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JAK DOBRZE MIEĆ PARTNERÓW
Szanowni Państwo!
Powoli dobiega końca okres realizacji projektów transgranicznych finansowanych z Funduszu Mikroprojektów PWT PL-SK, Funduszu Mikroprojektów POWT RCz–RP oraz projektów inwestycyjnych EWT PL-SK zakontraktowanych w okresie programowania
2007-2013. W mijającym okresie nasza Gmina zrealizowała łącznie
pięć projektów, dwa są wciąż realizowane.
Dzięki pozyskaniu w roku 2008 czeskiego partnera, Gminy Krasna, zrealizowaliśmy projekt współfinansowany z Funduszu POWT
RCz–RP pn. „Wilkowice i Krasna - wspólne cele, rzecz jasna”, który dał nam możliwość przeprowadzenia remontu wschodniej części
parku obok Urzędu Gminy.
W ramach współpracy polsko-słowackiej zrealizowaliśmy aż cztery projekty, w tym z partnerską Gminą Bziny projekty pt. „Polska
i Słowacja - wspólna ekologii racja”, którego celem w głównej mierze był remont parku obok Urzędu Gminy, „Na szlaku harnasia Rogacza”, w ramach którego stworzono nowy szlak na Magurkę Wilkowicką, „Beskidy - Orawa, dwa domy - jedna sprawa” związanego z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji zabytkowych budynków w Wilkowicach i Bzinach oraz „Sport i rekreacja - nasza integracja”, w ramach którego przeprowadzono cykl
rozgrywek sportowych. Na etapie realizacji jest obecnie największy
projekt realizowany przez naszą gminę ze środków pochodzących
ze współpracy transgranicznej pn. „Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania kultury i tradycji”, którego celem jest remont i rozbudowa budynku byłego „Kina Promyk”.
Dwa lata temu pozyskaliśmy trzeciego partnera zagranicznego
z miejscowości Likavka na Słowacji. Dzięki doskonale rozwijającej się współpracy, w 2012 roku postanowiliśmy napisać dwa komplementarne projekty. Celem naszej gminy jest stworzenie kompetentnej i głęboko osadzonej historycznie monografii Gminy Wilkowice. Zgodnie z harmonogramem prace nad monografią wciąż trwają, zaś finalne dzieło pojawi się miesiącu czerwcu. Komplementarny projekt Partnera miał za zadanie utworzenie Kancelarii turystyczno-informacyjnej w Likavce wraz z wydaniem ulotki promocyjnej.

UROCZYSTE OTWARCIE KANCELARII TURYSTYCZO - INFORMACYJNEJ

W miniony piątek, tj. 21 marca, miałem przyjemność, wraz
z przedstawicielkami KGW Bystra, Meszna, Wilkowice oraz reprezentantami Stowarzyszenia Zbójników „Beskidnicy” wziąć udział
w uroczystym oddaniu do użytku Kancelarii oraz w warsztatach,
podczas których mieliśmy możliwość, z jednej strony, zaprezentowania naszej gminy, a z drugiej poznania historii Likavki oraz potencjału turystycznego regionu Liptov, który obejmuje również naszą partnerską Gminę. Pomiędzy prezentacjami odbyły się występy
Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego Likava, Folklorystycznego
Zespołu Likava oraz Stowarzyszenia Zbójników „Beskidnicy”.
Podczas wizyty partnerskiej nasza delegacja miała również możliwość poznania historii, niezwykle interesującego, kościoła św.
Marcina powstałego ok. 1260 roku w miejscowości Martinček graniczącej z Likavką. Kilka lat temu kościół został poddany gruntownym
pracom konserwatorskim. Dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa konserwatorzy odkryli, pod szesnastoma warstwami farby, wyjątkowo interesujące freski.
Wizytę w Likavce uważam za bardzo udaną i wierzę, że była ona
kolejnym krokiem do budowania jeszcze doskonalszych relacji pomiędzy naszymi gminami.
Co prawda bieżąca perspektywa finansowa dobiega
końca, jednak w nowym okresie programowania 20142020 pojawią się zapewne kolejne możliwości uzyskania
dofinansowania na zadania z zakresu współpracy transgranicznej. Posiadanie partnerów z Czech i Słowacji da
nam szerokie możliwości realizacji kolejnych pomysłów
i projektów.
Niewątpliwie dodatkowe możliwości da nam również
utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrej, który
umożliwi scalenie naszych działań kulturalnych i jeszcze
lepszą współpracę transgraniczną.
Wójt Gminy
Mieczysław Rączka

DELEGACJA GMINY WILKOWICE

Biskup z Buczkowic w Mesznej

22 luty jest dla harcerzy na całym
świecie Dniem Myśli Braterskiej. Harcerze przy tzw. kominku harcerskim składają hołd pamięci wybitnym harcerzom
– patriotom, społecznikom i świadkom
wiary. 22. lutego 2014 r. w Meszniańskim
Ośrodku Kultury „Nad Borami” Krąg
Starszyzny Harcerskiej w Mesznej oddał
cześć słudze Bożemu – druhowi - biskupowi Janowi Pietraszko z Buczkowic.
Gościem honorowym uroczystości był
biskup Roman Pindel ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej.
- Znałem biskupa Jana Pietraszko, kilka razy słuchałem jego kazań w kolegiacie
św. Anny w Krakowie. To były kazania, które pamiętam do tej pory! - powiedział podczas uroczystości biskup
ordynariusz. Wójt Buczkowic Józef Caputa przybliżył gościom postać Kazimierza Pietraszko - brata biskupa Jana, którego rzeźby
zdobią kościół w Buczkowicach. O swoich spotkaniach z Kazimierzem Pietraszko na plenerach rzeźbiarskich mówił też Mieczysław
Rączka - wójt Wilkowic.
Biskup Jan Pietraszko - opiekun i mecenas krakowskich studentów oraz kapelan harcerzy urodził się w Buczkowicach 7 sierpnia
1911 r. jako pierwsze dziecko Józefa i Anny z domu Migdał. Został ochrzczony w kościele Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach, przez pierwszego proboszcza tej parafii ks. Andrzeja Lenarta. Szkołę podstawową ukończył również w Buczkowicach, a następnie kształcił się w Białej Krakowskiej, w polskim gimnazjum
męskim im. Adama Asnyka. W roku 1936 ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej i 5 kwietnia w bazylice oo. Franciszkanów w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie z rąk abpa Adama Stefana Sapiehy. Od 1948 r. pracował jako
duszpasterz i kapelan akademicki w kościele św. Anny, obejmu-

jąc tam w 1957 r. funkcję proboszcza. Sakrę biskupią otrzymał
z rąk kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz bpów Karola
Wojtyły i Juliana Groblickiego 15 kwietnia 1963 r. w archikatedrze
wawelskiej. Został mianowany wikariuszem generalnym odpowiedzialnym za sprawy personalne duchowieństwa. Znany był jako
kaznodzieja i spowiednik. Był bliskim współpracownikiem i przyjacielem kard. Karola Wojtyły. Od 1964 r. przewodniczył Archidiecezjalnej Komisji do spraw Architektury i Sztuki Kościelnej. Jako
wikariusz generalny biskupa krakowskiego wielokrotnie reprezentował metropolitę w kontaktach z władzami PRL-u. Zmarł w opinii świętości 2 marca 1988 r. Pochowany został w Kolegiacie św.
Anny pod ołtarzem Podwyższenia Krzyża. W roku 1994, na wyraźne polecenie papieża Jana Pawła II, kard. Franciszek Macharski
rozpoczął jego proces beatyfikacyjny.
Z licznego rodzeństwa biskupa żyją siostry Maria i Stefania oraz
brat Stanisław.
W archiwach rodziny Pietraszko zachowało się wiele wyjątkowych fotografii, pamiątek rodzinnych oraz przedmiotów kultu reli-
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ciąg dalszy na str. 3

Serdecznie zapraszamy na prezentację urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych marki Lobster z możliwością
wypożyczenia rakiet tenisowych i zmierzenia się z maszyną. Termin prezentacji: godz. 17.00, 4 kwietnia 2014 r.,
miejsce: boisko Orlik naprzeciwko Urzędu Gminy, wymagania: obuwie sportowe i dobry humor!
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gijnego biskupa Jana. Dla lokalnej społeczności i dla Kościoła mają
one kapitalną wartość historyczno-religijną. Godnym dla nich miejscem byłaby izba pamięci w Buczkowicach, na jej utworzenie od
lat czekają krewni śp. bp. J. Pietraszko oraz środowisko krakowskich intelektualistów skupionych wokół postaci duchowego mentora z Buczkowic.
Zaproszeni na uroczystość goście: wójt Mieczysław Rączka,
wójt Józef Caputa, Bartosz Olma - przewodniczący Rady Gminy Wilkowice, Antoni Kufel - sołtys Mesznej, przedstawiciele lokalnych ruchów i stowarzyszeń, duchowni w osobach:
ks. prałat Stanisław Jasek, ks. proboszcz Marek Bandura,
ks. kanonik Andrzej Piotrowski, dh phm. ks. Tomasz Chrzan,
przedstawiciele Hufca Beskidzkiego, Marek Luzar – reżyser
oraz gość honorowy: biskup Roman Pindel - ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej - obejrzeli fragmenty filmu dokumentalnego o biskupie z Buczkowic, do którego od 2 lat zbiera materiały
reżyser Marek Luzar. Dokumentalista pochodzi z Krakowa, ale od
10 lat mieszka w Buczkowicach i jest zafascynowany postacią biskupa Jana.
– By powstał profesjonalny dokument filmowy potrzebne są poważne nakłady finansowe. Mam nadzieję, że będzie to możliwe

również dzięki zaangażowaniu lokalnych sponsorów. Mówił po
emisji zwiastuna filmowego Marek Luzar.
Gość honorowy bp. Roman Pindel otrzymał z rąk harcmistrza
Macieja Stwory i druhny org. Doroty Then symboliczną rzeźbę Dobrego Pasterza autorstwa meszniańskiego druha - rzeźbiarza Stanisława Kwaśnego. Sołtys i radny Mesznej Antoni Kufel, wręczył biskupowi ordynariuszowi – w imieniu lokalnej społeczności - publikację o 300-leciu sołectwa oraz pamiątkowy medal.
Rodzinę biskupa Jana reprezentowali na uroczystości bratankowie: Kazimierz, Stanisław oraz Rafał z małżonką i synem. Stanisław Pietraszko - wyraźnie wzruszony - podziękował gościom
i harcerzom za zorganizowanie dnia pamięci o biskupie Janie. Oficjalne uroczystości zakończyło pamiątkowe zdjęcie.
Potem nastąpiła część mniej oficjalna. Przy akompaniamencie
góralskiej muzyki i w familijnej atmosferze goście degustowali regionalny sernik a la Antoni i sławne meszniańskie kanapki Koła Gospodyń Wiejskich.
Wystawę poświęconą bp Janowi Pietraszko można było obejrzeć w kościele parafialnym w Mesznej od piątku 28 lutego 2014 r.
Jagoda Podolak

WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka między innymi:
- prowadził rozmowy z prezesem spółki AQUA S.A. na temat
rozbudowy kanalizacji na terenie Gminy Wilkowice;
- wziął udział w walnych zebraniach Ochotniczej Straży Pożarnej Wilkowice, spółek wodociągowych w Mesznej i Wilkowicach, Koła Gospodyń Wiejskich w Mesznej oraz Kółka Rolniczego w Wilkowicach;
- zwołał zebranie Rady Społecznej SGZOZ, w trakcie którego omawiana była działalności bieżąca oraz plany na 2014 rok;
- wziął udział w spotkaniu z Panią Wicepremier Elżbietą Bieńkowską, dotyczącym nowego okresu programowania 2014-2020
oraz inwestycji drogowych w naszym rejonie.

W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone zamówienia na następujące zadania:
- Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg na terenie
Gminy Wilkowice;
- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina „Promyk”
na Gminny Ośrodek Kultury wraz z dobudową klatki schodowej
z windą oraz budowę parkingu na 10 stanowisk”.
Zawarto umowy na zadania:
- świadczenie usługi dydaktyczno-pedagogicznej polegającej
na przeprowadzeniu zajęć z języka angielskiego w ramach projektu „Postawmy na edukację w gminie Wilkowice”;
- na montaż automatyki dla ogrzewania rozbudowywanej części Szkoły Podstawowej w Wilkowicach;
- na świadczenie usługi dydaktyczno-pedagogicznej polegającej na przeprowadzeniu zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Postawmy na edukację w gminie Wilkowice”.

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 26 lutego 2014 R.,
W SPRAWIE:
XLIV/371/2014

Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wilkowice

XLIV/372/2014

Wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice

ZAPRASZAMY NA PLAC TARGOWY

W związku z podjęciem uchwały Rady Gminy Wilkowice o zwolnieniu z opłaty targowej w każdy piątek, serdecznie zapraszamy wszystkich handlowców do bezpłatnego wystawienia swoich towarów na placu targowym obok Urzędu Gminy w Wilkowicach, a wszystkich
Mieszkańców, Gości i Turystów zapraszamy na zakupy.
W sprawie szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny 33/499 00 77.
UG

OGŁOSZENIE
Informuję, że w dniu 20 czerwca 2014 roku (tj. piątek) Urząd Gminy w Wilkowicach będzie nieczynny.
Ww. dzień jest wyznaczonym dniem wolnym za święto przypadające w sobotę tj. za dzień 3 maja 2014 r. na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.)
Głos Gminy Wilkowice
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120. rocznica urodzin kapitana Pawła Cymsa

W dniu 6 marca 2014 r. zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bystrej zorganizował uroczystość z okazji 120. rocznicy urodzin kpt. Pawła Cymsa. W spotkaniu udział wzięło liczne grono zaproszonych gości,
w tym: wójt gminy Wilkowice, Pan Mieczysław Rączka, przewodniczący Rady Gminy, Pan Bartosz Olma, sekretarz gminy, Pan Jacek Lipowiecki, radni gminy, asystent posła, Pana Stanisława Pięty oraz pełnomocnik rodziny kpt. Cymsa, Pan Grzegorz Musidlak.
O godz. 16.30 odbyło się spotkanie gości na cmentarzu parafialnym w Bystrej Krak. przy symbolicznej mogile kpt. Pawła Cymsa. Proboszcz parafii, ks. Tadeusz Krzyżak, poświęcił nową płytę nagrobną, ufundowaną dzięki staraniom wójta gminy. Ksiądz proboszcz
podziękował panu wójtowi za dopełnienie wszelkich starań, gdyż płyta nagrobna i treść na niej zachowana stanowią pamięć o miejscu spoczynku kpt. Pawła Cymsa. Nastrój uroczystości dopełniło oddanie
trzech salw honorowych nad mogiłą wielkiego Polaka, przygotowanych
przez Stowarzyszenie Misji Pokojowej ONZ z asystą honorową Grupy
Rekonstrukcyjnej Kartacz. Następnie zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
O godz. 17.00 rozpoczęła się część oficjalna spotkania
w Domu Strażaka w Bystrej. Wójt gminy, Pan Mieczysław Rączka
w swoim wystąpieniu zaprezentował sylwetkę kpt. Pawła Cymsa, potwierdzając Jego niezwykle bogatą historię.
Młodzież gimnazjum bystrzańskiego oraz uczniowie ze szkoły podstawowej wystąpili z przygotowanym programem artystycznym, poświęconym pamięci kpt. Cymsa. Recytacje tekstów poetyckich, wyśpiewanie pieśni patriotycznych zostały wzbogacone jakże cenną wiedzą o patriotyzmie.
W kolejnej części spotkania historyk, Pani Joanna Szkoda-Stwora, wygłosiła prelekcję dotyczącą historii życia kpt. Cymsa, przedstawiając szczegółowo szlak bojowy wielkiego Polaka. Zaznaczyła jed-

nocześnie w swojej wypowiedzi, że droga, jaką przeszedł kpt. Cyms,
była drogą niezwykle trudną. Następnie głos zabrał Pan Grzegorz Musidlak, pełnomocnik rodziny kpt. Cymsa. W sposób szczególny podziękował wójtowi gminy za dochowanie pamięci o Polaku – patriocie, która nie zaginie, bo kpt. Cyms był związany ze środowiskiem bystrzańskim. Pan Musidlak poinformował jednocześnie, że Szkoła Podstawowa w Bystrej zostanie uhonorowana złotym medalem oraz Towarzystwo Przyjaciół Bystrej srebrnym za opiekę nad grobem kpt. Cymsa,
a także za przygotowania wszelkich uroczystości. Wręczenie medali nastąpi na zakończenie roku szkolnego, tj. pod koniec czerwca br.
Na zakończenie spotkania prezes TPB, Pani Małgorzata Wieczorek,
podziękowała wszystkim gościom za przybycie, a w sposób szczególny tym, którzy przyczynili się do zorganizowania istotnej dla nas
wszystkich uroczystości.

KZ

358 rocznica bitwy na szańcach. Było to w środę
8 marca 1656 w WILKOWICACH.
Inwazja wojsk szwedzkich na Polskę w 1655 roku budziła trwogę
króla, szlachty, mieszczan i chłopów polskich. Potęga króla szwedzkiego Karola Gustawa Wazy była tak wielka, że w krótkim okresie
czasu, Szwedzi prawie bez oporu, opanowali cały nasz kraj, łącznie
z Krakowem. Groziła nam utrata państwa. Bronił się skutecznie jedynie klasztor Jasnogórski w Częstochowie z księdzem Augustynem
Kordeckim na czele, w okresie od 18 listopada do 27 grudnia 1655r.,
i kto jeszcze?
W 1655 roku przez Wilkowice przejeżdżała, udająca się na emigrację, królowa polska Maria Gonzaga. W tym czasie w Żywcu przebywał król Polski Jan Kazimierz /na pewno też jechał przez Wilkowice/.
Poprosił On żywieckich VIP-ów /teraz tak byśmy to nazwali/ między
innymi administratora łodygowickiego Jana Grzegorza Torysińskiego,
ks. Stanisława Kaszkowica /proboszcza Łodygowic/ i innych „znamienitych” mieszczan żywieckich o zatrzymanie wojsk szwedzkich.
Polecił im uzbroić miejscowych górali i rozpocząć podjazdową walkę ze Szwedami. Okupujący w tym czasie Kraków Szwedzi, przygotowywali najazd na państwo żywieckie, ponieważ władze miasta odmówiły płacenia dużej kontrybucji i złożenia hołdu królowi szwedzkiemu. W tym czasie do Żywca prowadziły dwie drogi: przez Międzybrodzie i przez Wilkowice. Elita mieszczan żywieckich decyduje, aby
w delcie rzeki Skleniec i Białej odnowić szańce, które zostały zdemolowane przez wojska austriackie i milicję mieszczańską w odwecie za pograniczne awantury Stanisława Warszyckiego, władcy Państwa Łodygowickiego. Warszycki rościł sobie pretensje do bielskiego
lasku miejskiego i Mikuszowic po lewej stronie rzeki Białej. W 1655r.
szańce odbudowano i to tak fachowo, że Szwedzi myśleli, iż przy ich
4

budowie pomagali specjaliści holenderscy. /Tak pisał graf Wrzesczewicz w swoim raporcie do króla Karola Gustawa „określił szaniec
środkowy jako imponujący rodem z Holandii”/.
8 marca 1656 roku rano, regularne wojsko szwedzkie zaatakowało szańce. Środkowy szaniec, najlepiej usypany, broniły główne siły
polskie i oddział chłopski /nasi rodacy też walczyli w tym oddziale/
pod dowództwem wspomnianego ks. Stanisława Kaszkowica /który
wcześniej prowadził swoje oddziały chłopskie do obrony Jasnej Góry/
oraz podstarościego czorsztyńskiego Jana Karwackiego. Bocznych
redut broniły: prawą 400 hajduków pod dowództwem Jana Grzegorza Torosińskiego, lewą oddziały piechoty z chłopami z Wilkowic i Mikuszowic pod wodzą prawdopodobnie podstarościego żywieckiego
Marcina Piegłoskiego. Przed szańcami stał oddział konny polskiej
jazdy liczący kilkudziesięciu jezdnych. Wojskami szwedzkimi dowodził graf Wrzesczewicz Jan Weyhard. Był oficerem najemnym czeskiego pochodzenia na służbie króla szwedzkiego. Znany z literatury poświęconej obronie Jasnej Góry pod nazwiskiem Wrzesczewicz.
Graf Weyhard podzielił oddziały szwedzkie na trzy grupy uderzeniowe. Polacy walczyli dzielnie, walka trwała, Polacy nie ustępowali. Pierwszy sukces Szwedów miała grupa prawa i było to rozbicie
polskiego oddziału jazdy konnej przez oddziały szwedzkiego majora Schachta. Zginęło 13 szlachciców polskich i to majorowi pozwoliło
na atak na prawy szaniec od strony lasu i wyparciu obrońców ,którzy
w popłochu opuścili szaniec. Major Schacht mógł wówczas zaatakować środkowy szaniec od tyłu. Załoga głównych sił polskich i oddziałów chłopskich broniła się znakomicie i bohatersko, co doprowadzało
grafa Wejharda do wściekłości. Graf dowodził atakiem Szwedów na
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środkowy szaniec. Zaskoczone manewrem okrężeniowym majora
Schacht oddziały Polskie, wzięte w dwa ognie uległy nawale. Po obu
stronach było wielu zabitych i rannych. Graf Wejhard znany z wielkiego okrucieństwa i bezwzględności, kazał zamordować jeńców w odwecie, że nasi rodacy byli obecni w oddziałach chłopskich, tak dzielnie stawiali opór najeźdźcy. Zrabowali, a później spalili folwark Wilkowicki oraz wsie Wilkowice i Mikuszowice. Jak pisze Dziejopis „na popiół obrócili”. Cytat „Co stało się po zachodzie słońca, stąd zapalenie
ogniów wielkich do Żywca widziano i ludzi ustraszyło”./A. Komoniecki
„Dziejopis Żywiecki” rok 1704 strona 196. W czasie trwania walk kilku rannych Szwedów nie zdążyło z wojskami maszerującymi na Żywiec i zostało w Wilkowicach. Nasi rodacy nie zemścili się za doznane krzywdy, wręcz przeciwnie udzielili im pomocy. Czuli się u nas dobrze a nawet założyli u nas rodziny. Do dzisiejszego dnia na określenie niektórych domów w górnych Wilkowicach ludzie mówią potocznie „do Szweda”.
Przegranej bitwy nie możemy się wstydzić. Była to walka z najlepszą w tym czasie armią w Europie, która bez większego oporu zalała całą Polskę, a tu na pograniczu wsi Wilkowice i Mikuszowice stawiono im taki silny opór. To powinno być utrwalone w historii, a dzieci w szkołach muszą się o tym uczyć. Pamiętam, że w Szkole Podstawowej w Wilkowicach Pani Imielska nam o tym mówiła /Dyr. Imielski pisał opracowanie szczegółowe, może ktoś wie lub słyszał o tym
opracowaniu?/. Ta bitwa uświadomiła Polakom , iż Szwedom można
się przeciwstawić, a potędze szwedzkiej dać opór i można podjąć
z nimi walkę. Było tak, że Szwedzi pod wieczór 8 marca 1656 roku
dotarli do Żywca, który poddał się bez walki, co budzi zdumienie hi-

storyków. Nazajutrz rano nastąpił atak zbójników Klimczoka, Szwedzi
pospiesznie wycofali się z Żywca i przez Międzybrodzie uciekli pod
Kraków nie podejmując walki. Od tego momentu Polska „powstała”
a Szwedzi przegrani wycofują się z Polski. Bitwa Wilkowicka mimo,
iż przegrana okazała się zwycięska. Powinniśmy być z tego dumni,
ale przede wszystkim tego historycznego momentu nie można zapomnieć i to główny powód aby przypominać jak i kiedy to było. Było to
8 marca 1656 roku w delcie rzeki Skleniec i Białej na pograniczu wsi
Wilkowice i Mikuszowice. To jesteśmy winni naszym poległym krajanom, którzy ponieśli potężne straty zarówno moralne jak i majątkowe. Jeszcze raz powtarzamy, o tym powinno się uczyć w szkołach,
ale przede wszystkim wiedzieć powinno nasze lokalne społeczeństwo, wiedzieć i pamiętać o tym powinna cała Polska i Europa. Na
uroczystej akademii z okazji „Święta Niepodległości”, młodzież mówiła o bitwie w Mkuszowicach. Kochana młodzieży Wam dedykuję
ten artykuł. To nie była bitwa w Mikuszowicach. Zapamiętajcie, to bitwa w Wilkowicach gdzie usypano obronne szańce, na pograniczu
wezbranej wówczas rzeki Skleniec /w okolicach dawnego ”Stalownika”/. Szańce musiały być usypane w Wilkowicach, bo przecież nikt
nie budował by szańców za rzeką Skleniec, to wynika z logiki strategii wojennej.
WŁADYSŁAW WALA
Rekonstrukcja wydarzeń z 8 marca 1656 roku. Według naszego rozeznania najlepszą areną rekonstrukcyjną bitwy na szańcach w Wilkowicach byłby szeroki plac przy ul.Harcerskiej /Polana, po prawej
stronie nowowybudowanego zbiornika wody w Górnych Wilkowicach/.

ZIOŁA ZAWSZE POD RĘKĄ

Zimy prawdziwej nie było, a przyszła już kalendarzowa wiosna,
więc można już zakładać swoje ogródki ziołowe na parapecie okiennym w swojej kuchni.
Za uprawą ziół przemawia wiele korzyści. Poprawiają smak potraw,
pomagają w trawieniu, działają leczniczo. Świeże są bardziej aromatyczne niż suszone. A nade wszystko stanowią wspaniałą, pachnącą
ozdobę, którą pokocha cała Twoja rodzina.
Dzisiaj zajmiemy się, krok po kroku, założeniem zielnika i wykażemy, jakie koszty poniesiemy z tego tytułu.
Krok 1. W sklepach ogrodniczych są do kupienia skrzynki na zioła,
do których możemy wsadzić 3 sadzonki. Szybko obliczamy: skrzynka około 14,- zł do tego 2 l ziemi 2,5 zł i 3 szt. sadzonek po 4,5 razem wychodzi około 30 zł. w pierwszym roku, w drugim będzie mniej
o skrzynkę, chyba, że się bardzo zachwycimy uprawą ziół i będziemy powiększać uprawę.
Krok 2. Ziół jest bardzo dużo, a my mamy wybrać 3, które najbardziej by nam się przydały przy sporządzaniu naszych smakołyków,
a jednocześnie były pachnącą ozdobą, gdyż niektóre z nich mogą
konkurować nawet z kwiatami.
Proponuję bazylię, melisę, oregano,
Bazylia- świetnie pasuje do dań kuchni śródziemnomorskiej, do
sałatek, kanapek, sosów, past, jest składnikiem pesto. Sadzonkę bazylii umieszczamy w płaskiej misie, bo ma krótkie korzenie, dajemy
uniwersalną ziemię i regularnie podlewamy. Przesuszona – już nie
odżyje.
Melisa – stosujemy jako herbatkę, jako dodatek do napojów i de-

serów. Łatwa w uprawie, sadzonkę umieszczamy w płaskiej donicy, ziemię uniwersalną, regularnie
podlewamy, gdyż lubi wilgotne i słoneczne podłoże.
Oregano – świetnie pasuje do potraw z pomidorami czy dań z makaronem,
dodaje się do pieczeni, potraw z ryb i jajecznicy. Nie sprawia kłopotu w uprawie, sadzimy sadzonkę, wymaga przepuszczalnego podłoża (np. torf z piaskiem)
i dużo słońca oraz regularnego podlewania, ale trzeba uważać, aby
nie przelewać. Oregano używamy po wysuszeniu.
Krok 3 Śmiało sięgaj po aromatyczne listki, aby dodać je do potraw
lub zrobić herbatkę. Nie bój się obrywać z ziół gałązek, będą bujnie
rosły. Nie obrywaj jednak listków z jednego pędu. Ogołocona łodyga
nie pokryje się bowiem nowymi listkami.
Doniczki z ziołami mogą stać cały rok na parapecie kuchennym,
ale jeśli mamy ich dużo i zrobi się ciepło możemy je wynieść na balkon lub w inne słoneczne miejsce. Aby utrzymać żyzność gleby, stosujemy nawozy ekologiczne np. biohumus, zależy nam przecież, aby
zioła nasze nie zawierały chemii. To by było na tyle.
Do dzieła.
K.Rączka

Szanowni Państwo!

Powoli zbliżają się kolejne, XV Dni Wilkowic. W tym roku impreza odbędzie się w dniach 6-8 czerwca. Serdecznie zapraszamy amatorskie zespoły muzyczne, grupy taneczne oraz wszelkie inne grupy z terenu naszej gminy, które chciałyby zaprezentować swoje umiejętności podczas Dni Wilkowic. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Referatem Kultury, Sportu i Promocji Gminy, tel.
33/499 00 77 w. 414.
Komitet Organizacyjny XV Dni Wilkowic

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.
Głos Gminy Wilkowice

5

„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” - czyli o projekcie
unijnym w Szkole Podstawowej im. W. Jagiełły w Wilkowicach
Jeszcze mamy w pamięci wyróżnienie, które Szkoła Podstawowa
im. W. Jagiełły w Wilkowicach otrzymała od Ministra Edukacji Narodowej za podjęcie działań na rzecz rozpoznawania i rozwijania zainteresowań, predyspozycji i zdolności najmłodszych uczniów w szkole
(głównie klasy I-III), a już od lutego 2014r. realizowany jest projekt tym
razem rozwijający zdolności i zainteresowania uczniów kl. IV-VI.
Projekt ten nosi nazwę „Postawmy na edukację w Gminie Wilkowice” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie bierze udział docelowo 80 uczniów i dziewięciu nauczycieli, a zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny. Część
matematyczna prowadzona przez panie Małgorzatę Jakubiec i Małgorzatę Kwaśny to przede wszystkim poznawanie matematyki poprzez
zabawę, gry logiczne czy puzzle, które przypominają kształty rożnych
figur geometrycznych. Część przyrodnicza prowadzona przez panie
Bogusławę Jakubiec i Anitę Tyrlik koncentruje się przede wszystkim
na organizowaniu zajęć w formie doświadczeń i obserwacji przyrodniczych w terenie. Na zajęciach z języka angielskiego, które prowadzone

są przez panie Beatę Jędryka i Paulinę Lis uczniowie doskonalą technikę wymowy czy rozumienia ze słuchu. Uczą się też praktycznego języka wykorzystywanego w różnych sytuacjach. Tajemnice dobrego fotografowania poznają na kółku fotograficznym prowadzonym przez panią Magdalenę Bakalarską. Miłośnicy komputerów mogą poznać elementy programowania na zajęciach informatycznych prowadzonych
przez panią Beatę Duraj. Ci natomiast, którzy chcą być aktorami, uczą
się sztuki przedstawiania przed publicznością na zajęciach teatralnych
prowadzonych przez panią Wiesławę Stolarczyk-Kos.
Treści przekazywane przez nauczycieli na zajęciach projektu edukacyjnego daleko wybiegają poza treści określone podstawą programową. Zajęcia te maja przede wszystkim charakter praktyczny - teorii tutaj niewiele, a uczniowie większą część zadań wykonują samodzielnie,
wykorzystując swoją wyobraźnię i twórcze myślenie.
Nauczycielom i uczniom projektu życzymy wielu ciekawych, dających radość i satysfakcję, efektów wspólnej pracy.

Zespół Promujący Szkołę

Po zebraniu sprawozdawczo – wyborczym …

W dniu 4 stycznia 2014 roku zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bystrej
zwołał zebranie sprawozdawczo – wyborcze dla wszystkich członków,
połączone z zabawą noworoczną. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, m. in. przewodniczący Rady Gminy – Pan Bartosz Olma,
wójt gminy Wilkowice – Pan Mieczysław Rączka oraz przewodniczący
organizacji działających w sołectwie Bystra. Walne zebranie poprowadziła Pani Maria Słomka. Prezes – Pani Jadwiga Kolarczyk na wstępie
przeczytała sprawozdanie z działalności zarządu TPB. Jak sama przyznała, był to okres ważnych, rzetelnych działań. Złożyła również podziękowanie wszystkim tym, którzy okazali życzliwą pomoc w realizacji
zamierzonych przedsięwzięć. Następnie został odczytany plan pracy
zarządu na 2014 rok. Jest to plan niezwykle bogaty, tworzony przede
wszystkim z myślą o zadowoleniu wszystkich członków TPB. Z kolei
zgodnie z obowiązującym regulaminem zebrania doszło do wyboru nowego zarządu. Z sali podano osoby do zarządu na następną kadencję
w miejsce następujących, tj.: Pani Urszuli Koska – skarbnika oraz Pani
Reginy Łaciak – członka TPB. Prezes Jadwiga Kolarczyk podjęła również ostateczną decyzję o rezygnacji z pełnionej funkcji. W tym miejscu złożono Pani Kolarczyk serdeczne podziękowania za ogrom pracy, wytrwałość i niespożytą energię w wypełnianiu jakże trudnej i od-

powiedzialnej misji.
Po części oficjalnej spotkania, przedstawienia nowych kandydatur
zarząd TPB ukonstytuował się. Skład nowego zarządu na następną
kadencję przedstawia się następująco:
- Prezes – Pani Małgorzata Wieczorek;
- Wiceprezesi - Pani Krystyna Zięba, Pani Jadwiga Kolarczyk;
- Sekretarz – Pani Dorota Kubicius;
- Skarbnik – Pani Zofia Bieniek;
- Członkowie – Pani Ewa Byrdy, Pani Urszula Wójcik, Pan Bogusław
Kajzer, Pan Witold Osiecki, Pan Henryk Salachna i Pan Roman Fijak.
Zarząd TPB zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą, nadał odznaczenie „Zasłużony dla TPB - Wójtowi Gminy Wilkowice, Panu Mieczysławowi Rączka w ramach podziękowań za wspieranie działań TPB”.
O godzinie 20.00 rozpoczęła się zabawa noworoczna. Młodzież
gimnazjum w Bystrej przedstawiła krótki występ artystyczny połączony
z bogatym repertuarem kolęd. Na zakończenie gimnazjaliści, w imieniu
własnym i całego zarządu TPB, złożyli życzenia noworoczne, aby 2014
rok był rokiem zdrowia, wiary, nadziei i miłości.
Zetka

Światowy Dzień Zdrowia
Światowy Dzień Zdrowia obchodzimy 7 kwietnia poczynając od
1948 roku w rocznicę powstania WHO - Światowej Organizacji Zdrowia. Jest to dzień, który zmusza do podjęcia działań, których efektem
jest poprawa stanu zdrowia.
W tym roku 7 kwietnia poświęcony jest chorobom wektorowym,
czyli chorobom, które są przenoszone przez organizmy będące przenosicielami bakterii, wirusów lub pasożytów. W naszym kraju coraz
większym problemem są choroby przenoszone przez kleszcze tj.
kleszczowe zapalenie mózgu oraz borelioza. Borelioza - to choroba
inaczej nazywana chorobą z Lyme, opisana w 1975 roku przez reumatologa Allen Steere. W 1981 roku Willy Burgdorfer odkrył bakterię
wywołującą boreliozę - chorobę przewlekłą wieloukładową charakteryzującą się objawami skórnymi, stawowymi, kardiologicznymi i neurologicznymi. Na terenie Polski występuje kleszcz pospolity, którego
wszystkie postacie rozwojowe przenoszą krętki na człowieka. Aktywność sezonowa kleszczy w Polsce zależy od temperatury otoczenia-

małe skoki temperatur, duża wilgotność czy ciepła zima pobudzają
kleszcze do aktywności, najlepsze warunki i wzrost ich aktywność ma
miejsce wiosną i jesienią. Kleszcze najczęściej bytują wzdłuż dróg
i ścieżek porośniętych trawiastą roślinnością. W tych okresach zaleca się ostrożność oraz codzienne kontrolowanie miejsc najbardziej
narażonych na ukąszenia kleszczy, tj. np. miejsca za uszami, pachy,
pachwiny, okolice podkolanowe itp.
W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Zdrowia poświęconym chorobom wektorowym, można wykonać w SGZOZ w Wilkowicach odpłatne badanie laboratoryjne – Borelioza IgG i Borelioza
IgM , które w miesiącu kwietniu jest w cenie 20,00 zł. za każdą klasę.

Szanowni Państwo!!!

Dbajcie o siebie i o swoich bliskich
z pozdrowieniami
Katarzyna Banet-Skwarna - Kierownik SGZOZ

W związku z rozpoczęciem remontu pomieszczeń Starej Stolarni w Bystrej (budynek koło Kina „Promyk”) z przeznaczeniem na utworzenie w nich Izby Regionalnej, zwracamy się z prośbą o kontakt z Urzędem Gminy w Wilkowicach, jeśli posiadają Państwo przedmioty
codziennego użytku lub stare meble, które mogłyby posłużyć jako eksponaty w tymże projekcie, a chcieliby je Państwo przekazać nieodpłatnie na ten cel. Izba Regionalna będzie składała się z pomieszczeń, w których prezentowane będą przedmioty codziennego użytku ze starych chat beskidzkich. W tej chwili, najbardziej pożądanym przez nas eksponatem jest stary kredens.
Wszelkie informacje proszę przekazywać do Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy pod telefonem 33 499 00 77 w. 414 lub osobiście w pokoju 414 w Urzędzie Gminy w Wilkowicach, Wyzwolenia 25.
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INFORMACJA WÓJTA GMINY WILKOWICE
W związku z wejściem w życie nowych przepisów Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) informuję, że nastąpiła zmiana granic obwodów głosowania w sołectwie Wilkowice. Proszę Mieszkańców Wilkowic o zapoznanie się z nowymi granicami
obwodów głosowania:
Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej
Komisji Wyborczej

1

Sołectwo Wilkowice: ul. Astrów, Borowików, Borsucza, Brzozowa, Cienista, Cisowa, Cmentarna, Dębowa, Górska ,Grabowa, Gruntowa, Halna, Harcerska, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kaczeńców, Karpacka, Klonowa, Krótka, Krucza, Kukułcza, Kurkowa,
Leszczynowa, Letniskowa, Magurka Łodygowicka, Magurka Straceńska, Magurka Wilkowicka,
Maków, Modrzewiowa, lewa strona ul. Myśliwskiej, Nad Wilkówką Nr 2 - 36, Narciarska, Olchowa, Olimpijczyków, Orzechowa, Pieczarkowa, Ptasia, Rogacz, Rydzów, Sarnia, Siewna, Skowronków, Sosnowa, Szarotek, Szklana, Szkolna, Ślusarska, Świerkowa, Tęczowa, Turystyczna,
Wilcza, Wilgi, Wiosenna, Wyzwolenia nr parzyste od 202 do końca, nr nieparzyste od 135 do końca, Zajęcza, Zawilców, Zawiła Zimnik, Żniwna,

Gimnazjum Wilkowice
ul. Szkolna 8

2

Sołectwo Wilkowice: ul. Agrestowa, Bławatków, Bratków, Cicha, Chabrowa, Do Boru nr
2, 4, 6, 8, 13, 17 , Dworcowa, Dworkowa, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Fiołków, Frezji, Furmaniec, Gościnna, Gołębia nr od 5,7,9, Gruszowa, Jagodowa, Jasna, Jeżynowa, Koszykowa, Łubinowa, Malwowa, Miła, Modra, Na Wałach, Ogrodowa Orna, Piaskowa, Południowa, Poziomkowa, Prosta, Pszenna, Rolnicza, Równa, Rzemieślnicza, , Skośna, Topolowa, Tulipanów, Ustronna, Wesoła, Wiklinowa, Wodna, Wilkowska, Wyzwolenia nr parzyste od 56-74 i od nr 116-200 ,
Zacisze, Ziołowa, Żwirowa Żytnia, Żywiecka nr parzyste od 104 do końca, nr nieparzyste od 135
do końca

Przedszkole Publiczne
Wilkowice
ul. Strażacka 13

3

Sołectwo Wilkowice: ul. Borowa, Bukowa, Chmielna, Długa, Dobra, Falista, Graniczna, Jesienna, Kalinowa, Kolejowa nr 7, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28,29,30,35,36, 37, 38, 42, 44, 48, 50, Kolorowa, Kościelna, Kręta, Krokusów, Krzywa, Krzywe Koło, Kwiatowa, Leśna, Malinowa, Mała,
Mokra, Nadbrzeżna, Nad Wilkówką Nr 1, 46,48, Niecała, Pod Kaplą, Pogodna, Potoczek, Promienista, Różana, Sadowa, Skalna, Spadzista, Strażacka, Stroma, Szczytowa, Warzywna,
Wierzbowa, Wiśniowa, Wyzwolenia nr parzyste od 80-114, nr nieparzyste od 97 -133A, Zielona, Żywiecka nr nieparzyste od 9-119, Żywiecka nr parzyste od 6 – 96,

Szkoła Podstawowa
Wilkowice
ul. Kościelna 10

4

Sołectwo Wilkowice: ul. Bajeczna, Do Boru nr 9, 22, 28, 30, 35, 37, 39, 40, 41, 45, 46,
47, 48, 60, 62, Do Lasku, Gołębia nr 14,16,25,27, Grabecznik, Gwiezdna, Kamienna, Kolejowa Nr 5, 8, 10, 12, 14 ,16, 20 22A, Księżycowa, Miodowa, Nad Białką, Nieduża, Osiedlowa,
Parkowa, Pasieczna, Pochyła, Relaksowa, Robotnicza, Samotna, Słoneczna Słowicza, Spacerowa, Sportowa, Sucha, Swojska, Wąska, Wypoczynkowa, Wyzwolenia nr parzyste od 16-42,
nr nieparzyste od 17-95, Zamknięta, Zaułek, Zielna, Złota,

Urząd Gminy
Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25

Jednocześnie informuję, że w sołectwach Bystra i Meszna nie nastąpiła zmiana granic obwodów głosowania. Więcej informacji
dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. znajduje się na naszej stronie internetowej –
www.wilkowice.pl , zakładka „Wybory”.

WERNISAŻ

W dniu 19 marca br. Meszniański Ośrodek Kultury „Nad Borami” wypełnił zapach słoneczników, krokusów i rześkiego beskidzkiego powietrza. To wszystko za sprawą obrazów w wykonaniu Artystki zrzeszonej w Stowarzyszeniu Plastyków „Ondraszek” z Bielska - Białej, Pani
Krystyny Dąbrowskiej, której realistyczne pejzaże i żywe kwiaty są malowane tak dojrzale, tak idealnie i tak prawdziwie, że człowiek, który je
ogląda ma wrażenie, że spędza czas na majowej łące….
W wernisażu wystawy Pani Krysi, wzięli udział Przedstawiciele władz samorządowych: Pan Jacek Lipowiecki – Sekretarz Gminy, Pani Alicja Świszcz – Skarbnik Gminy, Pani Janina Janica-Piechota – Radna Gminy Wilkowice; Pani Agata Prochownik - Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej, Pan Antoni Kufel – Sołtys Mesznej, Pani Anna Kaźmierczak – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej oraz zaproszeni Goście
i Zwiedzający. Wystawę przygotowali Pracownicy Filii GBP w Mesznej oraz Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy Wilkowice.
Prace Pani Krystyny Dąbrowskiej można oglądać w MOK „Nad Borami” do 2 kwietnia br. w godzinach pracy Filii GBP w Mesznej.
A. Szymik-Caputa
Głos Gminy Wilkowice
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Telegraficznie po Wilkowicach !
Sukcesem naszych starszych piłkarzy zakończył się występ w turnieju piłkarskim o Puchar Istebnej na Słowacji. Nasze „Wilki” zajęły trzecie miejsce w tym turnieju. Strzeliliśmy dziewiętnaście bramek.
Królem strzelców w turnieju został kolega Badura Stanisław, a najlepszym zawodnikiem Lewandowski Rafał . Słowacy przyjęli nas bardzo
gościnnie, miło i sportowo. Utarło się powiedzenie Polak- Węgier dwa
bratanki. Musimy to zweryfikować Polak-Słowak dwa bratanki. Nasza
drużyna wystąpiła w osłabionym składzie. Na Słowację nie pojechali panowie: Stawinoga Marcin i Grzegorz Bak. Wystąpiliśmy w składzie: Profus Darek, Lewandowski Rafał, Badura Stanisław, Kwaśny
Piotr, Studencki Tadeusz, Kudzia Adam, Kanik Czesław, Wala Władysław, Bojdys Ireneusz, Loranc Jarosław.
Nasza drużyna piłkarska „Wilki” została zaproszona na Międzynarodowy Turniej Piłkarski „starszych panów” który odbędzie się 29.
03. 2014 r. o godz. 9-tej, na hali sportowej przy Zespole Szkół w Bielsku-Białej ul. Filarowa 52. Zapraszamy zawodników i kibiców. Zbiórka 8.30 – przy Urzędzie Gminy w Wilkowicach.
Na hali GOSiR w Wilkowicach odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Kulturalnego „Wrota Beskidów”. Zaznaczyć należy bardzo dobrą frekwencję. W zebraniu uczestniczyło 27 członków i 6
sympatyków stowarzyszenia . Oznacza to, że stowarzyszenie „Wrota Beskidów” staje się w Wilkowicach modne i wstępuje do nas coraz
więcej członków. W zebraniu uczestniczyli: Wójt Gminy Pan Mieczysław Rączka , Sekretarz Gminy Jacek Lipowiecki oraz Dyrektor GOSiR Marek Kubica. Była ożywiona dyskusja, wypłynęły wnioski i zadania dla zarządu stowarzyszenia, ale i również dla Urzędu Gminy.

„Mamo-Tato pomóż posprzątać nasz szlak turystyczny”. Takie hasło towarzyszyć będzie chętnym by wziąć udział w sprzątaniu szlaków turystycznych na Magurkę od strony Wilkowic. Zbiórka uczestników imprezy 5 kwietnia 2014 roku o godzinie 10-tej przy nowym
zbiorniku retencyjnym przy ulicy Harcerskiej. Inicjatywę sprzątania podjęła z „WROTAMI BESKIDÓW” Szkoła Podstawowa nr.1
w Wilkowicach. Zapraszamy członków stowarzyszenia, ich sympatyków, a Pan Dyrektor Szkoły Andrzej Pobożny zaprasza nauczycieli i uczniów najstarszych klas wraz z rodzicami do uczestnictwa w tej zabawie na świeżym powietrzu. Planuje się wspólną biesiadę i ognisko na szczycie. Nie musimy przekonywać jak pożyteczna to inicjatywa. Szlak turystyczny na Magurkę wygląda tragicznie.
Wszędzie śmieci, butelki, papiery- od lat tego nikt nie sprzątał. Impreza wydaje się szczególnie trafiona w aspekcie dużej ilości turystów spacerujących na naszą fajną górę. Problem w tym, czy nasi
członkowie podejmą apel, a jest już 67 osób i bardzo chcielibyśmy, aby ich deklaracje o przystąpieniu do naszego stowarzyszenia nie były tylko na papierze. Będziemy mieli okazję się spotkać,
pożartować, może pośpiewać przy ognisku. Nauczyciele, uczniowie i rodzice, jak zapowiada Pan Dyrektor Pobożny, będą. Może dadzą jakiś występ? Zobaczymy i serdecznie zapraszamy. 5 kwietnia
2014 rok godzina 10.00 przy zbiorniku wodnym Wilkowice Górne
ul Harcerska . Serdecznie Z A P R A S Z A M Y. Postaramy się w następnym numerze zrelacjonować tą pożyteczną inicjatywę.
Władysław Wala

„Zbójnik – legenda naszych gór”. Zapraszamy !
Stowarzyszenie Zbójników „Beskidnicy” w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Zbójnik – legenda naszych gór” /plener malarsko-rzeźbiarski/ dofinansowanego przez Wójta Gminy Wilkowice zaprasza:
na spotkanie w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami” w Mesznej, w dniu 4 kwietnia (piątek)
2014 r. o godz. 17.00.
w programie:
- gawęda o zbójnictwie,
- występ kapeli,
- projekcja filmu „Sen o zbójnikach”.
Jednocześnie zachęcamy do odwiedzania twórców - rzeźbiarzy i artystów – malarzy, podczas pleneru w dniach 5-7 kwietnia br., również
w MOK „Nad Borami”. Będzie się działo!
Hej!

KONKURS PALM
Szanowni Państwo, jak co roku, zapraszamy do udziału w Konkursach Palm Wielkanocnych, we wszystkich czterech Parafiach Gminy Wilkowice. Regulaminy wkrótce do pobrania ze strony www.wilkowice.pl

WYNIKI ZBIÓRKI PUBLICZNEJ - 2014
Zgodnie z treścią decyzji Wójta Gminy Wilkowice zawartej w piśmie nr SK.KW-002.2014, znak pisma SK.5311.003.2014 z dnia
10.02.2014 r. dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej podaje wyniki zbiórki publicznej polegającej na sprzedaży losów podczas loterii fantowej, przeprowadzonej w trakcie zabawy karnawałowej w dniu 15.02.2014r. w godzinach od 22.00 do 24.00 w Domu Strażaka w Mesznej.
1. Dane dotyczące zebranych środków.
W wyniku sprzedaży 179 losów pozyskano kwotę w wysokości 1.790,00 zł. Cena jednego losu wynosiła 10 złotych.
2. Szczegółowy wykaz kosztów poniesionych na organizację i przeprowadzenie zbiórki publicznej.
Na zakup losów wydatkowano 1309,92 zł, z czego ze składek rodziców otrzymano kwotę 1.210,00 zł., a pozostałą część, czyli kwotę 99,92
zł dołożono ze sprzedaży biletów. Pozostałe fanty otrzymano od rodziców w formie rzeczowej.
3. Dokładny podział dochodu ze zbiórki publicznej.
Całkowity dochód z loterii fantowej zostanie przeznaczony na wakacyjny remont placówki. W chwili obecnej całą kwotę przekazano na
konto Rady Rodziców.
Dyrektor ZSP Meszna
Długosz M.
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
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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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Sezon sportowy 2013/2014(3)
AMBITNE CELE SPORTOWE PRZED DRUŻYNAMI MŁODZIEŻOWYMI GLKS.
Przed nami start rundy wiosennej sezonu piłkarskiego
2013/2014. Najwyższy czas więc podsumować poprzednią rundę
rozgrywek młodzieżowych drużyn GLKS Wilkowice.
W rozgrywkach piłkarskich Beskidzkiego Okręgowego Związku
Piłki Nożnej w Bielsku – Białej uczestniczą następujące drużyny
młodzieżowe:
- U-19 – klasa okręgowa C – trener Krzysztof Kopeć
- U-17 – klasa okręgowa A – trener Kamil Jakubiec
- U-15 – klasa okręgowa C – trener Krzysztof Zborowski.
W minionej rundzie bardzo dobrze spisały się drużyny juniorów,
które mamy nadzieję z powodzeniem powalczą o awans do wyższych klas rozgrywkowych. Szczególnie liczymy na zespół juniorów młodszych, który po rundzie jesiennej zajmuje 1. miejsce, z
perspektywami na awans do najwyższej ligi rozgrywkowej juniorów, czyli śląskiej klasy międzywojewódzkiej, gdzie przeciwnikami
będą zespoły młodzieżowe klubów ekstraklasy.
Poniżej prezentujemy aktualne tabele i składy zespołów
GLKS Wilkowice.
Juniorzy starsi U-19. Klasa okręgowa C, rozgrywki prowadzi
Podokręg bielski BOZPN.
Skład zespołu :
Marek Kolarczyk, Michał Dobija, Wojciech Dobija, Kuba Bojdys,
Daniel Pawełek, Damian Tajduś, Michał Wejnerowski, Mateusz Łopata, Dawid Hetnał, Szymon Kubala, Grzegorz Mędrzak, Seweryn
Walosek, Arek Zuber, Arek Pająk, Mateusz Dobija, Michał Męcner,
Szymon Kochański, Sebastian Imielski, Grzegorz Tomasik, Bogusław Pindel, Jarek Płonka, Damian Rusin - trener Krzysztof Kopeć.

JUNIORZY MŁODSI

Tabela – Jesień 2013 r.
Lp.

Nazwa zespołu

Mecze

Punkty

Bramki

1
2
3
4
5
6

GLKS Wilkowice
TS Piast Cieszyn
TS Koszarawa Żywiec
TS Podbeskidzie II
LKS Skrzyczne Lipowa
BKS Stal Bielsko-Biała

10
10
10
10
10
10

22
22
14
11
10
7

42:16
30:17
14:20
25:18
11:31
12:32

Trampkarze starsi U-15. Klasa okręgowa C, rozgrywki prowadzi
Podokręg bielski BOZPN.
Skład zespołu :
Adam Opyrchał, Janusz Jakubiec, Mateusz Ucher, Michał Łukaszewski, Andrzej Czulak, Jakub Machalica, Mateusz Gabryś, Piotr
Turek, Marcel Duraj, Gracjan Gołeszny, Adrian Haczek, Kamil Ujmiak, Arkadiusz Lenkiewicz, Konrad Staniec, Dawid Sromek, Jakub Michalski, Adam Gilowski, Paweł Przybyła, Łukasz Gilowski,
Adrian Rosiak, Bartosz Helfer – trener Krzysztof Zborowski

TRAMPKARZE STARSI

JUNIORZY STARSI

Tabela - Jesień 2013r.
Lokata
Nazwa zespołu
1
BKS Stal
2
CZARNI Jaworze
3
GLKS Wilkowice
4
SOKÓŁ Hecznarowice
5
LKS Bestwina
6
PRZEŁOM Kaniów
7
LKS Mazańcowice
8
GROŃ Bujaków
9
KS Bestwinka
10
SOKÓŁ Buczkowice
11
SOKÓŁ Zabrzeg

Mecze
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0

Punkty
22
21
20
18
13
12
9
7
4
3
0

Bramki
39:11
32:17
32:10
29:11
19:22
17:20
16:30
14:35
15:26
12:43
0:0

Juniorzy młodsi U-17. Klasa okręgowa A, rozgrywki prowadzi
Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Noznej
Skład zespołu :
Mikołaj Kowalewski , Konrad Gluza, Maciej Pyć, Jacek Wajdzik,
Karol Czulak, Kamil Wandzel, Sebastian Mrożek, Robert Staniec,
Piotr Witwicki, Józef Kubala, Jakub Michalski, Paweł Toborek, Dawid Wróbel, Marek Tajduś, Kacper Bistyga, Marcin Jakubiec, Mateusz Dobija, Grzegorz Mędrzak – trener Kamil Jakubiec.
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Tabela - Jesień 2013r.
Lokata Nazwa zespołu
Mecze Punkty Bramki
1
GROŃ Bujaków
10
26
34:2
2
PRZEŁOM Kaniów
10
21
44:13
3
LKS Bestwina
10
20
47:17
4
LKS Mazańcowice
10
18
28:23
5
GLKS Wilkowice
10
18
40:27
6
SOKÓŁ Zabrzeg
10
17
25:12
7
BKS Stal
10
14
33:20
8
KS Bestwinka
10
10
19:21
9
SOKÓŁ Buczkowice
10
9
21:22
10
SOKÓŁ Hecznarowice
10
4
15:46
11
CZARNI Jaworze
10
0
2:105
Sezon wiosna 2014 r. rozgrywek piłkarskich BOZPN rozpoczyna się 29 marca 2014 r.
Najbliższe mecze :
DATA/GODZ.

ROZGRYWKI

29.03.2014/16.00
05.04.2014/16.00
12.04.2014/11.30
12.04.2014/16.00
19.04.2014/16.00
21.04.2013/11.30
21.04.2013/11.30
26.04.2014/11.00
26.04.2014/11.30
27.04.2014/16.00

Klasa A
Klasa A
JUNIORZY U-19
Klasa A
Klasa A
JUNIORZY U-19
JUNIORZY U-17
JUNIORZY U-17
JUNIORZY U-19
Klasa A

NAZWA DRUŻYN
ZABRZEG
WILKOWICE
BKS STAL
WAPIENICA
WILKOWICE
WILKOWICE
PIAST CIESZYN
WILKOWICE
BUJAKÓW
BESTWINKA

WILKOWICE
PISARZOWICE
WILKOWICE
WILKOWICE
CZECHOWICE-DZ
BESTWINKA
WILKOWICE
LIPOWA
WILKOWICE
WILKOWICE

Zapraszamy na stadion GOSiR Wilkowice.
Zarząd GLKS WILKOWICE

Głos Gminy Wilkowice

