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XV DNI WILKOWIC
Społeczny Komitet Organizacyjny XV Dni Wilkowic oraz Wójt Gminy Wilkowice
mają zaszczyt i przyjemność zaprosić na obchody XV Dni Wilkowic.
Oficjalne rozpoczęcie w sobotę 7 czerwca 2014 r., o godz. 15:00
Szczegółowy program imprezy
6 CZERWCA 2014
16:00 Boisko Orlik – mecz młodzieży
OSP Wilkowice vs. OSP Meszna
16:00 Hala GOSiR w Wilkowicach – turniej piłki
siatkowej
7 CZERWCA 2014
10:00 Rajd rowerowy małą pętlą beskidzką, ok. 90
km, zapraszamy osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie
za pisemną zgodą rodziców/opiekunów,
wymagane przygotowanie kondycyjne!!!
Zapisy w sekretariacie SP Wilkowice do dnia 5 czerwca br.
- wpisowe 10,00 zł (ubezpieczenie)
15:00 Uroczyste rozpoczęcie XV Dni Wilkowic
15:15 Przedszkolaki z Wilkowic oraz młodzież ze

Szanowni Państwo,

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Wilkowic
17:00 Koncert Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej
18:15 Występ kapeli góralskiej Ziemia Beskidzka
19:00 Występy taneczne „Semi Sweet Gyal”
oraz „B. G. F. Crew”
20:00 Koncert zespołu „Karpowicz Family”
22:00 Dyskoteka
8 CZERWCA 2014
13:30 Występ grupy tanecznej „Feniks”
14:00 Występ grupy muzycznej „Krąg”
14:30 Występ zespołu „Włóczykije”
16:00 Występ zespołu „CASHflow”
18:00 Występ zespołu LE MOOR
20:00 Występ zespołu „Sold My Soul”

OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu
Zbliża się czas, w którym świętować będziemy 25-lecie roz20 czerwca 2014 roku
poczęcia w Polsce transformacji ustrojowej. Z tej właśnie okazji
(tj. piątek) Urząd Gminy
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wyw Wilkowicach będzie
nieczynny.
stosował Apel do Polaków o wspólne uczczenie tej wspaniałej
rocznicy. W imieniu Rady Gminy Wilkowice oraz własnym, mam Ww. dzień jest wyznaczonym
zaszczyt przekazać Państwu zaproszenie do włączenia się
dniem wolnym za święto
w obchody 25 lat pierwszych wolnych wyborów do parlamenprzypadające w sobotę tj.
tu, które w naszej gminie będą miały miejsce 4 czerwca 2014 r.,
za dzień 3 maja 2014 r. na
kiedy to parkowi w Wilkowicach, z tej okazji nadamy nazwę podstawie art. 130 § 2 Kodeksu
Pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21,
„Park Wolności”.
c.d. na str. 2
poz. 94 ze zm.)

c.d. ze str. 1

Wybory 4 czerwca 1989 roku umożliwiły przeprowadzenie reform
ustrojowych, gospodarczych i społecznych. Dzień ten otworzył drogę Polsce, do demokracji, a wraz z nią do pierwszych w pełni wolnych
wyborów – wyborów samorządowych. 27 maja 1990 roku, po raz
pierwszy w powojennej Polsce, obywatele mogli zdecydować, kto będzie ich reprezentował na poziomie lokalnym. Polacy potwierdzili, że
opowiadają się za zmianami i wolnością, a dziś, na co dzień, korzystają ze zdobyczy okresu przełomu.
Do wspólnego świętowania zaprosiliśmy Panią Grażynę Staniszewską, polską polityk, posłankę na Sejm X, I, II i III kadencji, senator V kadencji, w latach 2004–2009 posłankę do Parlamentu Europejskiego. Pani Grażyna wchodziła w skład krajowego kierownictwa „Solidarności”, a co warte szczególnego podkreślenia, uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu w 1989 r.
i współtworzyła nowy ustrój polityczny w wolnej Polsce.
Zachęcam do wzięcia udziału w uroczystości, którą przygotowaliśmy obok Urzędu Gminy:
16:00 – przywitanie gości, przemówienie Wójta Gminy Wilkowice,
16:15 – przemówienia zaproszonych gości,
16:35 – uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej w „Parku Wolności”, posadzenie drzewa „wolności”,
17:00 – koncert zespołu RIFFERTONE,
18:00 – zakończenie uroczystości.
Serdecznie zapraszam,
Mieczysław Rączka
Wójt Gminy Wilkowice

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.

Szanowni Mieszkańcy!
W dniach 4-6 lipca 2014 r. odbędą się
XIX Dni Bystrej. Szczegółowy program
imprezy
pojawi się w czerwcowym wydaniu
Głosu Gminy Wilkowice.
Komitet Organizacyjny XIX Dni Bystrej

dla mnie przyszedł czas na zmiany...
Każdy z nas, prędzej czy później, staje przed
poważnymi, życiowymi wyborami. Niestety
w chwilach tych nie do końca znamy skutki podejmowanych decyzji. Ale co byłoby warte nasze życie bez ryzyka i związanych z nim emocji.
Właśnie niedawno podjąłem takie ryzyko
i dokonałem jednego z poważniejszych, życiowych wyborów. Związane jest to jednak z zakończeniem mojej pracy na stanowisku Zastępcy Wójta w Gminie Wilkowice, z dniem 30 kwietnia 2014 r. By uniknąć jakichkolwiek spekulacji na
ten temat, pragnę Państwa poinformować, że bardzo ciężko było mi podjąć taką decyzję. Współpraca z Panem Wójtem i wszystkimi Pracownikami
Urzędu Gminy układała się przez te lata, bez zarzutu. Jednak moja chęć
ciągłego rozwijania się, poszerzania horyzontów, stawiania czoła nowym
wyzwaniom, pchnęła mnie do obrania innej drogi w moim życiu zawodowym. Cieszy mnie fakt, że nie były to zmarnowane przeze mnie lata. Mam
ogromną satysfakcję, że uczestniczyłem w budowaniu nowego oblicza naszej Gminy.
W tym miejscu, dziękuję Panu Mieczysławowi Rączce, Wójtowi Gmi-

ny, że mimo trudnego okresu, w jaki wchodzi nasz samorząd, wyraził zgodę na moje przyspieszone odejście. Za te 8 lat współpracy, gorące słowa wdzięczności kieruję zarówno pod Jego adresem, jak i wszystkich Pracowników Gminy oraz Samorządowców obecnej i poprzedniej kadencji, jak
również wszystkich Przedstawicieli organizacji działających na naszym terenie.
A Wam drodzy Mieszkańcy dziękuję za wszystkie pozytywne, jak i krytyczne uwagi kierowane pod moim adresem, które zawsze są motorem napędowym do ciągłego doskonalenia umiejętności. Nie odwracam się plecami do naszego samorządu. Deklaruję, że w miarę możliwości, nadal będę
wspierał wszelkie działania na rzecz rozwoju naszej Gminy i jej mieszkańców. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję na ręce mojej Żony, która
wspierała mnie w tej trudnej i wymagającej poświęcenia pracy i uczestniczyła aktywnie w mojej samorządowej przygodzie.
„... Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w życiu. Jeśli
uparcie chcemy w nim trwać dłużej niż to konieczne, tracimy radość i sens
tego, co przed nami....” P. Coelho.
Wszystkim wszystkiego dobrego !!!
Aleksander Adamiec

Dotknięcie Świętego…
Znów przyszliśmy do Ciebie umiłowany Ojcze
Święty – 27 kwietnia 2014 roku, Rzym znów stał się
miastem polskojęzycznym. Sama uroczystość wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II dla nas, którzy znali
Go, jako młodzieńca, wikariusza, biskupa, czy papieża, była tylko formalnością, bowiem o Jego świętości
byliśmy przekonani od zawsze.
A, jak sam mawiał, „wszystko zaczęło się Wadowicach”. Jego bibliografowie podkreślają, że był papieżem – pielgrzymem – 104 pielgrzymki międzynaro-
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dowe i ponad 140 podróży apostolskich po Włoszech. Nazywają
Go orędownikiem pokoju, papieżem dialogu ekumenicznego i niezmordowanym głosicielem prawdy o Bogu, w kontekście pastoralnym, jak i świeckim – 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11
konstytucji apostolskich, orędzia, przemówienia oraz niezliczone
homilie, że o utworach literackich nie wspomnę.
Dla nas, mieszkańców Podbeskidzia, był i na zawsze pozostanie
jak krajan. Dzieje rodu Wojtyłów wywodzą się z Czańca. Faktycznie młody Karol Wojtyła bardzo dobrze znał Bielsko-Białą. To właśnie z Lipnika, który dziś leży w granicach administracyjnych miasta, wywodził się ojciec papieża, Karol Wojtyła senior. Z Białej pochodziła natomiast matka, Emilia Wojtyła. Rodzinne strony rodziców Karola Wojtyły przyciągnęły również jego starszego brata Edmunda, który w latach 1931-1932 pełnił funkcję zastępcy ordynatora w Szpitalu Miejskim w Bielsku. Niestety, po roku pracy, Edmund
Wojtyła zaraził się od jednej z pacjentek szkarlatyną i zmarł.
Prawdopodobnie, te wczesne związki rodzinne spowodowały, że Karol Wojtyła był częstym gościem w Beskidach. W latach
kapłańskich szczególnie umiłował Kozy. Wielokrotnie przyjeżdżał
tutaj sam lub z przyjaciółmi. Odwiedzał i nocował u ks. Franciszka
Macharskiego, późniejszego kardynała, który przez sześć lat był
w Kozach wikarym. Brał plecak na ramiona i rozpoczynał wędrówkę: Hrobacza Łąka, Magurka i dalej.
Jako biskup, arcybiskup, a później kardynał Karol Wojtyła wizytował również kościoły Podbeskidzia i Żywiecczyzny. Tutaj - w Bielsku-Białej na Złotych Łanach - odbył ostatnią wizytację kanoniczną przed wyborem na stolicę św. Piotra w Rzymie. Następną, kardynał Wojtyła zaplanował na 16 października 1978 roku w parafii
w Rajczy, którą o godzinie 17.00 miała zapoczątkować Msza święta. – Rzeczywistość była jednak inna. Dokładnie wtedy Karol Wojtyła został wybrany na głowę kościoła katolickiego – napisał ks.
prof. dr hab Tadeusz Borutka, dodając, że przez wiele lat mieliśmy świętego na wyciągnięcie ręki.
Cytowany wyżej ksiądz prof. zapytany: „Co księdza najbardziej
zafascynowało w postaci Karola Wojtyły? Odpowiedział: „ Przede
wszystkim wielka pracowitość. Udało mu się odwiedzić prawie
wszystkie parafie z tego terenu. Rzuca się w oczy ogromna wrażliwość na człowieka i jego sprawy, szacunek dla każdej osoby oraz
zdolność nawiązywania więzi. Gdy wyjeżdżał z parafii, ludzie nie
chcieli go puścić. Towarzyszyli mu w drodze na plebanię, rozmawiał z nimi, śpiewał. Poza tym ogromna kompetencja, wielki talent i zdolności. Żaden temat nie sprawiał mu kłopotu. Był człowiekiem wielkiej wiary, a siły czerpał z modlitwy. Nigdzie nie znalazłem fragmentu, który pomniejszałby jego wielkość. Był już święty jako biskup.”
Czas na nasze związki ze Świętym – te zanotowane w zapiskach najbliższych przyjaciół, z którymi przemierzał polskie szlaki:
15 czerwca 1952 r. Kozy-Magurka-Bielsko;18 - 19 kwietnia 1953 r.
Bielsko-Jaworze-Błatnia-Klimczok-Bystra; 24 - 25 maja 1953 r. Kozy-Magurka-Żywiec; 29 września 1954 r. Magurka-Wilkowice-Szczyrk-Skrzyczne-Salmopol.
Pobyty Ks. Metropolity w samodzielnych już dziś parafiach ujęte są razem, z uwagi na fakt, że Wilkowice były wtedy macierzystą parafią dla Bystrej Krakowskiej i Mesznej. Wizytacja kanoniczna z 1964 r. trwała od 4 - 7 maja i została szczegółowo opisana w księgach parafialnych. Ks. Arcybiskup udzielił wówczas Sakramentu Bierzmowania ponad 1400 mieszkańcom, odwiedził
dom i kaplicę Sióstr Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, spotkał
się z małżeństwami i udzielił im błogosławieństwa. Wizytował gru-

py katechizacyjne „wyższej wiedzy religijnej”, prowadzone przez
ks. Kanonika Zbigniewa Przeworskiego, ówczesnego administratora wilkowickiej parafii i spotkał się z komitetem parafialnym. Błogosławił dzieci, starszych i chorych. Odwiedził Siostry Szarytki posługujące w Bystrej Krakowskiej.
Następny pobyt, to wizytacja Ks. Kardynała 14 lipca 1977 r. w Bystrej Krakowskiej oraz 13 sierpnia tegoż samego roku w Wilkowicach na pogrzebie ks. kanonika Adolfa Baścika. Ogólnie rok 1977
zapisał się bogato w związki z późniejszym Świętym – „dekret erygujący parafię w Bystrej k/Bielska” z dnia 10 sierpnia i poświęcenie
kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła w Bystrej Krakowskiej – 14 sierpnia 1977 r.
Podbeskidzie głęboko zapadło w pamięć Jana Pawła II. W kontekście tych wspomnień, Jan Paweł II, skierował w 1995 r. do wiernych Bielska-Białej i okolic życzenia, które w ciągu minionych lat
nie straciły aktualności: - Życzę wam tutaj zgromadzonym, aby
w waszym życiu nigdy nie brakło miejsca dla Chrystusa!
Późniejsze przesłanie Ojca Świętego: „Pilnujcie mi tych szlaków...” - stało się motorem, coraz to nowych, pomysłów mających
na celu upamiętnianie miejsc pobytu i wypraw w Beskid Mały –
księdza, biskupa, kardynała - Karola Wojtyły. Między innymi poprowadzono specjalne szlaki papieskie, z których mogą korzystać turyści. Charakterystyczne żółte krzyże na niebieskim tle wyznaczają miejsca, którymi wędrował ks. Karol Wojtyła, późniejszy papież
Jan Paweł II. Wędrówka Jego śladami jest okazją, nie tylko do podziwiania krajobrazu polskich gór, lecz także do głębszej refleksji.
Obecnie, staraniem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z Bystrej, trwają uzgodnienia mające na celu wytyczenie takiego szlaku
z Szyndzielni na Magurkę – także po śladach Świętego. Już dziś
wiadomo, że wyjątkowym miejscem na tym szlaku stanie się mozaika z wizerunkiem Św. Jana Pawła II, która powstała na frontonie domu katechetycznego w Wilkowicach, jako materialne wotum
za życie i pontyfikat Świętego. Poświęcenia mozaiki dokona 25
czerwca br., Ks. Bp Tadeusz Rakoczy, długoletni współpracownik
Papieża i Jego przyjaciel. Jest ona na tyle wyjątkowa, gdyż zazwyczaj stawiane są pomniki, obeliski, sadzone drzewa, czy wmurowywane tablice. Dodać należy, że w wilkowickiej świątyni znajduje się
kilka miejsc upamiętniających Osobę Świętego, a są nimi: witraż
z wizerunkiem Ojca Świętego Jana Pawła II – dowód wdzięczności
za wybór na Stolicę Piotrową; tablica wyrażająca wdzięczność za
obecność na naszej ziemi, podczas przejazdu Piotra naszych czasów do Żywca w 1995 roku i najcenniejsze z nich - od 2012 roku
relikwie Św. Jana Pawła II w kunsztownie wykonanym relikwiarzu,
które dostępne są codziennie dla nawiedzających Kościół.
Ważnym miejscem na tym szlaku będzie także Szkoła Podstawowa w Mesznej, która od 2011r., staraniem tamtejszej społeczności, nosi nazwę „Bł. Jana Pawła II”
Podsumowując - nie sposób nie dodać, iż jeszcze jedną, na miarę świętości, cechą jaką wyróżniał się Karol Wojtyła- Papież Jan
Paweł II była zdolność integrowania ludzi, środowisk, społeczności. Dało się to odczuć i tym razem w Rzymie, gdzie w blisko milionowym tłumie, spotkaliśmy grupę pielgrzymów z Mesznej, z Bielska-Białej, a nawet z Wilkowic, gdzie wcześniej nawet nie wiedzieliśmy o ich wyjeździe.
Janina Janica-Piechota
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WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka
między innymi:
- wziął udział w gminnych obchodach Dnia Strażaka w Wilkowicach, w trakcie którego wyróżniający się druhowie zostali odznaczeni medalami;
- wziął udział w konsultacjach ze spółką Aqua S.A. na temat aglomeracji obejmującej planowany obszar do skanalizowania;
- prowadził rozmowy z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi gminną strefą przedsiębiorczości;
- prowadził rady budowy związane z inwestycjami realizowanymi
na terenie gminy.
W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone zamówienia na następujące zadania:
- zaproszenie do udziału w dialogu technicznym na zadanie „Dostawa i montaż wyposażenia do sali widowiskowej w Gminnym

Ośrodku Kultury w Gminie Wilkowice”;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego.
Zawarto umowy na zadania:
- 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”;
- „Remont pomieszczeń starej stolarni z przeznaczeniem na cele
społeczno - kulturalne w Bystrej”;
- „Budowę infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych
form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno - sportowych w gminie Wilkowice”;
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.
„Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych
form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno - sportowych w gminie Wilkowice”.

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 30 KWIETNIA 2014 r., W SPRAWIE:
XLVI/385/2014

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2014,

XLVI/386/2014

wprowadzenia zmian do WPF, na lata 2014 – 2021,

XLVI/387/2014

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach,

XLVI/388/2014

przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SG ZOZ w Wilkowicach za 2013 r.,

XLVI/389/2014

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

XLVI/390/2014

nadania nazwy ulicy w Gminie Wilkowice,

XLVI/391/2014

załatwienia skargi na działalność komendanta Straży Gminnej w Wilkowicach,

XLVI/392/2014

zawarcia porozumienia w sprawie ciągłości numeracji porządkowej budynków,

XLVI/393/2014

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej,

XLVI/394/2014

ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wilkowice,

XLVI/395/2014

nabycia części nieruchomości gruntowej przez Gminę Wilkowice,

XLVI/396/2014

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Wilkowice,

Krótkie przypomnienie ważnych informacji dotyczących
gospodarki odpadami
POPIÓŁ

Informujemy mieszkańców, że zgodnie z harmonogramem wywozu
odpadów komunalnych, surowców, popiołu i odpadów wielkogabarytowych na rok 2014 r., w miesiącu maju minął ostatni termin odbioru popiołu z nieruchomości.
Od czerwca do września 2014 r., popiół będzie można dostarczyć,
tylko i wyłącznie, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)
przy ul. Wilkowskiej 51 w Wilkowicach, w godzinach pracy punktu.

ODPADY STANOWIĄCE POZOSTAŁOŚć PO SEGREGACJI

Przypominamy mieszkańcom, że odpady komunalne (stanowiące
pozostałość po segregacji) odbierane są, tylko i wyłącznie, z nieruchomości. Odpadów tych nie wolno dostarczać własnym transportem do PSZOK.
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ODPADY REMONOTOWO - BUDOWLANE

W związku z okresem sprzyjającym remontom oraz pracom z tym
związanym, odpady remontowo-budowlane, właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, mogą dostarczyć do PSZOK w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ILOŚCI WSKAZUJĄCEJ NA ICH POCHODZENIE Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO. Natomiast odpady te, z nieruchomości niezamieszkałych, przyjmowane są odpłatnie.
Od miesiąca stycznia 2014 r., jeśli wykonywany jest remont na nieruchomości we własnym zakresie, należy przed wywiezieniem do
PSZOK odpadów pochodzących z remontu, zgłosić taki fakt do referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Wilkowice, w celu ustalenia terminu przyjęcia odpadów remontowo-budowlanych oraz gruzu
z nieruchomości do PSZOK.
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Natomiast, jeśli remont jest wykonywany przez specjalistyczną firmę remontowo-budowlaną, odpady te powinny być dostarczone do
PSZOK odpłatnie przez podmiot wykonujący usługę, jako pochodzące z działalności gospodarczej i firma wykonująca taki remont otrzymuje fakturę oraz ponosi koszt ich zagospodarowania.

WORKI

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali
chęć segregacji odpadów komunalnych dostarczane są worki na odpady zebrane w sposób selektywny przez Ekoład sp. z o.o. Otrzymana ilość worków uzależniona jest od ilości worków, jaka zostanie odebrana z nieruchomości w danym miesiącu, z limitem do 4 worków na
jedną złożoną deklarację. Przykładowo, jeśli z danej nieruchomości
zostaną oddane 3 worki z frakcjami zebranymi w sposób selektywny to otrzymają Państwo również 3 worki na kolejny miesiąc, na selektywna zbiórkę odpadów. Natomiast jeśli zostanie oddanych 5 lub
więcej worków z odpadami zgromadzonymi w sposób selektywny to
w zamian otrzymana zostanie liczba worków w ilości 4 sztuk.
WORKI TE PRZEZNACZONE SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE NA ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE (PAPIER, SZKŁO, METAL, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE).
WORKÓW TYCH NIE NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ NA ODPADY STANOWIĄCE POZOSTAŁOŚĆ PO SEGREGACJI (ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE).

TERMINY PŁATNOŚCI

Przypominamy mieszkańcom, że 31 maja 2014 r., upływa termin
płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał
2014 r.
Terminy dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w 2014 r., zgodnie z uchwałą nr XXIX/232/2012
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 r.:
do 28 lutego za I kwartał;
do 31 maja za II kwartał;
do 31 sierpnia za III kwartał;
do 30 listopada za IV kwartał.
Opłatę uiszcza się na indywidualne konto wskazane w wymiarze
opłaty.
Pozostałe zasady wynikające z przyjętych uchwał dotyczących gospodarki odpadami, w tym Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice, pozostają bez zmian i obowiązują nadal. Wszelkie uchwały dostępne są na stronie www.wilkowice.
pl, w zakładce Ekologia – Gospodarka Odpadami – Uchwały w sprawie gospodarki odpadami.

PIKNIK RODZINNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WILKOWICACH
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im.
Władysława Jagiełły w Wilkowicach mają zaszczyt
zaprosić wszystkich Mieszkańców Gminy Wilkowice na VIII Piknik Rodzinny pod hasłem „Wystrzałowo, ale bezpiecznie”, który odbędzie się 21
czerwca 2014 r. w godzinach od 13:00 do
19:00 na boisku szkolnym.
W kalendarz imprez Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach
wpisał się na stałe „Piknik Rodzinny”, organizowany przez rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły w miesiącu czerwcu. Jest
to impreza plenerowa, służąca integracji
całej społeczności lokalnej, a zarazem okazja do wspólnej zabawy. W tym roku nasz
piknik pod hasłem „Wystrzałowo, ale bezpiecznie” odbędzie się 21 czerwca 2014 r.
w godzinach od 13:00 do 19:00.
Program Pikniku Rodzinnego:
13.00 – Karaoke „Marszowo i z humorem”,
13.30 – Pokaz tańca nowoczesnego - zespół Feniks Wilkowice,
14.00 – „Odpalenie” pikniku,
14.10 – Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego klas I – III,
14.30 – Pokaz ratownictwa drogowego
i medycznego,
15.10 – Prezentacja pojazdów ratunkowych
i sprzętu ratowniczego,
15.30 – „Wystrzałowy” występ uczniów klas
IV – VI,
16.00 – „Dynamiczny pokaz” grupy szyb-

kiego reagowania KMP z Bielska-Białej,
16.30 – Pokaz tresury psów policyjnych
oraz prezentacja statyczna elementów
wyposażenia i uzbrojenia policji,
17.00 – „Zbójnickie zamieszanie” – prezentacja Stowarzyszenia Zbójników Beskidnicy,
18.30 – Losowanie bonusów - odbiór osobisty podczas pikniku,
19.00 – Zakończenie pikniku.
Tegoroczne atrakcje pikniku:
- Bombowe jedzonko, premiowane bonusami,
- Loteria fantowa (cena losu : 5, 10, 15 zł),
- Namiot z fantomami do pierwszej pomocy,
- Plac zabaw dla dzieci (gratis):
tor przeszkód dla rowerzystów
dmuchańce – skakańce,
ścianka wspinaczkowa.
Nasze bombowe jedzonko:
„danie generałów” - karczek,
sałatka, pieczywo, ketchup/musztarda,
„granat w skorupie” – golonko, pieczywo,
ketchup/musztarda,
„przysmak Franka Dolasa” – kiełbasa, pieczywo, ketchup/musztarda,
„rarytas czołgistów” – kaszanka, cebulka,
kapusta, pieczywo,
„miny przeciw… pechowe” – placki ziemniaczane ze śmietaną/cukrem,
„tajna broń służb specjalnych” – grochówka, pieczywo,
„danie agenta Tomka” – duszonki,
„przysmak Chucka Norrisa” – hamburgery,
„naboje do dubeltówki’ – frytki, ketchup,
„różny kaliber nabojów tuczących” – ciasta,
„marzenie wartownika” – kawa,
„nawadniająca kroplówka” – herbata,
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„pustynna burza smaku” – lody,
„tajemnica Enigmy” – zestaw ciast w pojemniku,
„bąbelkowa inspiracja” – woda mineralna
gazowana,
„secret service” – woda mineralna niegazowana,
„dodatek do lizaka Kojaka” – woda niegazowana smakowa,
„aperitif dowódców” – napój Ice Tea,
„koktajl inspirujący agentów” – coca cola.
Wszystkie dania i napoje mają magiczne właściwości - zapewniają dobry humor
i świetną zabawę wszystkich gości.
Każda osoba, która dokona zakupów
w czasie pikniku, otrzyma od sprzedających talon z pieczątką szkoły. Na odwrocie talonu proszę wpisać imię i nazwisko
oraz swój adres i tak opisany wrzucić do
pudła stojącego na scenie. Talony z pudła wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród, m.in.: tygodniowych wczasów z wyżywieniem nad morzem, paliwa
do samochodu, biletów do
kina, smakołyków do spożycia w „Chacie na Groniu”, drzewek ozdobnych,
karnetów do kosmetyczki
i wielu innych.
W związku z pokazami, które odbywać
się będą w dniu pikniku, zwracamy się
z prośbą o nieparkowanie samochodów na
parkingu szkolnym oraz wzdłuż chodnika.
Do zobaczenia na pikniku !!!
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Kanapki z rukolą i bazylią, czyli o projekcie ziołowym w Szkole
Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach
Zielony Zakątek, czyli pomieszczenie pani intendentki, zna w naszej szkole prawie każdy. To tutaj pojawiają się wiosną na parapecie
donice pełne zielonych, pachnących ziół. W tym roku ziołowa przygoda zawędrowała do sal lekcyjnych. Uczniowie, zwłaszcza ci z klas
I-III, pod okiem pani intendentki, sami sadzili zioła do kolorowych doniczek. Teraz małe, ziołowe ogródki z bazylią, tymiankiem, melisą czy
lubczykiem, ozdabiają parapety w naszej szkole.
Temat ziół, które posiadają zarówno walory smakowe, jak i zdrowotne, został poruszony na lekcji j. polskiego w kl. VI. Efektem dyskusji stały się liczne wiersze o ziołach, które uczniowie tworzyli w
obecności nauczyciela. Wypowiadali się na temat ziół w formie wiersza lub notatki z uzasadnieniem. Oto kilka przykładów uczniowskich
prac:

dostarczają nam wielu substancji odżywczych, zawierają wiele witamin oraz pomagają w procesie trawiennym. Często służą jako przyprawa do zup, sosów czy sałatek. Zioła nie tylko świetnie smakują,
pięknie wyglądają w donicach, ale również pięknie pachną. (...)
(Sandra Woszczyk, kl. VIB)

„Zioło”
O, ziele! Dodam cię do zupy w niedzielę.
O poranku rozwinie się kępa tymianku.
Mięta rozkwitnie na różowo, kiedy się ją wodą poleje deszczową.
Kiedy zjesz sam kminek, na pewno zrobisz jedną
z najciekawszych minek.
Do kanapki dodaj listki selera zamiast dwóch
plasterków sera.			
(Jakub Duraj, kl. VIB)

(...)
Zioła w pięknej doniczce dodają ładnego wyglądu pomieszczeniu,
a dla niektórych hodowla ziół staje się hobby.
(Szymon Czaniecki, kl. VIB)
Do ogródków ziołowych dołączone zostały w tym roku kolorowe kanapki z ziołami, które każdy może zjeść ze smakiem w naszej szkole. Dodatkowo informujemy, że na naszym pikniku szkolnym, który
odbędzie się 21.06.2014 r., zorganizowane zostanie stanowisko ze
zdrową żywnością, do którego serdecznie Wszystkich zapraszamy.
Zespół Promujący Szkołę

Warto zakładać ogródki ziołowe na parapecie, ponieważ te rośliny

„Zioła”
Sadź zioła na parapecie,
one ci pomogą w biedzie.
Czy to kwiatek, czy to trawa
nie, to zioło, to przyprawa.
(...)
(Łukasz Pobożny, kl. VIB)

Kwiecień w Szkole Podstawowej w Bystrej
listy do ziemi

23 kwietnia obchodzimy
Święto Ziemi – z tej okazji
przystąpiliśmy w naszej szkole do akcji pisania Listów dla
Ziemi. Akcja polega na pisaniu
przez młodzież listów na wykonanym z makulatury papierze.
W naszej szkole, pisanie listów
było poprzedzone lekcjami tematycznymi pt. „Jestem Eko”.
W listach dzieci namawiały dorosłych do działań proekologicznych, w
tym roku tematem przewodnim jest palenie śmieci w piecach domowych. Następnie uczniowie poproszeni zostali o odczytanie domownikom swojego listu i zaplanowanie wspólnie z nimi tego, co można
zrobić, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza,
czyli podjąć się prostych
działań ekologicznych. Zadaniem domowym było
udokumentowanie swoich
działań, np. robiąc zdjęcie,
kręcąc filmik lub pisząc
krótkie
sprawozdanie.
W ten sposób akcja dociera do kolejnych uczestników.

PÓŁFINAŁ 52. OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO
KONKURSU FILATELISTYCZNEGO
Tegoroczny, 52 Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny organizowany jest przez Polski Związek Filatelistów pod hasłem
„Gniezno i Poznań - tu Polska się zaczęła”.
Komisja Młodzieżowa Okręgu Beskidzkiego PZF, wraz z Dyrekcją
Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej (gmina Wilkowice),
zorganizowała półfinały konkursu 26 kwietnia 2014 roku. W konkursie uczestniczyło 25 młodych filatelistów, którzy wykazali się najlep6

szą wiedzą w eliminacjach organizowanych w pięciu Kołach Młodzieżowych PZF. Konkurs zorganizowano w trzech grupach wiekowych:
gimnazjalnej, szkół podstawowych z klas 5 i 6 oraz najmłodszej z klas
3 i 4. Uczestnicy rozwiązywali zróżnicowane testy z wiedzy na temat
Poczty Polskiej, filatelistyki i najstarszej historii Polski.
W grupie gimnazjalistów najlepsze wyniki uzyskał Tomasz
Siuda z Bystrej. W najliczniejszej grupie szkół podstawowych
klas 5 i 6 zwyciężył Klaudiusz Tomasik z Czernichowa, a drugie miejsce zajął Michał Siuda z Bystrej. Wśród najmłodszych
najlepszą wiedzą wykazał się Wiktor Nikiel, także uczeń naszej
szkoły. Do uzyskania dobrych wyników przyczynili się opiekunowie
kół: Łucja Salachna, Renata Trzopek i Mirosława Hawełek. Nad przebiegiem konkursu i jego organizacją czuwali opiekunowie kół szkolnych oraz p. Czesław Kwaśny, p. Józef Pszczółka i p. Aleksandra
Jaślanek.
Uczestnicy konkursu otrzymali, w formie nagród, klasery przekazane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej oraz zestawy znaczków i kart pocztowych od Poczty Polskiej, przeznaczonych na potrzeby działalności młodzieżowej. Miłą niespodziankę sprawił młodzieży
Prezes Zarządu Okręgu Beskidzkiego PZF Janusz Manterys obdarowując najlepszych swoim wydawnictwem pt. Poczta Na Śląsku Cieszyńskim, a także katalogami znaczków.
Przy okazji konkursu, sześcioro uczestników wyróżniono Brązowymi Młodzieżowymi Odznakami PZF. Odznaki otrzymali: Mariusz
Jurczak, Michał Siuda i Bartosz Śpiewak z Bystrej, Klaudiusz Tomasik i Jakub Kliś z Czernichowa oraz Wiktoria Madej z Jaworza.
Warto przypomnieć, że także w roku poprzednim, odznaki otrzymali nasi uczniowie: Florentyn Kapała (brązową), Tomasz Siuda (srebrną) i Ewelina Trzopek (złotą). Honorową Srebrną Odznakę Polskiego Związku Filatelistów przyznano także p. Łucji Salachnie - Dyrektorowi naszej szkoły.
Zarząd Okręgu Beskidzkiego oraz Komisja Młodzieżowa ZO składają podziękowania Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej oraz
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bystrej Łucji Salachnie za gościnne
przyjęcie uczestników i pomoc w zorganizowaniu konkursu.
Zespół promujący SP w Bystrej
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JAK UCZĄ SIĘ DBAĆ O PRZYRODĘ PRZEDSZKOLAKI Z WILKOWIC....
Kwiecień to szczególny miesiąc w życiu przedszkola – budząca się przyroda sprzyja baczniejszej obserwacji,
a co za tym idzie – dzieci poznają wielozmysłowo ten fascynujący świat, uczą
się bycia jego częścią. To również staje
się motorem do podejmowania działań
zmierzających do przygotowania dziecka do świadomego korzystania z dobrodziejstw natury. Dziecko w wieku przedszkolnym bardzo aktywnie nawiązuje
kontakt z przyrodą, chce ją poznawać,
a co za tym idzie i chronić. Przedszkole stwarza w tym kierunku najlepsze warunki – wycieczki, spacery,
zabawy badawcze – to wszystko zacieśnia więź dziecka z otoczeniem. Dzieci są ufne i chłonne, nie boją się zadawania dorosłym
trudnych „ekologicznych” pytań, potrafią otwarcie powiedzieć, że
coś robimy źle. Stopniowo dziecko zdaje sobie sprawę, że niszczymy przyrodę, chociaż jest ona niezbędna do życia. Mają doskonały zmysł obserwacji, dzięki któremu „wytykają” złe zachowania i ich sprawców. Dzieci w Przedszkolu Publicznym w Wilkowicach, od kilku lat, systematycznie zbierają baterie, makulaturę, kartridże i plastik, znają pojęcie recyclingu i rozumieją znaczenie segregacji odpadów. Chętnie porządkują najbliższe otoczenie w ramach „Sprzątania świata”. Ponadto pamiętają o dokarmianiu zwierząt zimą – zwłaszcza ptaków. Na zajęciach plastycznych i konstrukcyjnych nauczycielki z zaangażowaniem pokazują, jak można wykorzystać plastikowe butelki, kartony i inne odpady, robiąc
z nich fantazyjne ozdoby czy zabawki. Treści przyrodniczo - ekologiczne, w sposób szczególny, tą aktywność wyzwalają, pobudzając dziecko do działania, rozwijają jego osobowość. Aby więc osiągnąć pozytywne rezultaty w działalności ekologicznej należy dzieciom stwarzać okazje do: obserwowania i oglądania, poznawania

i przeżywania, doświadczania i badania, wypowiadania się oraz
działania i tworzenia.
W edukacji ekologicznej dzieci, w naszym przedszkolu, dużą
rolę odgrywają metody aktywizujące tj. odkrywanie, poszukiwanie,
przeżywanie, działanie, jak i też dobór odpowiednich form pracy tj.:
- wycieczki i spacery do różnych ekosystemów, instytucji, itp.,
- udział w różnych akcjach związanych z ochroną środowiska naturalnego człowieka,
- udział w konkursach o tej tematyce.
Zagadnienia z edukacji ekologicznej nauczyciele w naszej placówce realizują w każdej nadarzającej się sytuacji, wykorzystując umiejętnie chłonność umysłu dziecka. Chcąc lepiej kształtować
postawy proekologiczne dzieci uroczyście obchodzimy w naszym
przedszkolu:
- Dzień Wiosny - 21 marca,
- Światowy Dzień Ziemi - 22 kwietnia,
- Dzień Ekologa - 19 września,
- Dzień Ochrony Przyrody - 30 września.
Kształtowanie postaw ekologicznych jest procesem długotrwałym i złożonym, dlatego powinniśmy zacząć już od najmłodszych
lat . Dziecko jest wtedy najbardziej chłonne i podatne na wpływ
otoczenia i nauczyciela. Zdobyta przez
dziecko wiedza, nabyte umiejętności,
postawa społeczno - moralna, są pogłębiane, wzmacniane na dalszych
szczeblach kształcenia. Wychowanie
i kształcenie dzieci w duchu umiłowania, szacunku i rozumienia świata przyrody jest jedną najważniejszych sfer
rozwoju dziecka w przedszkolu.
Nauczycielki z Przedszkola
Publicznego w Wilkowicach

Wiosenne atrakcje w Przedszkolu w Bystrej
Wiosna, to czas radości
i niespodzianek dla przedszkolaków. Przed Świętami Wielkanocnymi prowadzono zajęcia,
podczas których dzieci poznawały tradycje ludowe, samodzielnie przygotowując pisanki,
palmy i ozdoby. Będąc w bibliotece, słuchały czytanych przez
panią bibliotekarkę opowiadań, rozwiązywały zagadki słowne, obrazkowe i oglądowe, utrwalając nabyte wiadomości. Bibliotekę, starszaki
odwiedziły jeszcze raz - oglądały spektakl pt. „O panience Miotełce,
która nie chciała sprzątać”, w wykonaniu krakowskiej grupy aktorów.
Dzieci przypomniały sobie wiadomości dotyczące segregacji śmieci
i ponownego ich wykorzystania. Następnym razem starszaki spotkały się tam na uroczystym pasowaniu na czytelnika.
W ramach programu „Ruch w szkole”, w kwietniu prowadzono
w przedszkolu cykl zajęć ruchowych z elementami rywalizacji, podczas
których podopieczni, nie tylko podnosili swoje umiejętności sportowe,
ale także poznawali zasady gry „fair play” oraz dopingowali przyjaciół.
Wyjazd do Banialuki to wielka przygoda - Krasnoludki, Motylki
i Jagódki obejrzały przedstawienie „Jaś i Małgosia”. Spektakl bardzo
się podobał, dzieci reagowały spontanicznie i głośno na poczynania

bohaterów i na pewno na długo zapamiętają tę wizytę. Najmłodsze
przedszkolaki, będące po raz pierwszy w teatrze, bezpiecznie czuły
się pod opieka wychowawczyń i bezstresowo zapoznały się z jego
atmosferą.
Z okazji Dnia Strażaka odwiedzono remizę strażacką w Bystrej.
Wychowankowie złożyli strażakom życzenia oraz wręczyli samodzielnie wykonane upominki. Dzieci obejrzały sprzęt gaśniczy, miały
okazję „kierować” wozem strażackim, przymierzały hełm i obsługiwały „sikawkę”.
Nie był to koniec atrakcji
przygotowanych dla naszych
podopiecznych. Dwie najstarsze grupy pojechały na wycieczkę do „Chlebowej chaty”
w Górkach Wielkich, gdzie zapoznały się z tradycyjnym sposobem robienia masła i wypieku chleba (samodzielnie wyrabiały ciasto), oglądały sprzęt rolniczy,
„młóciły” zboże oraz „jeździły” na traktorze.
Do końca roku jeszcze trochę czasu, więc dla dzieci (i rodziców)
mamy w planie jeszcze kilka niespodzianek.
M. Foltyniak, A. Jaślanek
Przedszkole Publiczne w Bystrej

Głos Gminy Wilkowice
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W drodze do Rzymu

Wybiła północ z 24 na 25 kwietnia. Siedemnastu pracowników
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej ulokowało się
w autokarze jadącym na kanonizację patrona meszniańskiej szkoły – Jana Pawła II. Po drodze pielgrzymi zatrzymali się w Bystrej
Krakowskiej, by w kościele parafialnym złożyć Bogu trud i bezpieczeństwo podróży oraz prosić o duchowe owoce pielgrzymki.
Po błogosławieństwie pielgrzymów autokar wypełnił się jeszcze
mieszkańcami Bystrej, Bielska, znajomymi z okolic Warszawy
i około 0.30 byliśmy już w drodze do Wiecznego Miasta.
W piątek rano duchowy opiekun wyprawy – ks. Tadeusz Krzyżak
rozpoczął modlitwę poranną i zaintonował Godzinki ku czci Najświętszej Marii Panny. Ta przepiękna modlitwa towarzyszyła nam
każdego ranka. Później był czas na postój, posiłek, ciepłą kawę
i herbatę. W godzinach popołudniowych dotarliśmy do Wenecji.
W podziemiach Bazyliki świętego Marka uczestniczyliśmy z dwiema pozostałymi grupami, które pielgrzymowały z andrychowskiego biura podróży Via Travel, we Mszy Świętej. Na zakończenie
Eucharystii każdy pielgrzym otrzymał kieszonkowe wydanie Ewangelii Świętego Marka, by móc w każdym czasie i w każdym miejscu, czerpać z obfitości Słowa Bożego i wprowadzać je w życie. Po
Mszy powędrowaliśmy urokliwymi weneckimi uliczkami do Mostu
Życzeń, po drodze podziwiając gondole. Teraz był czas na zakup
pamiątek, lody, kawę…
Wieczorem dotarliśmy na pierwszy nocleg w okolicach Wenecji i rozlokowaliśmy się w uroczym hoteliku. Noc była jakoś dziwnie krótka, ale wystarczyło czasu, by zregenerować siły po męczącej podróży i nabrać ich na kolejną noc – noc czuwania przed wejściem na Plac Bazyliki Św. Piotra. Rankiem radośni wsiedliśmy do
autokaru i wyruszyliśmy do Padwy, by tam uczestniczyć, w odprawianej co godzinę, Mszy dla Polaków przed niedzielną kanonizacją Jana Pawła II. Tu mieliśmy trochę czasu na modlitwę przed grobem św. Antoniego, patrona bazyliki. Dalej wyruszyliśmy do Asyżu. Tam uczciliśmy św. Franciszka i św. Klarę modląc się przy ich
grobach w podziemiach świątyń. Znowu chwila czasu na indywidualne zwiedzanie kościołów, zdjęcia, zakup pamiątek, coś słodkiego. Przed północą byliśmy już na uliczkach prowadzących na
Plac Św. Piotra. Tłum napierał. Przez całą noc posuwaliśmy się dalej i dalej, by ok. 8.00 wejść na
plac. Tej nocnej wędrówce towarzyszyły radosne
Maj to miesiąc, w którym od paru
śpiewy niezmordowanej
lat otwierają się dla przedszkolaków
drzwi OSP w Mesznej. Życzliwi strażamłodzieży, co dawało pocy opowiadają, na czym polega ich praczucie, że czas szybciej
ca i jakich narzędzi używają. Pozwapłynie, rozwiewało sen

DNI OTWARTE OSP
MESZNA

lają się rozgościć w wozie strażackim
i lać wodą z hydronetki, jak podczas gaszenia pożaru. Tak samo dziś zostaliśmy ugoszczeni przez druhny i druhów
z OSP. Pani Kasia dodatkowo przybliżyła dzieciom działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zachęcając
tym samym do wstąpienia w szeregi
OSP Meszna. Po tak świetnej zabawie
niewątpliwie wiele dzieci o tym myśli.
Pozdrawiamy wszystkich strażaków
i dziękujemy za to, co dla nas robią!
Zespół Promujący Przedszkole
w Mesznej
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i wprowadzało w radość niedzielnego poranka, poranka
uroczystego ogłoszenia Jana
Pawła II i Jana XXIII świętymi. Przed wejściem na plac
sprawdzono nam podręczny
bagaż i zaopatrzono w Mszaliki z tekstami aktu kanonizacji i Mszy Świętej, co umożliwiało włączenie się w modlitwę i śpiewy liturgiczne.
Wreszcie upragniona chwila. Rozpoczęła się Msza kanonizacyjna. Śpiewy wiernych, przeplatane partiami chóralnymi, dawały
poczucie uczestniczenia w niebiańskiej wręcz Liturgii. Tłumaczenie Mszy na język polski, które odbieraliśmy na falach radiowych,
umożliwiało świadome w niej uczestniczenie. Panowała podniosła
atmosfera. Zapomnieliśmy już o trudzie minionej nocy, kiedy nadzieja na wejście na Plac przeplatała się ze zwątpieniem, czy uda
nam się tam dostać. A przecież tak bardzo pragnęliśmy być jak najbliżej. Ta wędrówka na Plac w tłoku i ścisku była dla mnie obrazem
duchowej wędrówki człowieka do Nieba pośród różnych trudności.
Przecież czasem w życiu też podejmujemy decyzje wbrew nadziei
i zdrowemu rozsądkowi, a okazuje się że one były właśnie trafne,
że daliśmy się prowadzić Bożemu Duchowi i Bóg hojnie wynagrodził. A w życiu duchowym idzie przecież o wieczność z Bogiem.
Po Mszy Papież przejechał między wiernymi papamobilem, więc
mieliśmy Go jakby na wyciągnięcie ręki. Po południu ruszyliśmy do
Fugi na nocleg. Zmęczeni pozasypialiśmy w autokarze i dopiero
następnego dnia, wracając do Rzymu, mieliśmy okazję zobaczyć
w jak urokliwym miejscu, wysoko na górze położone jest to miasteczko i jak krętymi drogami trzeba się do niego dostać. A przed
nami rozpościerały się przepaści… Brawo dla kierowców!
W poniedziałek rano, jeszcze raz zgromadziliśmy się na placu
przed Bazyliką Świętego Piotra, by uczestniczyć w Mszy dziękczynnej za kanonizację Papieża. Po Mszy ustawiliśmy się w kolejce do grobu Jana Pawła II, by tu, jeszcze raz, powierzyć naszemu Rodakowi swoich bliskich, przyjaciół i wszystkich pracowników
oraz wychowanków szkoły w Mesznej. Później był czas na zwiedzanie Fontanny di Trevi, Panteonu, Bazyliki Św. Jana na Lateranie, Koloseum i Sanktuarium Świętych Schodów przywiezionych
z Jerozolimy, którymi szedł Pan Jezus do Piłata. Niestety, brakło
nam czasu, by przejść po nich na kolanach, ale życzliwy strażnik
pozwolił je zobaczyć, nim zamknął kościół. W godzinach wieczornych ruszyliśmy do Polski. Czas wypełniała nam modlitwa różańcowa, śpiew pieśni religijnych i biesiadnych, rozmowy, podziwianie
okolic i sen. Całość pielgrzymki zakończona została Mszą Świętą
w Bystrej, w Domu Pielgrzyma - Nazaret.
G. K.

Bajki w starym stylu
w Pubie Bibelot w Bystrej
W każdą niedzielę o godz.
12:30 będą
wyświetlane bajki. Nazwa i idea Pubu zobowiązuje,
więc będzie to wyświetlanie bajek w sposób
klasyczny, tzn. z rzutnika (właścicielom udało
się zdobyć oryginalny rzutnik ,,Bajka’’ w bardzo dobrym stanie), a bajki będą „czytane’’,
tak jak w latach 60, 70, 80-tych ubiegłego stulecia. Na pewno, będzie to fajna alternatywa
dla szmirowatych, tworzonych przemysłowo,
Głos Gminy Wilkowice

ogłupiających i ,,bezmorałowych’’ współczesnych propozycji tv, czy gier komputerowych.
Właściciele zapraszają nie tylko dzieci, ale też
rodziców, którzy będą mogli, z sentymentem
chyba, odnaleźć w tej formie emisji, wczesną
część swojego życia.
Przy okazji; jeśli mielibyście Państwo
w swoich zasobach jakieś ,,rzutnikowe’’ bajeczki i moglibyście je udostępnić, prosimy
o kontakt z Pubem Bibelot (Bystra, ul.Klimczoka 105, tel. 662-53-53-39). Zapraszamy,
oczywiście wstęp wolny.

70 ROCZNICA ŚMIERCI PIĘCIU POLAKÓW (1944-2014)
W
dniu
24 kwietnia
2014 r. minęła 70. rocznica ohydnej zbrodni,
która została dokonana w Bystrej
przy ul. Klimczoka obok posesji 112, gdzie
w 1947 r. dla upamiętnienia tego zdarzenia,
społeczeństwo Bystrej ufundowało pomnik.
Pomnik ten znany jest mieszkańcom Bystrej jako Pomnik Pamięci Narodowej.
W kwietniu 1944 r. grupa oporu partyzanckiego Oddziału Górskiego Gwardii Ludowej im. Kwaśnego pod dowództwem Józefa Habdasa zamordowała leśniczego Andreasa Jenknera. Niemcy, w odwet za zamordowanie najbardziej oddanego im czło-

wieka NSDAP, zaaresztowali zakładników,
mieszkańców Bystrej: Jerzego Leżanko,
Franciszka Machera, Walentego Kanię,
Jana Wiśniewskiego, Filipa Gruszeckiego,
Michała Kopaczkę, Józefa Bukowskiego,
Józefa Smółkę i Józefa Śliwę - nauczyciela Szkoły Podstawowej w Bystrej Śląskiej.
Ten ostatni został zwolniony jeszcze w tym
samym dniu. Pozostałych zakładników wywieziono do Oświęcimia, a później do Mysłowic. Wszystkim groziła śmierć przez powieszenie, ale dzięki usilnym staraniom byłego wójta Jana Pinczera zakładnicy zostali zwolnieni. Niemcy jednak nie podarowali śmierci Jenknera i przywieźli z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu 5 Polaków mieszkańców Podbeskidzia. 24 kwietnia 1944 r. powiesili ich na dwóch drzewach
znajdujących, się nad rzeką Białką w miejscu istniejącego Pomnika Pamięci Narodo-

Spełnianie marzeń nie musi być trudne!
Udowodnił to ostatnio Maciej Stwora – mieszkaniec Mesznej, przewodniczący Kręgu Starszyzny Harcerskiej im. Andrzeja i Olgi Małkowskich w Mesznej. Od kilku lat pragnął wybrać się na pielgrzymkę do grobu św. Jakuba w hiszpańskim mieście Santiago
de Compostela. W dniu 1 maja marzenie to stało się rzeczywistością. Udał się do francuskiego miasta Saint Jean Pied de Port, skąd samotnie rozpoczął camino. Obecnie
czekamy na powrót pielgrzyma. Więcej informacji o zmaganiach druha Macieja zamieścimy w następnym wydaniu „Głosu Gminy Wilkowice”.
Rada Sołecka w Mesznej

Profilaktyka guzów jajnika
Od niedawna, my kobiety, mamy możliwość oszacowania ryzyka zachorowania na złośliwy guz jajnika,
tym najnowszym narzędziem jest test ROMA.
Procedura ta polega na oszacowaniu ryzyka
zachorowania na złośliwy guz jajnika oraz na
wykonaniu testów markerów nowotworowych
Ca 125 i HE4.
Do niedawna głównym badaniem laboratoryjnym, wykonywanym u kobiet, podejrzanych
o raka jajnika, było badanie markeru nowotworowego Ca 125. Jest to marker, którego
ilość we krwi wzrasta, gdy w organizmie toczy się stan nowotworowy, związany z jajnikiem lub innym narządem rodnym. Im wyższe
stężenie tego markeru we krwi tym bardziej
zaawansowany stan chorobowy. Jednak badanie tego markera nie może być badaniem
jedynym, ponieważ wartość Ca 125 rośnie
także w endometriozie, przy mięśniakach
macicy czy w stanach zapalnych narządów
miednicy małej. Dlatego ROMA nie polega jedynie na pomiarze Ca 125, ale też bada kolejny marker. Jest nim HE4 – nowy marker raka

jajnika, który w większych ilościach pojawia
się we krwi wtedy, kiedy w jajniku toczy się
złośliwy proces nowotworowy.
Testu ROMA nie można zastosować
w przypadku pacjentek poniżej 18 roku życia, kobiet będących w trakcie chemioterapii oraz uprzednio leczonych na nowotwór.
Wynik testu ROMA poniżej 7,4 % w przypadku kobiet przed menopauzą oznacza niskie
ryzyko choroby nowotworowej, a wynik równy
lub wyższy 7,4 % oznacza ryzyko wysokie.
W przypadku kobiet po menopauzie ryzyko
wysokie oznacza wynik równy lub wyższy niż
25,3% poniżej tej wartości ryzyko uważane
jest za niskie.
Każdy wynik badania ROMA powinien
być skonsultowany z lekarzem ginekologiem.
Od 28 kwietnia 2014 r. test ROMA można
również wykonać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach w cenie 90 zł.
Dbajcie o siebie i o swoich bliskich
z pozdrowieniami
Katarzyna Banet - Skwarna - Kierownik
SGZOZ
Głos Gminy Wilkowice

wej. Na tę egzekucję ściągnięto wszystkich
mieszkańców Bystrej i okolicznych wiosek,
aby ich zastraszyć. Ciała powieszonych
zabrano do Oświęcimia.
W miejscu tym zginęli :
Alojzy Rykała ur. w 1920 r.
Wiktor Grzegorczyk ur. w 1921 r.
Michał Stec ur. w 1919 r.
Józef Klaczek ,ur. w 1904 r.
Józef Lorens ur. w 1923 r.
24 kwietnia 2014 r. o godz.16,30 władze
gminy, przedstawiciele organizacji społecznych i dzieci pod opieką nauczycieli oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół
Bystrej złożyli kwiaty i zapalili znicze przy
pomniku. Następnie wszyscy udali się na
mszę św. w intencji zmarłych do kościoła
pw. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej.
TPB

INFORMACJA
DO LOKALNEJ PRASY
Z PRZEBIEGU ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
PRZEPROWADZONEJ W DNIACH
11-12 KWIETNIA 2014 R.
PRZEZ SALWATORIAŃSKIE
STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE
W BIELSKU BIAŁEJ
Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne na podstawie zgody wydanej
przez Pana Wójta Gminy Wilkowice
SK.5311.004.2013 i SK.KW.006.2014
z dnia 27.03.2014 r. zorganizowało
w dniach 11-12 kwietnia 2014 r. zbiórkę publiczną na terenie sklepu „Juwet”
w Bystrej, ul. Szczyrkowska 72, która
przeprowadzona została przez uczniów
Gimnazjum im. J. Fałata w Bystrej pod
opieką nauczycieli w formie dobrowolnych datków do puszek kwestarskich.
Organizator zbiórki, uczniowie i nauczyciele za swoje czynności nie otrzymali
wynagrodzenia, zbiórkę przeprowadzono społecznie. W zbiórce wzięło udział
32 uczniów pod opieką 7 nauczycieli.
W czasie kwesty uczniowie zebrali kwotę 2.887,50 zł.
Pozyskana z kwesty kwota wpłacona
została do Getin Noble Banku na konto
budowy Stacjonarnego Hospicjum im.
bł. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy
ul. Zdrojowej 10 w Bielsku-Białej.
Prezes Zarządu
mgr Grażyna Chorąży
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HALA BEZ BARIER
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach, Gimnazjum im. Królowej
Jadwigi oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji od miesiąca marca
2014 roku rozpoczęły realizowanie programu aktywizacji sportowej
mieszkańców DPS. pod nazwą „HALA BEZ BARIER”. Celem nadrzędnym zajęć jest stworzenie możliwości spotkań integracyjnych
młodzieży szkolnej i osób niepełnosprawnych oraz promowanie integracji międzypokoleniowej poprzez aktywność sportową podopiecznych DPS wraz z rozwijaniem zachowań empatycznych wśród młodzieży. Zajęcia aktywizacyjne odbywają się na hali sportowej GOSiR
raz w miesiącu w godz. 9.30-11.30. Są prowadzone przez uczniów
gimnazjum w Wilkowicach pod nadzorem nauczycieli WF. Programem, realizowanym w ramach lekcji wychowania fizycznego objęte będą wszystkie klasy gimnazjum w Wilkowicach.
Po pierwszych spotkaniach, które
miały charakter
pilotażowy, możemy stwierdzić, iż
idea takiej współpracy już przyniosła wymierne
efekty. Wzajemne relacje są ciepłe,
przyjazne.

Uczniowie poznają powierzonych im pod opiekę pensjonariuszy, wykazują się troską i odpowiedzialnością. Spotykają się z problemami, o których dotychczas mieli bardzo małe pojęcie, przez co niejednokrotnie
są zmuszeni do podejmowania odpowiednich działań i decydowania
o ich dostosowaniu do dysfunkcji danej osoby. Czują spoczywającą na nich odpowiedzialność, starają się w miarę swoich możliwości umożliwić jak najszersze uczestniczenie podopiecznego w grach
i zabawach. Współuczestniczą w wielu konkurencjach, nadając im
inny wymiar, co spotyka się z wielką aprobatą pensjonariuszy DPS.
Rywalizacja sportowa, poza poprawieniem sprawności ruchowej
osób niepełnosprawnych dostarcza wiele pozytywnych emocji i przeżyć, ponadto w sposób naturalny przełamywane są bariery fizyczne
i psychologiczne.
Wszystkim, którzy umożliwili realizację programu, dziękują jego koordynatorzy p. mgr Dominika Pach – st. Instruktor ds. kulturalno-oświatowych oraz p. mgr Ryszard Dzielędziak – nauczyciel wychowania fizycznego.
mgr Dominika Pach
mgr Ryszard Dzielędziak

Fundacja ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą nowotworową
ul. Daimlera 2, 03-460 Warszawa
Jako
organizacja
pożytku publicznego (KRS:0000248546)
informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2014
odbyła się na terenie miejscowości
Bystra zbiórka publiczna zgoda nu-

mer SK.5311.005/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 – Decyzja Wójta Gminy Wilkowice. Podczas zbiórki uzbierano kwotę
1 660,57 zł, którą wpłacono na subkonto
naszego podopiecznego Fabiana Stopki.

Fundacja dziękuje wszystkim za pomoc, w szczególności Pani Katarzynie
Macura oraz wszystkim, którzy przyłączyli się do tej akcji, jak również zachęca do
dalszego wspierania naszych działań!

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BYSTRA
ul. Klimczoka 105 43-360 Bystra
www.ospbystra.eu e-mail : zarzad@ospbystra.eu

PROTOKÓŁ ZBIÓRKI ULICZNEJ PRZEPROWADZONEJ
Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA W BYSTREJ
W DNIU 04 MAJA 2014 R.
Komisja w składzie:
1. Grzegorz Gabor
2. Roman Mikłas
3. Aleksandra Wójciga
Komisja w dniu 04 maja br. wydała 7 zaplombowanych puszek
członkom OSP Bystra na zbiórkę uliczną z okazji Dnia Strażaka,
która została przeprowadzona w okolicach kościołów w Bystrej
Śląskiej oraz Bystrej Krakowskiej. Po zbiórce nastąpiło komisyjne
zliczenie zebranych pieniędzy co przedstawia się następująco:
Rejon Bystra Krakowska Szkoła I zebrano:
709,44 zł,
w tym (2 euro = 8,31 zł)
Rejon Bystra Krakowska Szkoła II zebrano :
896,10 zł
Rejon Bystra Południowa zebrano :
971,00 zł
10

Rejon Bystra obok Willa Alma zebrano :
Rejon Bystra Śląska I zebrano :
Rejon Bystra Śląska II zebrano :
Rejon Bystra Śląska III zebrano :

192,55 zł
584,60 zł
1191,43 zł
505,03 zł

Razem po zliczeniu wszystkich rejonów zebrano kwotę 5050,15 zł
Zbiórka została przeprowadzona prawidłowo, żadne plomby nie
zostały naruszone, nie odnotowano żadnych uchybień.
Cała kwota zebranych pieniędzy podczas zbiórki ulicznej z pominięciem 5 zł (moneta fałszywa) zostanie wpłacona na konto
i przekazana Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej z przeznaczeniem na działalność statutową OSP.

Głos Gminy Wilkowice
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
WILKOWICE
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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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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

Gminne Kulinarne Dziedzictwo
W dniu 21 maja 2014 roku w Wilkowicach odbyła się kolejna edycja
cyklicznego wydarzenia społeczno-kulturalnego pod nazwą „Kulinarne
Dziedzictwo”- etap gminy. Tegoroczna edycja realizowana była jako jeden z elementów integrujących społeczność naszej gminy z partnerską
gminą Bziny ze Słowacji, z którą wspólnie realizujemy projekt „Tradycja bez granic - współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania kultury i tradycji”.
W wydarzeniu uczestniczyło około 150 osób, w tym 40 osobowa delegacja ze Słowacji. Przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka oraz Przewodnicząca Rady Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wilkowice Antonina Górna. Potrawy zaprezentowały Koła
Gospodyń Wiejskich z Bystrej, Mesznej i Wilkowic oraz zaproszone delegacje z Gminy Bziny oraz zaprzyjaźnionej Gminy Morawica. Wśród
przygotowanych potraw degustować można było m.in.
kapuśniak ze świeżej kapusty, pasztet drobiowy (Bystra), zupę z zielonej soczewicy, kukułcze jaja według
przepisu Cioci Stasi (Meszna), żeberka „Juhasa” z kapustą i ziemniakami, babeczki koktajlowe (Wilkowice),
mięso wieprzowe z grilla, kluPokazy kulinarne Remigiusza Rączki
ski z makiem (Bziny) oraz bigos świętokrzyski, paszteciki
(Morawica). Konkursowe jury
dokonało oceny potraw przyznając miejsca od pierwszego do trzeciego oraz wyróżnienia w pięciu kategoriach.
Program imprezy uatrakcyjnił występ dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mesznej oraz akordeonisty
z Gminy Morawica.
Wręczenie nagród przedstawicielkom
Dla uczestniczek i uczestniwszystkich KGW
ków wydarzenia przygotowa-

no dodatkową atrakcję – pokazy kulinarne kucharza znanego z programów telewizyjnych
Remigiusza Rączki (Rączka Gotuje – Śląska
Kuchnia).
Cieszyły się one olbrzymim
zainteresowaniem
a przygotowane pra- Degustacja potraw na jednym ze stanowisk
żuchy ze skwarkami,
czy żeberka jagnięce zostały przez wszystkich docenione.
W dniu 22 maja 2014 roku partnerzy ze Słowacji wraz z delegacją
Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wilkowice uczestniczyli w wycieczce,
podczas której zwiedzili Muzeum Browaru Żywiec, podziwiali panoramę
okolicy z Góry Żar oraz podziwiali Pałac Czeczów w Kozach, który Gmina Kozy wyremontowała i wyposażyła w ramach polsko-słowackiego
projektu.
Pobyt delegacji ze Słowacji oraz organizacja
imprezy są elementem
wspólnych działań realizowanych przez Gminę
Wilkowice we współpracy z Gminą Bziny. Równolegle prowadzone są
prace remontowo - budowlane w budynku byPodczas zwiedzania Pałacu Czeczów w Kozach
łego kina Promyk, który
przeznaczony zostanie na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury. Obecny poziom zaawansowania prac rokuje zakończeniu działań remontowych w tym roku.
Projekt „Tradycja bez granic - współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania kultury i tradycji” współfinansowany jest przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Wartość projektu: 1.584.585,54
EURO.						
ŁM

ŚP. PANI KRYSTYNA SADOWSKA z PAPIESKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW KOŚCIELNYCH W RZYMIE
Pani Krystyna Sadowska1, zmarła w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym sióstr serafitek w Oświęcimiu, dnia 26 marca br. Po ukończeniu studiów polonistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
i siedmioletniej pracy w Bibliotece Narodowej w Warszawie 13 czerwca 1963 roku przyjechała do Rzymu w celu przyjścia z pomocą w organizowanym przez o. Eugeniusza Reczka SJ, z inicjatywy kardynała
Stefana Wyszyńskiego, Instytucie Studiów Kościelnych. Wkrótce dołączyły następne pracowniczki, pochodzące z nieformalnej grupy katoliczek świeckich, utworzonej przez śp. O. Reczka po II wojnie światowej,
z ideą dla której powstał Albertyn, czyli misji na wschodzie.
Od początku tworzonego w Rzymie ośrodka naukowo-badawczego,
miała udział we wszystkich pracach począwszy od kwerend w archiwach watykańskich, państwowych i prywatnych w celu rejestracji poloników. W okresach choroby o. Eugeniusza i po jego śmierci (11 luty 1971),
ona praktycznie kierowała i prowadziła starania o utrzymanie tego dzieła i jego ukierunkowania jako ośrodka dokumentacyjno-informacyjnego. Odtąd, aż do końca życia, przez ponad 50 lat, była osobą pierwszego kontaktu dla wszystkich, Polaków i obcokrajowców, którzy zwracali się do Instytutu.

Dzięki wieloletniej praktyce i znajomości środowiska naukowego
Wiecznego Miasta, zasobów, zarówno archiwalnych jak i bibliotecznych innych instytucji, zwłaszcza
watykańskich, bogatych w dokumentację dotyczącą dziejów Kościoła w Polsce, jaki i tych zgromadzonych w naszym ośrodku, była osobą wprost nie do zastąpienia – instytucją. Z koleżankami i znajomymi
utrzymała bardzo ofiarną grupę wsparcia tak duchowego jak i materialnego. Jej utożsamienie się z nami jezuitami, z naszą prowincją i jej dziełem jakim jest Instytut rzymski i Punkt Konsultacyjny w Warszawie było
wprost nadzwyczajne i godne największego uznania, naszej trwałej pamięci i wdzięczności.
Pogrzeb śp. Pani Krystyny odbył się 29 marca 2014 r., uczestniczyli w nim m.in.: o. Hieronim Fokciński SJ z Rzymu, o. Jerzy Seremak SJ
jako reprezentant o. Prowincjała i br. Remigiusz Rutecki SJ.

1 Córka Zofii Sadowskiej, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. Wł.
Jagiełły w Wilkowicach

Przedruk z oryginału dostarczonego
przez mieszkankę Wilkowic.
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