grono, do czego zdążyliśmy się już przyzwyczaić, stanowili upra-

wiający sporty zimowe reprezentanci klubu LKS „Klimczok-Bystra”. Swoje wyrazy
uznania i gratulacje wszystkim wyróżnionym tego dnia przekazał Starosta Bielski,
Pan Andrzej Płonka. Uroczystość zakończyła część artystyczna, w której mogliśmy podziwiać występ utalentowanej i wielokrotnie nagradzanej wokalistki z Bystrej,
Niny Kumorek.
Sebastian Snaczke
cd. na str. 20

KOMUNIKAT USC
Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach, w związku z zamiarem organizacji uroczystości z okazji 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO, zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych par, które 50 lat temu i więcej stanęły na
ślubnym kobiercu, a dotychczas nie wystąpiły z wnioskiem i nie zostały odznaczone medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uroczystości, w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, I piętro - pokój 310 lub tel. pod numerem (33)499-00-77 wew. 310, w terminie do dnia 31 maja 2019 roku.
Głos Gminy Wilkowice
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WILKOWICACH
zaprasza na

FINISAŻ
twórczości Uczestników zajęć
Dziennego Ośrodka Wsparcia w Cieszynie
„Maluję, bo lubię!”

w dniu 5 marca 2019 r. tj. we wtorek o godzinie 13.00
w siedzibie głównej GBP w Wilkowicach, przy ul. Strażackiej 3.
Wystawa udostępniona do zwiedzania w dniach 11 lutego - 8 marca 2019 r.

Znajdź nas: www.biblioteka-wilkowice.pl
Napisz: gbp@biblioteka-wilkowice.pl
Zadzwoń: 33 8 170 872

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
Informujemy, że Rada Gminy Wilkowice zrezygnowała z podejmowania uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2019 roku, w związku z powyższym prosimy o niedokonywanie wyżej wymienionych opłat.
Urząd Gminy w Wilkowicach

GLKS WILKOWICE VS ORŁY BIELSKIE
1 stycznia br. na stadionie GLKS w Wilkowicach, naprzeciwko Urzędu Gminy, po raz kolejny, odbył się mecz w piłkę nożną pomiędzy drużynami GLKS Wilkowice – Orły Bielskie o puchar Prezesa GLKS Wilkowice Ryszarda Rączki. Po zaciętej walce i celnych strzałach mecz zakończył się wynikiem 4:1 dla „lepszych”. Spotkanie doskonale i profesjonalnie sędziował Eugeniusz Szermański.
Zarząd GLKS Wilkowice

podziękowania
Dziękuje serdecznie za pomoc przy montażu i demontażu szopki bożonarodzeniowej przy Kościele Parafialnym w Wilkowicach. Podziękowania w szczególności należą się Markowi Maślanka, Andrzejowi Duraj, Pracownikom RST w Wilkowicach oraz Stanisławie Śpiewak za przekazanie świerków ozdabiających szopkę.
Ryszard Rączka
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KB PROJECT
CZAS NA MEBLARSKA
ROWER
PRACOWNIA
ROWERY

Kuchnie na wymiar
GIANT, KELLYS
Szafy, garderoby, zabudowy
oraz
Inne meble na wymiar
ELEKTRYCZNE
Kontakt
tel. (33) 821-12-55,
797-481-181
(dziecięce,
biurowe,
łazienkowe,
garażowe, itp.)
akcesoria
- części - serwis
P
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Zapraszamy
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Majcherczyk
–––
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–
–
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prawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad reizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Klimczoka
Bystrej – etap IV”.

zkOlNO-PRzEdSzkOlNYM w MESzNEj
Trzopek
Andrzej
P.P.H.U.
Szczegółowy wykaz
kosztów poniesionych
na organizację

„ADC”

zeprowadzenie zbiórki publicznej.
W celu organizacji loterii otrzymano od rodziców kwotę 1.320,00 zł.,
ą przeznaczono
na zakup fantów. Pozostałe fanty otrzymano od
Sprzedaż:
ziców w formie rzeczowej.
Î kurcząt, kur, brojlerów,
Dokładny podział dochodu ze zbiórki publicznej.
Î z loterii
zbóż,
ałkowity dochód
fantowej zostanie przeznaczony na zasprzętu i pomocy
dla placówki. W chwili obecnej
Î dydaktycznych
ziemniaków,
ą kwotę przekazano
kontopełnoporcjowych
Rady Rodziców.
Î na
pasz
dla zwierząt
Długosz Małgorzata – dyr. ZSP Meszna

515 613
dziAłANiA wTel.
zSP605
w MESzNEj
miny Wilkowice
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l k o w i rolę
c e w przyrodzie pełni las i jakie korzyści ma
człowieka każdy wie albo przynajmniej powinien wiedzieć. Aby
ybliżyć i utrwalić posiądą wiedzę na temat funkcji ekologicznych
spodarczych lasu zorganizowano warsztaty z leśnikami z nadletwa 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
wiązku z uczestnictwem szkół naszej gminy w projekcie unijnym
onet 50/50, konkurs poświęcony był właśnie tematyce ekologiczZadaniem uczestników było wykonanie ilustracji do wybranego
rsza w języku angielskim o tematyce ekologicznej wraz z hasłem
zyku angielskim propagującym właściwe zachowania ekologiczNa uroczystej akademii zwycięzcom zostały wręczone dyplomy
grody.
ostał również przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs na najszą etykietę ekologiczną, spośród wielu prac wykonanych różtechniką wybrano trzy najlepsze. Etykiety zostaną powielone
mieszczone przy kranach w łazienkach, gniazdkach, do których
łączone są urządzenia 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

kowice
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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
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Sklep ALDA w Wilkowicach

zaprasza do skorzystania z oferty i zakupu:
butów używanych:
- do rozmiaru 39 – 99,00 zł
- od rozmiaru 40 – 169,00 zł
nart używanych: – 30%
odzieży zimowej: – 50%
Wilkowice, ul. Żywiecka 158, tel. 33/817 18 13
18
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43-374 Buczkowice
ul. Bielska 172
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Jubilaci 50-lecia pożycia
małżeńskiego
NOWOROCZNE SPOTKANIE DZIAŁACZY SAMORZĄDOWYCH,
DZIAŁACZY KULTURY I SPORTU GMINY WILKOWICE
cd. na str. 15

Państwo Krystyna i Włodzimierz Krasny

Państwo Anna i Kazimierz Pilarz

Państwo Stefania i Gerard Ciecior

Państwo Halina i Alfred Klyta

Państwo Barbara i Janusz Ruga

Państwo Elżbieta i Wiesław Smagor

Państwo Stanisława i Antoni Moczek

Pani Urszula Stuczeń

Państwo Helena i Sylwester Kwaśny

Państwo Genowefa i Stanisław Bargiel

Państwo Irena i Lech Dawid

Państwo Krystyna i Marian Trzopek

Państwo Bronisława i Stanisław Kwaśny
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