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CZAS NA „PROMYK”

Wizualizacja sali widowiskowej

Po wielu latach starań i licznych próbach aplikowania o środki
z zewnętrznych źródeł, w różnych konkursach, na remont i rozbudowę byłego kina Promyk w Bystrej, działania Urzędu Gminy
zakończyły się sukcesem. W roku 2010 złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania kultury i tradycji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Trangranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Po
ocenie formalnej i merytorycznej otrzymaliśmy w 2011 r. informację, że projekt został zaakceptowany, jednak ze względu na ograniczoną kwotę środków przeznaczonych na program znalazł się
na liście rezerwowej.
Końcem ubiegłego roku zostaliśmy poinformowani przez
Wspólny Sekretariat Techniczny w Krakowie, że nasz projekt ma
szansę na otrzymanie dofinansowania. Obecnie realizujemy szereg działań mających na celu jak najszybsze podpisanie umowy o dofinansowanie oraz równolegle prowadzimy postępowania
przetargowe, które pozwolą nam wyłonić rzetelnego i mającego
odpowiedni potencjał wykonawcę.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze słowacką Gminą Bziny. Celem projektu jest remont i rozbudowa budynku by-

łego „Kina Promyk” w naszej gminie oraz budynku użyteczności
publicznej w Gminie Bziny. Dodatkowo, w ramach działań projektowych przeprowadzony zostanie szereg spotkań partnerskich,
w zakresie wymiany kulturalnej, społecznej i edukacyjnej, na terenie obu gmin z wykorzystaniem wyremontowanych obiektów.
Zadanie jest niezwykle trudne, gdyż Wspólny Sekretariat Techniczny w Krakowie, jako jednostka certyfikująca, dał nam bardzo
krótki czas na realizację i rozliczenie projektu, najpóźniej do grudnia 2014 r. i dwa miesiące na jego rozliczenie. Niezmiernie istotnym jest również fakt, że nasz partner nie posiada doświadczenia
w realizacji tak obszernych zadań, zaś współpraca pomiędzy naszą gminą a Gminą Bziny musi być bardzo dobra, żeby móc osiągnąć zamierzony efekt.
Gmina Wilkowice, jako Lider Projektu, musi przejąć całą odpowiedzialność za realizację i rozliczenie zadań zaplanowanych
w projekcie. Ryzyko jest duże, jednak jesteśmy przekonani o sukcesie i wierzymy, że na koniec 2014 roku oddamy do użytku, jakże oczekiwaną przez Mieszkańców naszej gminy inwestycję, czyli Gminny Ośrodek Kultury.
Wójt Gminy
Mieczysław Rączka

Towarzystwo Przyjaciół Bystrej zaprasza na Uroczystość 120. rocznicy urodzin
Kpt. Pawła Cymsa, w dniu 6 marca br., o godz. 17.00, w Domu Strażaka w Bystrej.

Szanowni Państwo, w maju 2013 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej rozpoczęła realizację projektu pod nazwą: „Bystra młodzież – Krasna sprawa”. Zadanie to było prowadzone na podstawie umowy nr 75/Rcz-RP/X realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska
2007-2013. Celem ogólnym projektu było promowanie, podtrzymywanie i rozwijanie wypracowanych wcześniej bezpośrednich kontaktów transgranicznych
między mieszkańcami partnerskich gmin Krasna i Wilkowice. Celem ogólnym
projektu była intensyfikacja działań na styku dwóch gmin z terenu Polski i Czech,
która ułatwić miała wymianę społecznokulturalną i spowodować, że mieszkańcy
obu regionów płynnie i aktywnie będą chcieli poznawać te dwa tereny. Cel ogólny projektu był w pełni zgodny z założeniami Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska.
Bezpośrednim celem projektu było zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
obu gmin oraz integracja poprzez wspólne szkolenia z zakresu udzielania pierw- Partnerzy projektu: Starostka gm. Krasna Pavla Bohačiszej pomocy. Projekt, w głównej mierze, skierowany był do mieszkańców part- ková z Prezesem OSP Bystra Grzegorzem Gaborem oraz
Wójtem gm. Wilkowice Mieczysławem Rączką
nerskich gmin, ze szczególnym uwzględnieniem strażaków zrzeszonych w obu
zaprzyjaźnionych jednostkach ochotniczej straży pożarnej. Udostępnienie jednostki OSP w Bystrej, w szczególności odremontowanej sali wykładowej i sprzętu, dało strażakom możliwość aktywnego spędzenia
wolnego czasu. Warsztaty polsko-czeskie w ramach projektu odbyły się trzykrotnie w siedzibie OSP Bystra w lipcu, październiku
i grudniu. Przeprowadzono również kurs kwalifikowanej pierwszej
pomocy dla 20 ochotników z Gminy Wilkowice, a w ramach wspólnej pracy Partnerów powstała ulotka promująca projekt i informująca o podstawowych zasadach udzielania pierwszej pomocy. W mini
galerii zachęcamy do obejrzenia efektu trwałego projektu bystrzańskich Strażaków, w postaci odremontowanej salki szkoleniowej na
poddaszu Domu Strażaka w Bystrej.
Koordynator projektu: Aleksandra Szymik-Caputa
Odremontowana sala szkoleniowa
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
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WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka między innymi:
- wziął udział w spotkaniu wraz z przewodniczącym Rady
Gminy z samorządowcami z Gminy Łodygowice w temacie współpracy przy realizacji projektów transgranicznych, w ramach realizacji projektu na remont i rozbudowę byłego kina Promyk w Bystrej;
- wziął udział w zebraniach wiejskich we wszystkich sołectwach, w trakcie których omawiane były inwestycje zrealizowane w 2013 roku oraz planowane na 2014 rok;
- wziął udział w spotkaniu z ks. Biskupem Romanem Pindel ordynariuszem diecezji bielsko-żywieckiej, wspólnie
z ks. dziekanem Franciszkiem Kuligą oraz dyrektorem
Szkoły Podstawowej w Wilkowicach Andrzejem Pobożnym, w trakcie którego omówił rozbudowę szkoły podstawowej oraz zaprosił ks. ordynariusza na uroczyste oddanie nowego obiektu w dniu 1 września br.;
- odbył rozmowę z Zarządem Dróg Powiatowych oraz
przedstawicielem starosty bielskiego w temacie remontu i inwestycji na drogach powiatowych na terenie naszej gminy;
- wziął udział w spotkaniu Kręgu Starszyzny Harcerskiej
w międzynarodowym Dniu Myśli Braterskiej poświęconemu ś. p. biskupowi Janowi Pietraszko, w którym brał

udział m.in. ordynariusz diecezji bielsko - żywieckiej;
W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone zamówienia
na następujące zadania:
- zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina „Promyk” na Gminny Ośrodek Kultury wraz z dobudową klatki schodowej z windą oraz budowę parkingu na 10 stanowisk;
- zakup i dostawa pomocy do zajęć prowadzonych w ramach realizacji projektu „Postawmy na edukację w Gminie Wilkowice” - 4 części zamówienia;
- świadczenie usług dydaktyczno-pedagogicznych, psychologiczno-pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów placówek szkolnych na terenie Gminy Wilkowice w ramach realizacji projektu „Postawmy na
edukację w Gminie Wilkowice”- dwukrotnie, dla 2 części;
- zakup kruszyw do utrzymania dróg na terenie Gminy Wilkowice w 2014 r.
Zawarto umowy na zadania:
- świadczenie usług dydaktyczno– pedagogicznych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów placówek szkolnych na terenie Gminy Wilkowice w ramach realizacji projektu „Postawmy na
edukację w Gminie Wilkowice”- dla 41 części.

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 29 stycznia 2014 R.,
W SPRAWIE:
XLIII/358/2014

wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice, na lata 2014-2021,

XLIII/359/2014

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2014,

XLIII/360/2014

przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020,

XLIII/361/2014

zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wilkowice a Gminą Bielsko
– Biała,

XLIII/362/2014

zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wilkowice a Gminą Bielsko
– Biała,

XLIII/363/2014

zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wilkowice a Gminą Bielsko
– Biała,

XLIII/364/2014

zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wilkowice a Gminą Bielsko
– Biała,

XLIII/365/2014

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2014 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

XLIII/366/2014

zmiany Uchwały Nr XL/334/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności stawek opłaty miejscowej na
rok 2014 oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

XLIII/367/2014

nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wilkowice,

XLIII/368/2014

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2014 r.,

XLIII/369/2014
XLIII/370/2014

uchylenia uchwały nr XIX/143/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
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„Bóg się rodzi… w Bystrej”
Już po raz kolejny, 12 stycznia br., zaśpiewano „Bóg się rodzi…” w szopce koło Domu Rekolekcyjnego „Nazaret” w parafii w Bystrej Krakowskiej. W ten sposób tradycji stało się zadość
i rozpoczęło się coroczne kolędowania chórów. Proboszcz Parafii ks. Tadeusz Krzyżak wraz
z Wójtem Gminy Panem Mieczysławem Rączką przywitali wszystkich gości i rozpoczęła się
wieczorna Msza Święta. Następnie „góralskie życzenia” w strojach regionalnych złożył zespół dziecięcy „Mali Hyrni” z Nowego Targu. Właściwą część koncertu prowadziła Pani Krystyna Fenik, prezentując zaproszone zespoły, a były to kolejno: Chór Mieszany „Lira” z Karwiny – Hranice pod dyrekcją Beaty Pilśniak-Hojka, Żywiecki Chór „Akord” pod dyrekcją Michała Szarzec, Orkiestra Dęta OSP Mazańcowice pod dyrekcją Mieczysław Orlickiego oraz
Chór „Brevis” z Bielska Białej pod dyrekcją Dominiki Jurczuk-Gondek. Każdy z zespołów
przedstawił repertuar składający się z kilku kolęd lub pastorałek. Po koncercie zaproszeni
goście udali się do Domu Strażaka na poczęstunek, a tam starym zwyczajem wszyscy kolędowali dalej. Dziękujemy tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tego uroczystego
wieczoru : Parafii w Bystrej Krakowskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej oraz Stowa- Wójt gm. Wilkowice M. Rączka oraz Proboszcz Parzyszeniu Rozwoju Bystrej „Bystrzańska Inicjatywa”.
Aleksandra Szymik-Caputa rafii w Bystrej Krak. T. Krzyżak

Kolędnicy dopisali
Bystra. Sobotnie popołudnie
18 stycznia. Pierwsi goście
przybywają do świątyni. Jakaś
grupka robi pamiątkowe zdjęcia przy przepięknej szopce
obok „Nazaretu”. Mały chłopczyk droczy się z mamusią –
nie chce założyć królewskiej
korony. W kąciku skrzypaczka stroi instrument. I wreszcie
zaczynamy bystrzański przegląd kolęd i pastorałek. Powitanie, wybranie komisji i pierwsze dzieci obok stajenki, czyli
grupa przedszkolaków „Muchomorki”. Dzieci śpiewają, recytują, tańczą – spontaniczna radość. Kolejna grupa dzieci z przedszkola w Bystrej, „Jagódki”, również w kolorowych strojach i z równie radosnymi pastorałkami. A potem pokaźna grupa dziewcząt ze szkoły podstawowej w Bystrej. Jest dobrze - z każdą minutą coraz mniejsza
trema. Opiekunowie grup zadowoleni, ale najbardziej uśmiechnięci rodzice, bacie i dziadkowie z aparatami fotograficznymi w rękach.
O, i są nawet kamery. Nadszedł czas na solistów, duety i tria z Bystrej
i okolicy. Przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i młodzież
gimnazjalna – nasze „pociechy”. I znów jest zacnie, wysoki poziom

wykonania, śpiew, instrumenty, domowej produkcji kostiumy i ludowe stroje. Nazwiska i przyznane miejsca oczywiście pamiętam, ale
nie wymienię, bo w tym przeglądzie wszyscy zasłużyli na wielkie brawa i uznanie. Prawie sześćdziesiąt osób obdarowano książkami, dyplomami i słodyczami. A to wszystko dzięki dofinansowaniu z Gminy
Wilkowice i szczodrości bystrzańskiego ks. proboszcza. W przeprowadzeniu przeglądu dopomogli członkowie Akcji Katolickiej i inni entuzjaści kolędowania. „Wielkie dzięki” – rzekła dziewczynka z anielskimi skrzydłami. „Chwała Panu!” – odpowiedziałam - „Do następnego spotkania”.
Aneta Krefta-Maciejowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej bierze udział w projekcie
edukacyjnym – EURONET 50/50 MAX współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Polska Sieć Energie Cites, WFOŚiGW w Katowicach.
Projekt stanowi kontynuację projektu EURONET 50/50, który był
przeprowadzony w latach 2009-2012 m.in. w 11 polskich szkołach;
w obecnym bierze udział ponad 500 szkół i 50 budynków publicznych
z 13 krajów Unii Europejskiej.
Celem tego projektu jest ograniczenie zużycia energii w budynkach publicznych poprzez zastosowanie innowacyjnej metodolo-

gii 50/50. Podział zaoszczędzonej kwoty uzyskanej z oszczędzania
energii dzielony jest między szkołę i władze lokalne, czyli 50 na 50.
W naszej placówce zostaną podjęte konkretne działania, które
mają na celu ograniczenie zużycia energii i innych nośników, ponadto
propagowanie postaw proekologicznych mających wpływ na ochronę
środowiska naturalnego.
W projekt jest zaangażowana cała społeczność uczniowska, nauczyciele i pracownicy placówki. Projekt – EURONET 50/50 MAX
trwa od 1.01.2014 do 31.12.2015r.
Janusz Prochownik
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Zimo baw się z nami!
Dzieciom z Przedszkola Publicznego w Wilkowicach nie straszny śnieg i mróz, dlatego zaprosiły Panią Zimę do wspólnej zabawy i dzięki
temu nie mogły narzekać na brak atrakcji.
Rok 2013 pożegnaliśmy w atmosferze bezpieczeństwa i przyjaźni, w zgodzie z polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi. Dzieci
uczestniczyły w uroczystych spotkaniach wigilijnych razem ze swoimi rówieśnikami oraz wychowawczyniami grup, składając sobie świąteczne życzenia, dzieląc się opłatkiem, a także wspólnie kolędując w blasku światełek choinkowych.
Już od początku nowego roku 2014 praca
w przedszkolu wrzała, w jej efekcie dzieci zaprosiły swoje kochane babcie i dziadków na uroczyste obchodzenie ich święta w przedszkolu. Goście obejrzeli wyjątkowy program artystyczny przygotowany przez każdą
z grup pod kierunkiem nauczycielek, następnie wnuczęta złożyły najlepsze życzenia babciom i dziadkom oraz wręczyły starannie wykonane prezenty. Przybyli goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek tj. pyszne
ciasta upieczone przez rodziców naszych przedszkolaków.
Wreszcie nastał upragniony czas zimowego odpoczynku w czasie ferii. Mimo znikomej ilości śniegu i niemalże wiosennej aury za oknami,
przedszkolaki nie nudziły się. Licznych atrakcji dostarczyła najmłodszym
Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach, gdzie zostały zorganizowane ciekawe wydarzenia. Dzieci uczestniczyły w spotkaniu pt.: „Historia

górali ze Szczyrku”, w czasie którego poznały
wiele oryginalnych instrumentów muzycznych
oraz spróbowały swoich sił w czasie gry na
nich, co nie raz wymagało nie lada siły i umiejętności. Przedszkolaki zapoznały się z tradycyjnymi strojami góralskimi, które mogły nawet
przymierzyć i poczuć się jak prawdziwi górale
i góralki. Następnie wszyscy wesoło bawili się
przy dźwiękach skrzypiec i akordeonu. Dzieci
były także widzami przedstawienia teatralnego
pt.: „O niegrzecznej Kasi” w wykonaniu grupy
teatralnej z Krakowa, które odbyło się na Strażnicy w Wilkowicach. Ponadto uczestniczyły
w niecodziennych warsztatach pieczenia chińskich ciasteczek. Przedszkolaki są niezmiernie wdzięczne Paniom bibliotekarkom i nie mogą się już doczekać kolejnych spotkań w Gminnej Bibliotece Publicznej.
Ponadto 7 lutego br. dzieci uczestniczyły w balu przebierańców zorganizowanym na sali OSP w Wilkowicach, w czasie którego DJ Mirek
zapraszał wszystkich do wspólnej zabawy, konkursów, tańców. W chwilach wytchnienia na przedszkolaki czekały smaczne przekąski w formie szwedzkiego stołu, gdzie nie zabrakło owoców i warzyw. Najmłodsi
z pewnością jeszcze długo będą pamiętać tak wspaniały bal.
Joanna Sprycha
Przedszkole Publiczne w Wilkowicach

WARSZTATY Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
W WILKOWICKIM GIMNAZJUM
Szybki rozwój cywilizacyjny w ostatnich latach pociąga za sobą coraz
to większą liczbę zagrożeń dla życia i zdrowia człowieka. Aby zminimalizować skutki tragicznych zdarzeń, takich jak wypadki, pożary, powodzie
itp. trzeba zadbać, by uczniowie posiedli praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W Gimnazjum służą temu, między innymi, lekcje edukacji dla bezpieczeństwa. W ramach tychże zajęć
12 lutego br. odbyły się w naszej szkole warsztaty dla klas trzecich, które prowadzili strażacy OSP Wilkowice. Najpierw uczestniczący w warsztatach uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, a następnie pod fachowym okiem doświadczonych strażaków doskonalili umiejętności praktyczne. Ćwiczenia obejmowały między innymi: bezpieczne postępowanie w miejscu wypadku, rozpoznawanie podstawowych czynności życiowych (świadomość, oddech,
tętno), wzywanie pomocy, resuscytację krążeniowo oddechową, układanie nieprzytomnego w pozycji bezpiecznej, pierwszą pomoc przy urazach
kończyn i zranieniach. Z całą pewnością warsztaty można uznać za udane. W przyjaznej atmosferze młodzież chętnie i bez oporów podejmowała się kolejnych ćwiczeń. Często padały dodatkowe pytania do prowadzących na temat właściwego postępowania w danej sytuacji, świadczące o dużym zainteresowaniu tematem. Mam nadzieję, że w razie potrzeby każdy uczeń zrobi użytek z wiedzy zdobytej w czasie zajęć. Dziękuję
trzecioklasistom za aktywny udział w zajęciach a strażakom OSP Wilkowice za zaangażowanie, profesjonalizm, bezinteresowność i miłą atmosferę, która towarzyszyła nam w czasie całych warsztatów.
Andrzej Błachut

Podziękowanie
Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Wilkowice składa podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy podczas Koncertów Noworocznych w 2014 roku wsparli finansowo naszą działalność. Zebrane fundusze pozwolą nam częściowo uzupełnić umundurowanie, przeprowadzić konserwację instrumentów oraz udoskonalać nasze umiejętności poprzez zorganizowanie warsztatów muzycznych.
Serdecznie dziękujemy!

Kapelmistrz Czesław Konior
i członkowie orkiestry
Głos Gminy Wilkowice
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10 lat GMINNEJ Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP Wilkowice
W pamiętnym maju 2003 roku, ulicą Strażacką przed Domem Strażaka wraz z woltyżerkami, w kolorowym orszaku, przemaszerowały orkiestry dęte z naszego regionu. Nastrój totalnego święta przed strażnicą. W tej świątecznej atmosferze prezes OSP Mieczysław Rączka
i pan Ludwik Kuś muzyk i nauczyciel- fanatyk muzyki, wpadli na pomysł, aby w Wilkowicach powstała orkiestra dęta. Tak się stało. Z młodych uzdolnionych muzycznie ludzi, w niedługim okresie czasu, powstała Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Wilkowice, pod
dyrekcją pana Ludwika Kusia. Było wielkie zaskoczenie parafian z Wilkowic, kiedy wychodząc z nabożeństwa majowego, usłyszeli melodie „Po górach dolinach” i „Chwalcie łąki umajone”. To był debiut naszej wilkowickiej orkiestry dętej-w maju 2003 roku. Od tego dnia zaczyna się kariera młodzieżowego zespołu. Ciągle doskonalą warsztat muzyczny, grają coraz lepiej, wprowadzają do swojego repertuaru
nowe utwory. Pierwszy koncert orkiestra zagrała podczas Dni Wilkowic
w czerwcu 2004 roku. Po debiucie koncertowym w Wilkowicach stają się rozpoznawalni w naszym rejonie i nie tylko. Uświetniają prawie
wszystkie uroczystości w Gminie Wilkowice. Wieści o dobrej orkiestrze
dętej z Wilkowic rozchodzą się szybko, dlatego inne gminy chętnie ich
zapraszają. Na zaproszenie ks. Jana Nikla pochodzącego z Wilkowic,
grają na uroczystości Bożego Ciała, a potem na festynie w miejscowości Stryj koło Lwowa. W lipcu 2006 roku bardzo dobrze przyjmują ich występ słuchacze w Kaniowie na „Przeglądzie Orkiestr Dętych”.
W październiku 2006 roku występują w Wilnie, gdzie w polskiej szkole im Jana Pawła II wzruszają swoją grą i przysparzają radości naszym rodakom żyjącym poza ojczyzną. W styczniu 2007 roku następują zmiany na stanowisku kapelmistrza. Pana Ludwika Kusia zastępuje
pan Adam Adamczyk, a po jego rezygnacji kapelmistrzem, zostaje pan
Czesław Konior i dyryguje orkiestrą do dnia dzisiejszego.
Następuje historyczna zmiana stylu gry zespołu. W czerwcu 2007
roku pod wodzą nowego kapelmistrza, wilkowicka orkiestra wyjeżdża
do Komptendorf w Niemczech na „Międzynarodowy Festiwal Orkiestr
Dętych”. Wystąpili w nowych strojach: granatowo-czerwone kamizelki, polary, t-shirty, polówki z nazwą orkiestry na plecach. Można napisać - rozgrzali publikę, grali dynamicznie z wielkim sercem, a słuchacze przyjęli występ entuzjastycznie. Po występie zagrali towarzysko mecz piłkarski. Wygrali mecz z Niemcami 4 : 1. Brawo!. Ciągłe postępy muzyczne, wprowadzanie do repertuaru nowych utworów, ciągłe doskonalenie muzyków spowodowało, że mamy orkiestrę, z której możemy być dumni. Szukają nowości, wprowadzają coś nowego.
Biorą udział w warsztatach muzycznych - w Szaflarach dwa razy i Dolnym Śląsku. Grają na Gali Orkiestr Dętych i Międzynarodowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Milówce. Występy przyjęto z uznaniem. Najlepiej wspominają występ na „Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych” w Konopiskach koło Częstochowy, gdzie pozostawili po sobie super wrażenie, a jurorzy zaliczyli ich do czołówki województwa. Grają na
festynach- szczególnie pozytywny był festyn w Czechach w miejscowości Krasna. Czesi śpiewali, tańczyli i bawili się w rytm melodii naszej
orkiestry. Kiedy w styczniu 2010 roku /remont sali OSP/ na „Koncercie
Noworocznym” w kościele w Wilkowicach zagrali po raz pierwszy piosenki Abby, melodie Michaela Jacksona, rock n rolla, było wielkie zdziwienie i zaduma parafian. Dzisiaj już nikt się nie dziwi na występach,
wręcz przeciwnie, ludziom się podoba nowoczesna muzyka. Orkiestra jest na topie. To musimy docenić. Członkowie orkiestry, na początku jeszcze dzieci, teraz młodzi ludzie, są i dorośli, grają profesjonalnie
a są amatorami, którzy poświęcają swój prywatny, wolny czas na próby
i występy. Każdy z nich ma swoją szkołę, studia, inne obowiązki, a jednak ćwiczą, grają i to fantastycznie. Udowodnili to na X Jubileuszowym
Koncercie Noworocznym 5 stycznia 2014 roku. Grali świetnie, a dodatkowo występ wzbogacili wokalem. 10 lat orkiestry. Za to im dziękujemy, za to jesteśmy im wdzięczni i myślę, że w imieniu mieszkańców Wilkowic powiem - Gratulujemy, dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń i samych, tak dobrych występów, jak
5 stycznia. Tak trzymać!!!
Dziękujemy również panu Czesławowi Konior. On musi być dla tych
młodych ludzi nauczycielem, psychologiem, wychowawcą i pośrednikiem w problemach itp. Dlatego pozwólcie Państwo, iż zadam panu
Czesławowi kilka pytań.
Władysław Wala- Panie kapelmistrzu proszę powiedzieć o początkach pracy z orkiestrą.
Kapelmistrz Czesław Konior - Adam Adamczyk w tym czasie prowa6

dził wilkowicką orkiestrę. Był zaplanowany wyjazd do Niemiec, Adamowi bardzo to nie pasowało. On grał w kapeli „Kwaśnica Band”, śpiewał
tam i prosił mnie, abym ja jechał za niego. Jak wróciliśmy z Niemiec,
Adam zaproponował, abym młodzieżową orkiestrę poprowadził. Spotkaliśmy się z prezesem OSP Wojciechem Kąkolem, prezes to zaakceptował i tak to się zaczęło, w 2007 roku.
WW- Nie żałuje pan tej decyzji, czy nie uważa pan tego czasu za
stracony?
Czesław Konior-NIE !!! dlatego, że udało się coś z tą orkiestrą zrobić,
może nie wszystko się udało tak, jak bym chciał, ale większość rzeczy
się udała. Początki był trudne, jak przyszedłem orkiestra grała utwory
proste. Była to młoda orkiestra, klarnecistki praktycznie dopiero zaczynały, była duża rotacja, wielu się wykruszyło zaraz na początku, kiedy
zaczynałem. Uczyłem je grać, chociaż klarnecistki zaczął już uczyć
Józek Nikiel, ja tą naukę kontynuowałem.
WW- Ilu muzyków obecnie liczy orkiestra dęta, jak zapełniacie tzw.
wakaty ?
Czesław Konior- Około 20 osób, na większe koncerty zasilają nas
inni muzycy, my też czasem pożyczamy.
WW- Proszę powiedzieć jak pan dociera do tych młodych muzyków,
przecież chodzą do szkoły, na studia, niektórzy mają żony inni dziewczyny, chłopaków, problemy, mało czasu na próby. Jak pan rozwiązuje te problemy?
Czesław Konior- Stwierdzam kategoryczne, że jest to zdyscyplinowana młodzież. Jak zaczynałem pracę to oni uczyli się w szkołach podstawowych w gimnazjach, oni ze mną dorastali muzycznie i wzajemnie
się dopasowaliśmy. Byłem i jestem dla nich nauczycielem, psychologiem, dobrym wujkiem. Nigdy nie stosuję kar, jak byłem nauczycielem,
w szkole również nie karałem. Tłumaczę im, proszę i motywuję. Są inteligentni i przeważnie wiedzą o co mi chodzi. Zacząłem wprowadzać
ćwiczenia i gamy i pasaże, które dla nich pisałem na całą orkiestrę,
abyśmy mogli rozwijać się technicznie, ale i tworzyć wspólną całość,
po prostu integrować zespół. Wprowadzałem powoli utwory już trudniejsze, nie były to jakieś wielce trudne utwory, ale stopniowo, stopniowo poprzeczka do góry. Klarnecistki na początku nie dały rady zagrać,
to pisałem im łatwiejszą wersję i tak się to zaczynało.
WW- ile poważnych występów gracie w roku?
Czesław Konior-Dni Wilkowic, Bystrej i Mesznej to takie trzy podstawowe. Na początku roku Koncert Noworoczny, Dzień Strażaka, odpusty, wyjazdy i warsztaty. Z warsztatów bardzo się cieszę, mam ich
wszystkich, można wiele rzeczy zrobić, ćwiczyć wspólnie i wdrażać
coś nowego.
WW- Efektem pana pracy, 7 letniej pracy był wspaniały jubileuszowy
Koncert Noworoczny w tym roku w styczniu. Marsz Radetzkiego Johana Straussa zagrany profesjonalnie jak w filharmonii.
Czesław Konior- Staram się, aby grane utwory dopracować tak,
żeby występ nie był chałturą, tylko aby to było zagrane i podobało się
słuchającym. Takie utwory jak Variazioni In blue czy Concerto D’amore
Jacoba de Haan. To utworki na takim już przyzwoitym poziomie i przyzwoicie były zagrane co świadczy o tym, że nie mam czego żałować,
tu lat straconych na pewno nie mam. Żałuję tylko, że ci młodzi chętni
których uczę jakoś tak nie za bardzo się przykładają do nauki. W zeszłym roku wiosną zrezygnowały dwie bliźniaczki, kapitalne dziewczyny które na koncercie mogłyby grać, za nimi z zespołu odeszła saksofonistka tenorowa również bardzo dobra. Z nimi poszła kornecistka której też mi bardzo szkoda i tak trochę się to posypało. Poszły właściwie
te najlepsze oczywiście przychodzą nowi, ale jakoś takiego wielkiego
zapału u nich nie ma.
WW- Jakie pan stosuje kryteria doboru nowych ludzi do orkiestry?.
Czy oni muszą umieć grać? Jak można zapisać się do orkiestry?.
Czesław Konior- Nie- nie muszą umieć grać lepiej żeby nie umieli grać, ale mieli chęci, zdolności muzyczne i systematyczność. Dlatego, że wtedy można ich odpowiednio ustawić, ustawić zadęcie takie
jak ma być. Nabór jest prosty, przychodzą do nas na próby w czwartki, czasami w soboty. Na saksofon tenorowy przyszły dwie dziewczyny,
wolny jest saksofon altowy, są wolne dwie trąbki, ale nie ma chętnych
przede wszystkim chłopaków. Zgłaszają się jedynie dziewczyny, dlatego, że w tych czasach jedynie dziewczynom jeszcze się muzycznie coś
chce. Chłopaki jakoś nie są zainteresowani, a dziwię się bo nauczyć
się grać, poznać muzykę to okno na świat dla młodych ludzi. Prowadziłem orkiestrę 15 lat w Międzybrodziu, ale tam rozwiązaliśmy tą sprawę

Głos Gminy Wilkowice

inaczej. Była to orkiestra z tradycjami i łatwiej było powiedzieć- Józek
masz dwóch synów dawaj ich do orkiestry, basista Staszek tak samo
itd. Tak kompletowano orkiestrę. Przecież chłopak czy dziewczyna nie
musi umieć grać na instrumencie, musi mieć słuch i poczucie rytmu
resztę ich nauczę.
WW- Jak pan ocenia grę Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Wilkowice w aspekcie pozostałych w naszym rejonie?.
Czesław Konior – Uczestniczyliśmy w kilku Międzynarodowych przeglądach orkiestr dętych w Niemczech, w Milówce, w Konopiskach, występy w Czechach, na Litwie i Ukrainie, na Węgrzech, na tle innych orkiestr wypadamy dobrze, nawet w Konopiskach określano nasz występ
jako znakomity. Ten występ dobrze wspominam. W czerwcu 2013 roku,
co mogli usłyszeć mieszkańcy Wilkowic na Dniach Wilkowic, graliśmy
z mocnymi orkiestrami z Łodygowic, Mazańcowic, Milówki, czy z Wilamowic. Zagraliśmy dobry koncert, dyrygenci i muzycy tych orkiestr nam
gratulowali. Czyli jest dobrze, tak trzymać. Postępy są oczywiste to jest
zdolna młodzież. W tym roku zaczną się większe problemy jak kiedyś,
bo planujemy trudniejsze utwory, ale młodzież dorasta mamy dużo studentów, są już osoby pracujące, niektórzy pracują i studiują. Studenci,
którzy studiują zaocznie mają zajęcia w sobotę i niedzielę i to jest najtrudniejsze, jak to pogodzić. Ale nie mogę narzekać, starają się i chcą
te problemy rozwiązywać.
WW- Na jakich instrumentach pan gra?
Czesław Konior- Z zawodu jestem perkusistą, od dziecka grałem na
akordeonie /na akordeonie gram do dzisiaj w „Gilowiance” prowadzę
śpiew w kapeli. Grałem również na gitarze basowej, później na kontrabasie dzięki temu grałem w zespołach żywieckich: „Beskidy”, dwa
lata w „Sędziołach”, które później przekształciły się w „Ziemię Żywiecką”, a ja poszedłem do zespołu „Pilsko”, gdzie grałem 18 lat. Zjeździłem z zespołami kawał świata. Moja kariera miała się zacząć w zespole „Śląsk”/miałem pewne miejsce/, ale ja nie chciałem odejść z Międzybrodzia, byłem przywiązany do tej orkiestry. Pracowałem w Szkole Muzycznej w Żywcu jako nauczyciel, gdzie przepracowałem łącznie 34 lata.
WW- Z tego wynika, że jest pan w ciągłych rozjazdach albo próba lub
występ- jak to odbiera żona, rodzina?
Czesław Konior- Żona lubi muzykę i przyjeżdża na każdy ważny
koncert. Na koncercie w styczniu 2014r. była cała moja najbliższa rodzina. Moja żona, był mój brat z żoną, moja bratanica z mężem i bratanek. Był syn z żoną i moje dwie wnuczki.
WW- Co w tym roku, co na przyszłość?
Czesław Konior-Byłem w jury na konkursie Pieśni Patriotycznej, „wy-

łowiłem” dwie dziewczyny Agnieszkę Kopik i Agnieszkę Kozieł i poprosiłem aby zaśpiewały z orkiestrą. Dziewczyny bardzo utalentowane,
zgodziły się, śpiewają dobrze, są bardzo zdolne i jeżeli się uda, będę
z nimi pracował aby zaśpiewały z orkiestrą nie tylko kolędy. W tym roku
chciałbym abyśmy zagrali utwór „Uwertura- lekka kawaleria”. Kompozytor tego utworu nazywa się Suppe. Utwór podobny do Concerto d’
amore, ale nieco trudniejszy, składa się z czterech części. Dostałem
późno partyturę. Spieszymy się bo musimy zdążyć na Dni Wilkowic,
chcemy to również zagrać na Dniach Bystrej i Mesznej. Aby koncert
naszej orkiestry był ciekawszy, w tym roku, chcemy wprowadzić jakieś
utwory śpiewane. Jeżeli nie zdobędę nut, będę opracowywał sam, tak
jak kolędy. Zagramy wiązankę Abby, będziemy chcieli tą wiązankę zaśpiewać z dziewczynami. Planujemy zagrać utwory Michaela Jacksona, zagramy też rock’n’rolla. Będą nowości, będzie ciekawie, jeżeli nikt
nie zrezygnuje, a młodzież będzie dalej tak zaangażowana, jak do tej
pory, to myślę że na pewno uda się przygotować ciekawy repertuar.
Planujemy również wyjechać na czterodniowe warsztaty a przy okazji coś ciekawego zobaczyć. Są plany żeby wyjechać do Piwnicznej. Z
Piwnicznej wyskoczyć na Słowację, może zobaczymy te słynne jaskinie, może pojedziemy do Beszanowej na termalne kąpieliska. Oczywiście jak ktoś nas zaprosi do innej miejscowości wzorem lat ubiegłych,
pojedziemy do nich i zagramy koncert.
Za nienaganną współpracę w ubiegłym roku, serdecznie dziękuję
Wójtowi panu Mieczysławowi Rączce, Przewodniczącemu Rady Gminy Bartoszowi Olmie oraz pozostałym władzom Gminy i gminnemu samorządowi itp. Szczególne podziękowania dla Pana Prezesa OSP Wilkowice Wojciecha Kąkola, za całoroczną pomoc i profesjonalne prowadzenie koncertów. Życzę im wszystkim samych pomyślnych i szczęśliwych dni w roku 2014. Naszym entuzjastom, miłośnikom i fanom
Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wilkowicach dziękujemy i życzymy im, aby słuchali zawsze dobrej muzyki i aby to była muzyka wilkowickiej orkiestry. Podziękowania i życzenia wszystkiego najlepszego i dalszej wytrwałości w pracy z nami składam pani Bożenie Tobiasz,
to nasz dobry duch orkiestry, mama, której pracę doceniamy i szanujemy. Dziękuję wszystkim członkom orkiestry, których doceniam i życzę
im wytrwałości, czerpania przyjemności ze wspólnego muzykowania.
WW- Na Pana ręce dla wszystkich członków Gminnej Młodzieżowej
Orkiestry Dętej w Wilkowicach:
Tworzycie wspaniały muzyczny zespół. Życzę Wam- bądźcie doskonali i przynoście dobrą reklamę i chwałę naszej Gminie, bo jesteście jej d u m ą.
Władysław Wala

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH
„Gracja, elegancja i ruch – taniec modern jazz”
Kurs tańca nowoczesnego będzie odbywał się w soboty
od 23 marca do 17 maja 2014 r.w dwóch grupach wiekowych,
2 godziny tygodniowo – dla każdej z grup.
Zajęcia poprowadzi specjalistka w tej dziedzinie, a odbywać się będą
w małej sali gimnastycznej w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach, ul. Szkolna 8.
Program zajęć:
Zapoznanie się z podstawowymi terminami pojęć takich jak izolacje; table top, releve, contraction relise. Doskonalenie techniki w poszczególnych kombinacjach jazzowych.

Ćwiczenia koordynacyjne i na orientację w przestrzeni.
Nauka choreografii pokazowej w technice tańca jazzowego i jej doskonalenie.
Prezentacja układu choreograficznego -pokaz taneczny.
Serdecznie zapraszamy, ilość miejsc ograniczona.
UDZIAŁ BEZPŁATNY! WARSZTATY WSPÓŁFINANSOWANE Z
DOTACJI WÓJTA GMINY WILKOWICE.
Zapisy w sekretariacie Gimnazjum lub pod nr tel. 338171379
Organizatorzy
Stowarzyszenie „RAZEM DLA WILKOWIC”

Zimowa półkolonia w Mesznej

W dniach od 20 do 24 stycznia bieżącego roku Stowarzyszenie
Rozwoju Mesznej, jak co roku, zorganizowało dla 45 uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Mesznej zimową półkolonię. Na
każdy dzień zaplanowano ciekawą formę spędzania wolnego czasu. Dzieci obejrzały najnowszy film „ Wędrówki z dinozaurami”, bawiły się w „ Zabawowie” w Bielsku - Białej, odbyły wycieczkę kolejką linową na Szyndzielnię, zwiedzały Bielskie Muzeum na Zamku
Sułkowskich, wystawę rzeźby ludowej w Regionalnym Ośrodku Kultury , a także tworzyły kronikę zimowiska. Spacer po Bystrej zakończył się, jak zwykle w pizzeri „ Hawa”. Duże uznanie należy się szkolnej kuchni, która przygotowywała smaczne obiady.
Organizowanie zimowych i letnich półkolonii dla dzieci szkolnych
w Mesznej to jedno z wielu zadań naszego stowarzyszenia, które

na stałe zostało wpisane w nasz program działań. Co roku staramy się
zaoferować
dzieciom
atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu w oresie zimy i lata, zapewniając im nie tyko rozrywkę, ale także możliwość
zdobywania wiedzy o historii i kulturze naszego regionu.
KOLONIA WSPÓŁFINANSOWANA Z DOTACJI WÓJTA GMINY
WILKOWICE.
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Mirosława Góralczyk
SRM
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REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2014/2015
1.Zgodnie z art. 20c ust.1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz. 2572
z póżn.zm.) – do publicznego przedszkola przyjmuje się
kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
2.Zgodnie z art. 14 ust. 3 w/w ustawy dziecko w wieku 5
lat jest obowiązane odbyć przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym
w szkole podstawowej lub innej formie wychowania
przedszkolnego.
3.W roku szkolnym 2014/2015 dziecko 6-letnie urodzone
w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.,
które w tym roku szkolnym nie rozpocznie nauki w klasie
pierwszej, nadal kontynuuje przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym
w szkole podstawowej lub innej formie wychowania
przedszkolnego.
4.W roku szkolnym 2014/2015 rekrutacja do przedszkoli
publicznych Gminy Wilkowice odbędzie się w terminie
od 03.03.2014r. do 31.03.2014 r.
5.W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział :
• dzieci 3,4,5 letnie (urodzone 2011-2009),
• dzieci 6-letnie (urodzone od 1 lipca 2008 r. do 31
grudnia 2008 r.).
6. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego
w 2012 r. mogą ubiegać się o przyjecie do
przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko
2,5 roku w postępowaniu
uzupełniającym, które
będzie prowadzone po zakończeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało
wolnymi miejscami.
7. Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych

przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora przedszkola.
8.Wniosek o przyjęcie do przedszkola można będzie
pobierać w terminie od 03.03.2014 r. do 31.03.2014 r.
osobiście w przedszkolu lub ze strony internetowej
przedszkola.
9.Wnioski należy złożyć w przedszkolu w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 31.03.2014 r.

10.Rodzice/prawni opiekunowie, których
dzieci
uczęszczają aktualnie w roku szkolnym 2013/2014 do
danego przedszkola, składają wyłącznie deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego bez
konieczności wypełniania wniosku o przyjęcie do przedszkola.
Dzieci kontynuujące edukację w danym przedszkolu nie
będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym.
11.
Deklarację
o
kontynuowaniu
wychowania
przedszkolnego w danym przedszkolu można pobierać
osobiście w przedszkolu lub ze strony internetowej
przedszkola.
12.Deklarację należy złożyć w przedszkolu do dnia
28.02.2014 r.
13.Szczegółowe zasady rekrutacji
wraz z kryteriami
i terminami postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego
zostanie ogłoszony na stronach internetowych przedszkoli
i zamieszczony na tablicach informacyjnych w przedszkolach
w dniu 3 marca 2014 r.
ZOSIP

„Dzień Babci, Dzień Dziadka”

Istnieją w naszym kalendarzu święta, które należy bezwzględnie celebrować. Jednym
z tych najważniejszych dla dzieci, rodziców
i wychowawców grup jest dzień dziadków.
7 lutego 2014 r w sali OSP Meszna wszystkie
dzieci z Publicznego Przedszkola postanowiły
podziękować swoim kochanym bliskim za miłość, uwagę i troskę, jaką codziennie od nich
otrzymują. Przygotowania do uroczystości
trwały od dawna. W końcu przed tak szacowną publicznością nie mogło być żadnych wpadek. Dzieci wykonały własnoręcznie kolorowe
laurki z życzeniami, kwiaty, serduszka, którymi
obdarowały przybyłych gości. Zaprezentowały również swoje talenty recytatorsko-wokalne.
Seniorzy z dużą uwagą przyglądali się swoim
wnukom i wnuczkom delektując się słodkim
upominkiem przygotowanym przez mamy. Atmosfera była naprawdę wspaniała. Z pewnością niejedna łezka zakręciła się w oku!

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy pomogli nam w obsłudze gości, tym którzy upiekli pyszne ciasta i tym, którzy poświęcili swój wolny czas i sprawili, że Dzień Babci i Dziadka to jeden z najpiękniejszych dni w roku!
Dziękujemy!!!
Zespół promujący przedszkole
8
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Wizyta olimpijczyka w naszej szkole
17 stycznia 2014 roku uczniów klasy
IIB Szkoły Podstawowej w Bystrej odwiedził sportowiec, pan Tomasz Hamerlak. To niecodzienne spotkanie, zorganizowane przez wychowawczynię, Jolantę Brzezinkę, odbyło się w serdecznej
atmosferze i przybliżyło dzieciom postać
paraolimpijczyka. Uczniowie, z wielką
uwagą, wysłuchali słów o trudzie i wysiłku, jaki wkładają niepełnosprawni sportowcy, aby osiągnąć wyznaczony cel.
Kilkugodzinne treningi i zmęczenie są
chlebem powszednim, tak jak codzienne
pokonywanie własnych słabości.
Pan Tomasz jest w reprezentacji Polski od 1998 roku. Uczestniczył w letnich
igrzyskach olimpijskich. W Atenach w
2004 roku zdobył brązowy medal. Dwa lata wcześniej zajął trzecie
miejsce w mistrzostwach świata na dystansie 5000m. Odnosi sukcesy w wielu innych zawodach sportowych, uczestniczy w prestiżowych imprezach.

Sport, który uprawia, wymaga ogromnej
siły- taki dystans trudno przebiec na zdrowych nogach, a co dopiero pokonać siłą
mięśni rąk.
Uczniowie mieli okazję zobaczyć wózek
sportowy, na którym ćwiczy pan Tomasz
oraz medale olimpijskie. Obejrzeli też film
z igrzysk w Atenach, dokumentujący zajęcie III miejsca.
Warto zaznaczyć, że pan Hamerlak
w 2005 roku zdobył tytuł Najlepszego,
Niepełnosprawnego
Sportowca
Roku
w plebiscycie Przeglądu Sportowego.
Nasz gość zrobił ogromne wrażenie na
uczniach. Z fascynacją oglądali jego wózek i zadawali mnóstwo pytań. Pan Tomasz
pokazał im, jak poprzez sport można spełnić swoje marzenia, a z własnej słabości uczynić siłę.
Dziękujemy za tę wspaniałą lekcję życia, a naszemu Olimpijczykowi życzymy zdrowia i jeszcze wielu sukcesów sportowych.
Zespół promujący szkołę

Nocne wyznanie

Inni siedzą na tarasach, podziwiają góry,
swoją pracę już zrobili i czerpią natury.

Patrzy Skrzyczne na Magurkę i tak do niej wzdycha:
podejdź do mnie trochę bliżej to dostaniesz pycha.
A Magurka odpowiada trochę zawstydzona:
ja nie mogę tego zrobić bom już zaręczona.
Skrzyczne pyta ze zdziwieniem: kto jest twoim lubym,
komu dałaś swoje zbocza, komu dałaś śluby?
Są w Beskidach piękne góry i piękne pejzaże,
ale nigdzie nie ma takich jak na ładnym Żarze.

Nasza Gmina Wilkowice to wielkie bogactwo,
lasy pełne są zwierzyny, słychać dzikie ptactwo.
Ale skarbem, tym największym jaki posiadamy,
to są parki widokowe, których dużo mamy.
Zostaw „hałdy” za Przegibkiem i patrz w moją stronę
dam Ci w zamian Beskid Mały i Skrzyczną Koronę.
Muszę kończyć swe zaloty bo już brzask się rodzi
ludzie śnią o szczęściu w górach a nam o to chodzi.

On ma kolej i lotnisko a na grzbiecie wodę
i dlatego jego wzięłam bo lubię przygodę.
Na to Skrzyczne zatrząsł wierzą i przykrył się dziadem
żeby góry nie widziały jak on płacze gradem.
Ale kiedy wyszedł księżyc i zniknęły chmurki
Skrzyczne zaczął znowu walczyć o względy Magurki.
Moja cudna Magureczko ze Czupłem na szczycie,
to co ja Ci teraz powiem napisało życie.
Pan Bóg tworząc Wilkowice był w dobrym humorze
bo wyrzeźbił krajobrazy jakich nie ma morze.
Popatrz tylko w moją stronę na te okolice
to co widzisz u podnóża to są Wilkowice.
2
Ładne miasto, dobrzy ludzie i piękne ulice.
Tam mieszkają fajni chłopcy i śliczne dziewice.
Pełno tutaj zacnych ludzi i dostojnych gości,
są weseli lubią śpiewać i nie znają złości.

Kornel Lichtenstein

Wiersz harcerski
Gdzieś w górach, gdzieś w halach migocze się światło
jakby granie, jak śpiewanie, rozlega się głos,
coraz bardziej potężnieje blask,
a echo głos niesie śpiewanych piosenek
odbitych od hal potężniejszym echem,
to skauci, to żywioł młodzięczej energii,
śpiewają przepiękne harcerskie piosenki,
a stara góralka wychodzi przed chatę
i siada pod gruszę wsłuchując się w echo,
a echo przepiękne wlatuje do ucha
pobudza w góralce wspomnienia sprzed lat,
bo ona też była harcerką sprzed laty
i myśli i duma nad czasem przebytym
jak pięknie być skautem jak pięknie być młodym
a łzy wlewają się w duszę góralki
staje spod domu idzie pod gruszkę
a myśli jej błądzą do ognia sprzed laty,
bo ona tez była harcerką jak była młoda
zmarła jak miała 91 lat.

Jedni sieją, koszą trawy, uprawiają pola
i są zawsze uśmiechnięci choć ich ciężka dola.

Głos Gminy Wilkowice

Jan Halama Kronikarz Beskidzki
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DEBIUT KAPELI GÓRALSKIEJ „ZIEMIA BESKIDZKA” Z MESZNEJ
6 lutego 2014 roku w Książnicy Beskidzkiej
w Bielsku – Białej odbyła się promocja książki autorstwa Władysława Motyki pt. „Śpiewnik karpacki”. Promocja zgromadziła około 100 osób.
Na początku autora przedstawił dyrektor Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek. Następnie
rozpoczęła się promocja ksiażki. Władysław Motyka opisywał proces powstawania „Śpiewnika
karpackiego”, przedstawiając między innymi mapę
łuku Karpat, opisując przy tym tło historyczne oraz społeczne Karpat, podróże, które odbył
w czasie przygotowywania śpiewnika oraz liczne anegdoty z tym związane. W spotkaniu uczestniczył także ks. prałat Władysław Zązel, który skierował do zgromadzonych krzepiące słowa
o kulturze i góralszczyźnie oraz udzielił Błogosławieństwa Bożego. Między wystąpieniami Władysławów: Motyki i Zązla, przygrywała kapela
góralska „Ziemia Beskidzka” z Mesznej. Był to debiut kapeli, której zgotowano gorące przyjęcie.
Po spotkaniu nabyć można było publikacje Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego, co wielu uczestników spotkania uczyniło, można było również otrzymać autograf autora Władysława Motyki oraz ks. Władysława Zązla. Promocja, która wypełniła salę po brzegi była wyjątkowo udana.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy dyrektorowi Książnicy Beskidzkiej Bogdanowi Kocurkowi oraz wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu
spotkania promocyjnego, które odbyło się w Bielsku – Białej.
Autor: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” . Dyżury specjalistów odbędą się w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1 zgodnie z zamieszczonym niżej harmonogramem.
24.02 – PONIEDZIAŁEK
Przedstawiciele Komendy Miejska Policji – 10.00-18.00
Doradca finansowy – 10.00-13.00
Prokuratorzy – w swoich siedzibach – 7.30-15.30
Psycholog – 10.00-18.00
25.02 – WTOREK
Przedstawiciele Komendy Miejska Policji – 10.00-18.00
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 10.30-15.00
Prawnik radca prawny (Mariola Jabłońska) – 12.00-14.00
Doradca finansowy – 10.00-13.00
Prokuratorzy – w swoich siedzibach – 7.30-15.30
Psycholog – 10.00-15.00
26.02 – ŚRODA
Przedstawiciele Komendy Miejska Policji – 10.00-18.00

Doradca finansowy – 10.00.-13.00
Prokuratorzy – w swoich siedzibach – 7.30-15.30
Psycholog – 10.00-16.00
27.02 – CZWARTEK
Przedstawiciele Komendy Miejska Policji – 10.00-18.00
Doradca finansowy – 15.00-18.00
Prokuratorzy – w swoich siedzibach – 7.30-15.30
Psycholog – 10.00-18.00
28.02 – PIĄTEK
Przedstawiciele Komendy Miejska Policji – 10.00-18.00
Prawnik (Maria Sikora) – 10.00-12.00
Doradca finansowy – 15.00-18.00
Prokuratorzy – w swoich siedzibach – 7.30-15.30
Psycholog – 10.00-18.00
01.03 – SOBOTA
Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji – 10.00-13.00
Prawnik – 10.00-12.00
Psycholog – 10.00-13.00

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY WILKOWICE

Towarzystwo Przyjaciół Bystrej zamierza opracować dzieje szkoły w Bystrej Śląskiej. W związku z tym, zwracamy się z gorącym apelem do
nauczycieli, byłych pracowników, absolwentów i osób w jakikolwiek sposób związanych z placówką. Prosimy Państwa o udostępnienie fotografii, świadectw i innych dokumentów. Gwarantujemy zwrot oryginałów. Liczymy również na przekazanie nam wszelkich informacji dotyczących
historii szkoły.
Za okazaną pomoc z góry dziękujemy. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt
z następującymi osobami: Jadwigą Kolarczyk Tel. 33/8171902, Ryszardem Słoboszem Tel. 33/8170071,
Joanną Szkodą-Stworą Tel. 33/8170540.
Zarząd TPB

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY GOSPODARKI ODPADAMI

Właściciele nieruchomości, rozliczających się w oparciu o ilość zużytej wody z danej nieruchomości, którzy NIE dokonali stosownego upoważnienia do właściwej spółki wodociągowej/kanalizacyjnej
w pierwszej złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o ilości zużytej wody/ścieków w celu wyliczenia opłaty na rok 2014, zobowiązani są złożyć nową deklarację zmieniającą w jak najszybszym terminie i wyliczyć w niej samodzielnie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, załączając stosowne faktury bądź zaświadczenie ze spółki wodociągowej/
kanalizacyjnej co będzie stanowiło podstawę do wyliczenia wysokości opłaty na rok 2014.
Dla pozostałych właścicieli tj. tych którzy upoważnili Wójta Gminy Wilkowice do pobrania danych z właściwej spółki wodociągowej/
kanalizacyjnej w celu wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dla właścicieli nieruchomości rozliczających się
w oparciu o ilość osób z danej nieruchomości a także dla nieruchomości niezamieszkałych wymiar opłaty został już wygenerowany na
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podstawie ostatniej złożonej deklaracji.

Nowy wymiar opłaty wraz z decyzją i postanowieniem został przekazany sołtysom i jest do odbioru w dniach ich urzędowania. Osobom, które nie odbiorą wymiaru opłaty w stosownym terminie zostanie on dostarczony pocztą. Numery kont indywidualnych, na które
uiszczana była opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w roku 2013 pozostają bez zmian.
W przypadku braku wymiaru opłaty u sołtysów prosimy o pilny kontakt telefoniczny na nr 33 499 00 77
wew. 402, bądź o zgłoszenie się do Urzędu Gminy
w Wilkowicach pokój 311 na I piętrze Urzędu., gdyż brak upoważnienia uniemożliwił naliczenie opłaty na 2014r., i konieczne
jest
złożenie
samodzielnie
nowej
deklaracji.
Przypominam, że przewidziany termin jej złożenia upłynął
30.11.2013r.

Głos Gminy Wilkowice

INFORMACJA z działalności Gminnej Spółki Wodnej Wilkowice

Gminna Spółka Wodna Wilkowice obejmuje swoją działalnością sołectwa: Bystra, Meszna, Wilkowice. Posiada osobowość prawną i działa
w oparciu o statut zatwierdzony przez Starostę Bielskiego.
Całość spraw związanych z prowadzeniem obsługi administracyjno-finansowej oraz wykonawstwo robót powierzona została Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Bielsku-Białej.
Zadaniem Spółki Wodnej jest działanie służące utrzymaniu w dobrym
stanie technicznym, istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, czyli rowów otwartych wraz z powiązanym z nim systemem rurociągów drenarskich, poprzez ich bieżącą konserwację oraz usuwanie powstałych awarii na sieci drenarskiej.
Od drożności tych urządzeń, w dużej mierze, zależy sprawne
odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i utrzymanie w glebie pożądanego zwierciadła wody gruntowej.
Zgodnie z Ustawą „Prawo Wodne” (Dz. U. Nr 115 poz. 1229
z 18.07.2001 roku z późniejszymi zmianami) Art.77.1 w/w Ustawy utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów. Jeżeli urządzenia te są objęte działalnością Spółki – do tej Spółki.
W każdym przypadku wody opadowe z terenów zabudowanych,
mimo braku urządzeń melioracyjnych na działce, trafiają do rowów melioracyjnych, które wymagają bieżącej konserwacji przez Spółkę.
Do tego celu służą składki członkowskie, których wysokość uchwalana
jest rokrocznie przez Walne Zgromadzenie Członków Spółki.

Wysokość składki uzależniona jest od wielkości posiadanego areału
oraz wartości robót koniecznych do wykonania w danym roku.
Wszelkie zmiany w użytkowaniu gruntu, stanu własności oraz miejsca
zamieszkania należy zgłaszać do Spółki Wodnej.
Przypominamy, że włączenie wód z kanalizacji deszczowej i nie tylko do rurociągów drenarskich jest nielegalne i podlega karze.
Stwierdzamy przypadki niszczenia rowów melioracyjnych poprzez
wysypywanie do nich popiołów i innych zanieczyszczeń oraz uszkadzanie
brzegów i skarp rowów, co również niekorzystnie wpływa na stan techniczny urządzeń drenarskich.

PODZIĘKOWANIA

My mieszkańcy dziękujemy za pomysł, czas, pomoc i duże zaangażowanie Stanisławowi Badura, Markowi Kubica, Miłoszowi Badura, Natalii Nowak, Paulinie Sowa.

W dniu 12.01.2014 r. w hali sportowej GOSiR Wilkowice odbył
się turniej piłki nożnej połączony z licytacją przedmiotów na rzecz
wsparcia fundacji WOŚP. Głównym organizatorem i pomysłodawcą
był Stanisław Badura. Uzbierana kwota to 3.880 zł, w całości została
przekazana do Sztabu SP Wilkowice.

W dniu 04.02.2014r odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Spółki, na którym zostało przedstawione sprawozdanie
z działalności Spółki za rok 2013 oraz zatwierdzono plan prac na rok 2014.
Wysokość składki utrzymano na tym samym poziomie, co w latach minionych i wynosi 24,00 zł do 0,5 hektara.
W roku minionym Spółka wykonała konserwację kilku fragmentów
rowów m.in. na terenie sołectw Meszna - ubezpieczenie dna i skarp rowu
przy ul. Handlowej oraz konserwację rowu w rejonie ul. Dworcowej w Wilkowicach. Wykonała kilkanaście napraw sieci drenarskiej. Szczegółowe informacje odnośnie działalności Spółki może uzyskać każdy członek Spółki w jej siedzibie w Bielsku-Białej na ul. Sobieskiego 105 ( tel. 33 8125642).
Zarząd GSW Wilkowice

Kończąc bardzo proszę o wspieranie właśnie takich mieszkańców
naszej Gminy, którzy poświęcają swój czas myśląc o innych.
TP

Leczenie szpitalne i specjalistyczne
Zgodnie z obietnicą, dzisiejszy artykuł będzie kontynuacją już rozpoczętego tematu zawiłości NFZ. W codziennej pracy spotykam się z
pytaniami dotyczącymi leczenia szpitalnego i specjalistycznego. Gdzie
się zgłosić? Czy potrzebne jest skierowanie i od kogo?
Skierowanie na leczenie szpitalne, do lekarza specjalisty, sanatorium i uzdrowiska, do skorzystania z opieki długoterminowej czy rehabilitacji leczniczej wydaje lekarz POZ lub lekarz specjalista działający
na podstawie umowy z NFZ. W odniesieniu do skierowania na leczenie szpitalne może ono być również wystawione przez lekarza gabinetu prywatnego. Bez skierowania szpital udzieli świadczeń w stanach
nagłych, czyli sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia oraz w razie porodu.
Pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych ma prawo wyboru każdego szpitala i poradni
specjalistycznej na terenie całego kraju, który posiada umowę z NFZ.
Rejonizacja obejmuje jedynie działania ratowniczego zespołu wyjazdowego -karetki pogotowia ratunkowego, dla którego zostały określone rejony operacyjne.
Skierowanie jest ważne, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na
potrzebę podjęcia leczenia pacjenta. Zachowuje ono swoją ważność
do czasu realizacji, poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do
poradni lub szpitala. Po objęciu opieką danej poradni specjalistycznej
skierowanie jest ważne tak długo jak utrzymuje się problem zdrowotny. Czyli na kolejną wizytę nie jest potrzebne skierowanie, lekarz wy-

znacza terminy kolejnych wizyt kontrolnych, decyduje o niezbędnych
badaniach, lekach i zabiegach. Jeżeli zajdzie taka potrzeba lekarz
specjalista wypisuje skierowanie do innego specjalisty. Jedynie w poradni rehabilitacyjnej na podstawie jednego skierowania leczenie prowadzone przez lekarza specjalistę może być prowadzone nie dłużej
niż 12 miesięcy.
Leczenie szpitalne realizowane jest w formie hospitalizacji, czyli całodobowego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w trybie planowanym lub nagłym, albo w formie jednego dnia, czyli udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin.
W przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia szpitalnego, a
w szczególności leczenie operacyjne, szpital wykonuje konieczne dla
leczenia szpitalnego badania diagnostyczne i konsultacje m.in. anestezjologiczną i określenie grupy krwi pacjenta. Ponadto szpital ponosi koszty wykonania niezbędnych badań laboratoryjnych, diagnostyki
obrazowej produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. Niedopuszczalne jest również wypisywanie recept i zmuszanie pacjentów do
wykupienia leków koniecznych do prowadzenia leczenia.
Źródło: „Zrozumieć prawa pacjenta” autorzy Tomasz Filarski, Tomasz Sroka
z wyrazami szacunku
Kierownik SGZOZ Katarzyna Banet-Skwarna

FERIE ZIMOWE Z KGW BYSTRA

Tradycyjnie, podczas ferii zimowych, organizowane są impre-

zy dla bystrzańskich dzieci. I tak w tym roku, 22 stycznia, na spo-

tkanie do Domu Strażaka w Bystrej, w „zimowo-wiosenne” popołudnie, wybrały się dzieci z rodzicami i dziadkami, gdzie organizatorzy przygotowali „Bal karnawałowy”. Zabawę tradycyjnie prowadził
Pan Sebastian Chmiel. W programie były prowadzone różne konkursy
z
nagrodami
oraz
zabawa
taneczna.
Panie
z
KGW
w
Bystrej
zadbały
o
poczęstunek,
który
składał
się
z domowego ciasta, słodyczy, soku firmowego, itp. Natomiast gorący posiłek został podany pod koniec zabawy. Impreza trwała długo, a bawiły się

zarówno dzieci, jak i opiekunowie. I tak skończyło się pierwsze popołudnie
z dziećmi.
Natomiast 23 stycznia Panie z KGW spotkały się z dziećmi w bibliotece w Bystrej, gdzie można było posłuchać różnych bajek, czytanych przez
członkinie koła. I tutaj zostało przygotowane coś dla małych brzuszków
oraz nagrody. Takie imprezy organizowane są od lat, dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy w Wilkowicach, Rady Sołeckiej w Bystrej oraz Ludzi
Dobrych Serc, za co w imieniu dzieci bardzo dziękujemy.
KGW Bystra
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Z ostatniej chwili !
Informujemy, iż inscenizacja bitwy na „Szańcach Wilkowickich” odbędzie się na początku maja 2014 roku.
Dobry występ naszych starszych piłkarzy na tradycyjnym „XV Memoriale Mariana Nalepy” w Bielsku- Białej. Wygraliśmy z drużynami
Szczakowianki Jaworzno/ 3: 1 / i Oldboys Team Jasienica/1:0/, remis
/1 :1/ z „Orłami Bielskimi”. Zwyciężyła drużyna Zagłębia Sosnowiec.
My graliśmy w składzie: Profus Darek bramkarz, Rafał Lewandowski,

Marcin Stawinoga / strzelec dwóch bramek- jedna uznana za najpiękniejszą w turnieju/, Stanisław Badura /strzelec dwóch bramek/, Tadeusz Studencki, Kwaśny Piotr/ najstarszy zawodnik turnieju/, Andrzej
Kobak, Czesław Kanik, Jarek Loranc. Gratulujemy. Dobrze reprezentowaliście Gminę Wilkowice.
Władysław Wala

OTRZYMYWANIE INFORMACJI Z GMINY WILKOWICE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Szanowni Państwo!
W miesiącu marcu br. uruchomiona zostanie usługa polegająca na przesyłaniu na skrzynki mail’owe mieszkańców krótkich informacji dotyczących, m. In.: imprez kulturalnych i sportowych, spraw podatkowych, informacji oświatowych oraz innych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Wilkowicach. Informacje będą przesyłane tylko do tych Użytkowników, którzy wyrażą zgodę na ich otrzymywanie
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). Szczegóły dotyczące ww.
usługi dostępne będą na stronie www.wilkowice.pl w miesiącu marcu.
UG

ROK AKADEMICKI ROZPOCZĘTY
W dniu 4 lutego 2014r., w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach, odbyła się
uroczystość inauguracji działalności Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilkowicach. Po słowie wstępnym i powitaniu gości przez Pełnomocnika Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Pana Józefa Cegielskiego, głos zabrał
Gospodarz Wójt Gminy Wilkowice Pan Mieczysław Rączka. Rok akademicki w Wilkowicach
rozpoczął uroczyście prorektor, prof. ATH dr
hab. Pan Henryk Klama, który po części oficjalnie zaprezentował wykład pt. „Rośliny biblijne”.
UG

Meszniański Ośrodek Kultury „Nad Borami”
ul. Handlowa 16
43-360 Meszna
Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy, Drodzy Goście !!!
Rok 2013 pokazał, że działalność Meszniańskiego Ośrodka Kultury „Nad Borami” przynosi radość i satysfakcję Mieszkańcom Gminy Wilkowice, Turystom i Gościom przebywającym na terenie naszej gminy, a także wszystkim organizacjom i stowarzyszeniom u nas działającym.
Nowy, 2014, Rok, zdążył już przynieść kilka wydarzeń w dziedzinie kultury, m.in. konkurs kolęd bożonarodzeniowych, teatrzyki dla dzieci
oraz Dzień Myśli Braterskiej.
Wiosna za pasem, a MOK „Nad Borami” zaprasza Państwa do wzięcia udziału w proponowanych wydarzeniach:
1. Wystawa malarstwa Pani Krystyny Dąbrowskiej ze Stowarzyszenia Plastyków „Ondraszek” (marzec, duża sala),
2. W każdy piątek miesiąca można dołączyć do grupy Towarzystwa Zbójników „Beskidnicy” (godz. 18.00, duża sala),
3. W każdy czwartek miesiąca można dołączyć do Zespołu Regionalnego (godz. 18.00, duża sala),
4. Zajęcia plastyczne 2 grupy w czwartki (godz. 15:30 - 17:30, mała sala),
5. Zajęcia decoupage dla dorosłych w czwartki ( godz. 17:30 - 20:00, mała sala).
O innych wydarzeniach będziemy informować Państwa na bieżąco, w kolejnych numerach Głosu oraz na stronie www.wilkowice.pl, w zakładce: KULTURA, SPORT I REKREACJI, MESZNIAŃSKI OŚRODEK KULTURY NAD BORAMI.

Kontakt:
Urząd Gminy Wilkowice
Wyzwolenia 25
43-365 Wilkowice
33 499 00 77 w. 414
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY
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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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W KARNAWALE SAME BALE I NIE TYLKO…

W przedszkolu w Bystrej luty upłynął
śpiewająco i tańcząco. Miesiąc zaczęliśmy
od występu przedszkolaczków wraz z nauczycielkami podczas konkursu kolędniczego p.t. „V Bystrzańskie Gody – Kolędnicy
Przebierańcy” na Placu Biwakowym w Bystrej, gdzie wyśpiewaliśmy sobie nagrodę –
za co dziękujemy organizatorom tej pięknej
imprezy. Następnie nasze przedszkole zamieniło się w krainę księżniczek, SpiderMan
-ów, biedronek, rycerzy i innych bajkowych Zabawa Karnawałowa
postaci, które wesoło bawiły się na zabawie
prowadzonej przez wodzirejów - aktorów Teatru Rozrywki w Chorzowie.
7 lutego dzieci z grupy III i IV oglądały w BCK-u przedstawienie o Królowej Śniegu w wykonaniu Dziecięco- Młodzieżowego Teatru Muzycznego
PROTALENT ekspresyjnie reagując na występy taneczne. Natomiast 15 lutego okazję do zabawy mieli rodzice i goście, którzy przybyli na Bal Walentynkowy 2014 organizowany po raz kolejny przez pracowników i Radę
Rodziców naszego przedszkola. Za wsparcie i pomoc w organizacji Balu
serdecznie dziękujemy: Annie Maślanka – Sklep „Sam” Bystra,
Grzegorzowi Gabor - Prezesowi OSP Bystra, Janowi Kowalskiemu – Prezesowi Spółdzielni „Bystrzanka”, Arturowi Duda – Zakład
Przetwórstwa Mięsnego, Dorocie i Marcinowi Szymalskim – Firma Handlowo-Usługowa „SŁONKO”, Zdzisławowi Goryl – Chłodnie „DORADO” Bielsko-Biała, Firmie Handlowej „IGLOTEX” Bielsko-Biała, Marcie i Antoniemu Dunat – Piekarnia-Cukiernia „CAPRI” Rybarzowice, Marcinowi Gabor – Dom Restauracyjny „Pod
Kasztanami” Bystra, Annie i Grzegorzowi Zając – Sklep odzieżowy „ANNA” Bystra, Izabeli Przudzik – Studio Urody Fryzjersko Kosmetyczne „Magia Kaszmiru” Bielsko-Biała, Izabeli Loranc
– BeautySkin Bielsko-Biała, Magdalenie Imielskiej – Firma „Bu-

siness Partner” Bystra, Kazimierzowi
Ziemiańskiemu – Firma „Manus” Bystra, Katarzynie Czader – Salon fryzjerski „MIKO-LANS” Bystra, Januszowi Obtułowicz– F.H.U. „Autolux” Bystra, Grzegorzowi Pilarz - Kompleksowe Naprawy Powypadkowe „Nucar”
Bystra, Stanisławowi Kwiatek – Akcja
Katolicka w Bystrej, Adamowi Caputa
– Państwowa Straż Pożarna w BielskuBiałej, Patrycji i Łukaszowi Panek, Mirosławie Stokłosa, Annie Wagner, Anecie i Aleksandrze
Wójciga, Annie i Krzysztofowi Demczyszyn, Katarzynie Macura, Marzenie Bąk, Marioli Goryl, rodzicom i babciom: za upieczenie i krojenie ciast, przynoszenie fantów, transport do Domu Strażaka. Mamy nadzieję, że zabawa była udana, uczestnicy zadowoleni i spotkamy się znów za rok.
Dorota Imielska, Olimpia Podwacietnik
Przedszkole Publiczne w Bystrej

Wyniki zbiórki publicznej w Przedszkolu Publicznym w Bystrej

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Wilkowice z dnia 04.02.2014
roku, nr pisma SK.5311.02.2014, SKI.KW.001.2014, w dniu
15.02.2014 roku w Domu Strażaka w Bystrej, podczas zabawy karnawałowej dla rodziców, przeprowadzono zbiórkę publiczną polegającą
na sprzedaży losów. W wyniku tej zbiórki pozyskano kwotę 1620 złotych, którą wpłacono na konto Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Bystrej. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup sprzętu dla
dzieci przedszkolnych.
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Bystrej
Dorota Imielska

Wizyta studyjna programu „Lifelong Learning”
W dniach 24 - 31 stycznia 2014 roku,
dyrektor Gimnazjum im. Królowej Jadwigi
w Wilkowicach brał udział w wizycie studyjnej Programu Lifelong Learning w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Tematem głównym wizyty było: „Fostering lifelong learning through international education programmes” czyli „Sprzyjanie uczeniu się przez całe życie poprzez międzynarodowe programy edukacyjne”. Wspólnie z 14 specjalistami z 13 różnych krajów
Unii Europejskiej (Polska, Niemcy, Wło- Santiago-uczestnicy wizyty studyjnej
chy, Litwa, Grecja, Belgia, Dania, Szwecja, Węgry, Rumunia, Austria, Czechy, Francja) - decydentami z zaKatedra w Santiago de Compostela
kresu oświaty oraz kooperantami ds. międzynarodowych programów się w nowej formule. Zdobyte doświadczenie oraz kontakty nawiązane
edukacyjnych - zastanawiano się nad zasadnością oraz rolą jaką od- podczas wizyty pozwolą, w jeszcze lepszym stopniu, kreować edukagrywają w/w programy w kreowaniu edukacji w Europie. Podczas „ro- cję w naszym rodzimym gimnazjum, dostosowując ją do wymagań nound-table conference”, każdy z uczestników przedstawił swój punkt wi- woczesnej Europy.
dzenia na powyższy temat, jak również zaprezentował swój kraj oraz
Uczestnictwo w wizycie studyjnej miało miejsce dzięki dofinansowamiejsce (miejscowość, placówkę oświatową), z którego się wywodzi. niu uzyskanym z Komisji Europejskiej (KE) w ramach Programu „UczeOdwiedzając różnorakie instytucje oświatowe w hiszpańskiej Gali- nie się przez całe życie”.
cji tj. w Santiago de Compostela, La Coruna, Lugo, Vigo, zastanawiaWładysław Nikiel - dyrektor Gimnazjum
no się również nad przyszłością międzynarodowych programów eduim. Królowej Jadwigi w Wilkowicach.
kacyjnych, dla których rok 2014 jest pierwszym, w którym pojawiają

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 30 czerwca 2014 roku.
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