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XV DNI MESZNEJ
W sierpniowy weekend (23 i 24), odbyły się 15 Dni Mesznej.
Podczas Mszy Świętej, odprawionej   na ich rozpoczęcie przez
ks. kanonika Andrzeja Piotrowskiego przy zabytkowej kapliczce
pw. Matki Boskiej Siewnej, modlono się w intencji pomyślności mieszkańców i wszystkich gości. Uroczystego otwarcia Dni
Mesznej dokonał Wójt Gminy Mieczysław Rączka w towarzystwie sołtysa Mesznej Antoniego Kufla i zacnych gości w osobach: Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki, Przewodniczącego
Rady Powiatu Bielskiego Romana Migdała, pani Renaty Franasik i Grzegorza Gabora – przedstawicieli Starostwa Bielskiego.
W tym czasie na scenę poproszono również Macieja Stworę,
meszniańskiego peregrino, który w maju tego roku przebył Drogę
św. Jakuba do Santiago de Compostela. Zarówno Wójt Mieczysław Rączka jak i sołtys Mesznej Antoni Kufel przekazali Panu Maciejowi gratulacje i słowa
podziwu za ten wyczyn.  
Kiedy wszystkie oficjalne mowy dobiegły końca, rozpoczęła się dwudniowa wspaniała  zabawa. Zgodnie z corocznym zwyczajem  bawiono się na boisku przy ul. Szkolnej. Program był
obszerny i różnorodny. Występujące zespoły bardzo się podobały. Świetnie zaprezentowała  
swój  dobry repertuar  Młodzieżowa Gminna Orkiestra Dęta z Wilkowic pod batutą Pana Czesława Koniora. Wszystkich widzów oczarował, zarówno śpiewem jak i tańcem, zespół pieśni
i tańca BIELSKO, a znany na co dzień mieszkańcom Gminy Wilkowice pracownik referatu
kultury Łukasz Hola, przyprawił niejedną dziewczynę o szybsze bicie serduszka. Kolorowo
i radośnie  zaprezentował się zespół wokalno – taneczny WŁÓCZYKIJE, w którym występowały Estera i Marysia   z Mesznej, meszniański zespół folklorystyczny ZIEMIA BESKIDZKA
cd. na str. 2
oraz kapela EŚTA z Sopotni.

ostateczny PLAN ZAKOŃCZENIA budowy
KANALIZACJI SANITARNEJ W NAJBLIŻSZYCH LATACH
Pomimo wielu usilnych starań w ostatnich latach nie udało się
zakończyć, w pełnym zakresie, budowy sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Wilkowice. W okresie od 2010 roku zbudowaliśmy 15,5 km sieci kanalizacyjnej, co pozwoliło na przyłączenie
420 budynków. Do połowy roku 2015 planujemy wykonać kolejne
5 km sieci, na co posiadamy już pełną dokumentację projektową
i w najbliższych tygodniach będziemy poszukiwać wykonawcy, który zrealizuje to zadanie.
Rozpoczynający się powoli nowy okres programowania zapewne umożliwi zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie
całej Gminy Wilkowice. Rozpoczęliśmy projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy, w rejonach, gdzie jej brak.
Źródłem finansowania tego zadania będą środki pochodzące
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości
1.036.585,20 zł, na co w dniu 16 września br. podpisałem stosowną
umowę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. I jest to pierwszy sukces przybliżający nas do zakończenia tego zadania. Dokumentacja ta będzie

zawierała wszystkie niezbędne elementy (w tym m.
in.: decyzje środowiskowe,
projekty, studium wykonalności, pozwolenie na budowę itd.) umożliwiające skuteczne aplikowanie o środki
unijne, które zapewne poja- Na zdjęciu od lewej Panowie Adam Liwochowski i Mirosław Szemla pełniący
wią się w 2015 roku.
funkcję Zastępców Prezesa Zarządu WFOMam nadzieję, że w najŚiGW oraz Wójt Gminy Mieczysław Rączka
bliższych latach wszyscy z podpisaną umową.
mieszkańcy Gminy Wilkowice będą mieli możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacji
sanitarnej, co zwiększy z jednej strony komfort życia, a z drugiej
zdecydowanie poprawi stan środowiska naturalnego w naszym
otoczeniu.
Mieczysław Rączka
Wójt Gminy Wilkowice

cd. ze str. 1
Balsamem dla ucha i ducha były występy GRUPY FURMANA
z Bielska-Białej i krakowskiego zespołu WAWELE z Janem Wojdakiem, którego „Biały latawiec” i „Zostań z nami melodio” nucili
wszyscy obecni na placu. Dwudniowe święto wsi zakończył krótki,
ale niezwykle efektowny pokaz sztucznych ogni.  
XV Dni Mesznej były wyjątkowe. Bawiono się do późnej nocy,
chociaż mogło być inaczej. W sobotni wieczór bardzo wcześnie
zaczął, najnormalniej w świecie, lać deszcz. I co? Najpierw wszyscy szukali miejsca pod parasolami, a potem zaczęli tańczyć. I tak
w strugach deszczu albo pod ogrodowymi parasolami,  tańczyli do
dnia następnego. Nikt nie szedł do domu, ciągle nadchodzili nowi
amatorzy zabawy.
Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, a główna nagroda powędrowała do naszych sąsiadów. Szczę-

LISTA SPONSORÓW
1. Rada i Urząd Gminy w Wilkowicach
2. Rada Sołecka
3. Proboszcz parafii Meszna
4. Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej
6. Koło Gospodyń Wiejskich z Mesznej
7. PAGED Meble Jasienica –
Fundator Głównej Nagrody
8. Hotel ALPIN Szczyrk
9. Krzysztof Kufel
10. Hurtownia ELBIS –
Czesław i Marcin BISKUP
11. Bank Spółdzielczy w Bystrej
12. Józefa Kurowska
13. Firma GRABO – Bogdan Gałuszka
i Grażyna Mędrek
14. Firma EKO-WTÓR –
Małgorzata i Kazimierz Jakubiec
15. Państwo Halina i Leszek Biegunowie
16. Spółdzielnia BYSTRZANKA
17. Salon Fryzjerski Urszula Solarz Prochownik
18. Zakład Fryzjerski – Iwona Łopata
19. Anna Maślanka
20. Firma Lenko
21. Firma Wilmark Paulina Rączka

śliwcem, który wylosował osiem wyplatanych krzeseł z Fabryki
Mebli Giętych z Jasienicy został   Łukasz z Bystrej. Były również
przyjemności dla ciała:   wspaniałe ciasto   drożdżowe i kanapki
przygotowane przez Panie z KGW.
Jak zwykle Dni Mesznej to był czas miłej zabawy. Wszystko to
mogło się stać dzięki ludziom o wspaniałych sercach. Dziękujemy
bardzo gorąco wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły organizację XV DNI MESZNEJ. Dziękujemy za wszystkie produkty
żywnościowe, fanty do loterii i za przelewy z kont bankowych.  
Dziękujemy również wszystkim gościom za miłą i kulturalną zabawę. Do zobaczenia, być może, za rok.
Oto lista osób i instytucji, którym wyrażamy naszą wdzięczność.
Pragniemy również  podziękować tym, których tu nie wymieniamy,
bo chcą pozostać anonimowi.    	         Komitet Organizacyjny

22. Zakład Ślusarski – Wiktor Sulawa
23. Firma DELICO – Kubica & Jojczyk
24. Centrum Ogrodnicze „Berberys” Ewa  
i Grzegorz Szkorupa
25. Magdalena i Jacek Iwanyszyn
26. Artykuły Biurowe –
Monika i Grzegorz Markiewka
27. Piekarnia Boguszowice –
Emilia i Henryk Kristof
28. Sklep SUPER MAKRO EURO z Bystrej
29. Zygzak Karting Bielsko-Biała
30. Jolanta i Piotr Kowalcze
31. Lidia Kanik
32. Maria Śpiewak
33. Chata na Groniu
34. Iwona i Daniel Satława
35. Stolarstwo - Marian Kępys & Artur Świecak
36. Monika i Maciej Pabis
37. Zakłady Mięsne HANDEREK
38.  Firma Handlowa Grzegorz Caputa –
Szczyrk
39. Okna  M.S. Aleksandra Porwolik
40. Stanisław  i Józefa Pabis
41. Justyna i Bartłomiej Arnold
42. Pizzeria HAVA – Piotr Halama
43. Przed. Robót Inżynieryjnych BUD-MOST
z Gliwic Boruch Jan
44. Hydroziem – Krzysztof Dyrda

45. Firma REGULUS SYSTEM
46. Stolarstwo – Kowalewski Dariusz
47. Małgorzata i Jerzy Wala
48. Aleksandra i Grzegorz Wirski
49. Prosperplast Rybarzowice
50. Mieczysław Wala
51. Sklep Spożywczy Dolna Meszna –
Dorota i Marcin Szymalscy
52. Grzegorz Auerbach
53. Grzegorz Gabor
54. KERA Ceramika – Rajzer Marcin
55. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Artur Duda
–  Zaborze k. Chybia
56. Usuwanie Wgnieceń Samochodowych –
Seremak Mirosław
57. Autolux ul. Pod Piekłem –
Janusz Obtułowicz
58. Nauka Jazdy Halina i Bogusław Janek
59. Czesław i Artur Marek
60. Teresa i Jacek Kowalcze
61. Kowalstwo – Maciej Gębala
62. Instalacje Sanitarne Gluza Sławomir
63. Centrum Ogrodnicze „AZALIA”
Mateusz Romaniak
64.KS Bystra
65. Oraz anonimowi darczyńcy

NOWY ROK SZKOLNY W NOWYM „SKRZYDLE”

1 września to początek kolejnego roku
szkolnego dla wszystkich dzieci i młodzieży. Tegoroczne rozpoczęcie roku
w naszej gminie, miało wyjątkowo podniosły charakter, ze względu na fakt oddania do użytku nowego skrzydła Szkoły
Podstawowej w Wilkowicach. Obchody rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą
w Kościele Parafialnym w Wilkowicach.
Msza nabrała jednak
bardziej
podniosłego
nastroju i oprawy niż te,
które uczniowie wilkowickich placówek oświatowych pamiętają z lat
poprzednich. Wszystko
za sprawą obecności
i koncelebracji Mszy
Świętej przez Biskupa
Romana Pindla oraz oprawy muzycznej Dziecięcego Zespołu Fletni
Pana „Beskidy”. Po zakończeniu Mszy wszyscy uczestnicy, w uporządkowanym korowodzie wraz z pocztem sztandarowym Szkoły
Podstawowej z Wilkowic na czele, ruszyli w stronę Szkoły.
Zebrani zatrzymali się przed nowym „skrzydłem” Szkoły Podstawowej, gdzie po krótkim przemówieniu Pan Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Wilkowice Bartoszem Olmą, Ks. Dziekanem
Franciszkiem Kuligą oraz dyrektorem placówki Andrzejem Pobożnym
dokonali przecięcia wstęgi.  Następnie ks. Bp. Roman Pindel poświęcił cały budynek i wszystkie sale lekcyjne.
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Po poświęceniu szkoły Pan Wójt zaprosił
wszystkich gości, w tym
Panią Poseł Małgorzatę
Pępek, Posłów: Jacka
Falfusa,   Stanisława
Szweda oraz Sławomira Kowalskiego, przedstawicieli
kuratorium
oświaty, Starostę Powiatu Bielskiego Andrzeja Płonkę oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Romana Migdała do zwiedzania nowego
skrzydła budynku, które u wszystkich wzbudziło wielki zachwyt i chęć
nauki w tak pięknych i przyjaznych salach.
Po tym „powrocie w dziecięce lata” zaproszeni goście udali się na
salę widowiskową w domu Strażaka w Wilkowicach, gdzie wysłuchali
przemówienia Pana Wójta, który przybliżył historię szkoły związaną
z planami i realizacją projektu rozbudowy, której cały koszt wyniósł
2.425 367,06 zł. Głos zabrali również dyrektor placówki Pan Andrzej
Pobożny dziękując władzom Gminy za przychylność i współpracę
w trakcie inwestycji, Pani Poseł Małgorzata Pępek, Poseł Stanisław
Szwed oraz Starosta Andrzej Płonka, którzy zgodnie stwierdzili, że
inwestycja jest obrazem tego jak dobrze może działać i gospodarować samorząd lokalny w trudnych czasach gospodarczych.
Oficjalną część uroczystości zakończyli uczniowie, którzy swoim
ciekawym programem artystycznym ukazali swoje ukryte talenty aktorskie, taneczne i wokalne. Akademia zakończyła się bardzo znaczącym i dosadnym akcentem - pierwszym dzwonkiem szkolnym!!!
ŁH
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WÓJT INFORMUJE

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka między innymi:
• prowadził rozmowy z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmą
Mota-Engil CE dotyczących realizacji budowy drogi ekspresowej S69 na terenie Gminy Wilkowice;
• wziął udział w uroczystym podsumowaniu projektu pn. „Partnerstvom Likavky a Wilkowíc k lepšej
životnej úrovni v PL-SK pohraničí” realizowanym
przez partnerską słowacką Gminę Likavka, w ramach którego wydana została monografia gminy;
• przyjął delegację z zaprzyjaźnionej Gminy Galgaheviz z Węgier;
• wziął udział w kolejnej edycji zawodów ROLLSKI
2014 zorganizowanej przez LKS „Klimczok-Bystra”;
• podpisał  umowę z WFOŚiGW na dotację projektu
sieci kanalizacji sanitarnej  na terenie Gminy
Wilkowice.

W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone przetargi
na następujące zdania:
• budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem zasilającym w Mesznej w Gminie Wilkowice;
• sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku Starej
Szkoły w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 266 część socjalna”.

Podpisano umowy na realizację następujących
zadań:
• budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem
do rzeki Białej w rejonie ulicy Działkowej i Fałata
w Bystrej;
• przebudowa drogi gminnej ul. Klimczoka w Bystrej etap IV;
• sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy
Klimczoka w Bystrej - Etap IV.

Ogłoszenie
Informuję, że
w dniu 10 listopada
2014 roku
(tj. poniedziałek)
Urząd Gminy
w Wilkowicach
będzie nieczynny.
Ww. dzień jest
wyznaczonym dniem
wolnym za święto
przypadające w sobotę
tj. za dzień 1 listopada
2014 r. na podstawie
art. 130 § 2 Kodeksu
Pracy (Dz. U. z 1998 r.,
Nr 21, poz. 94 ze zm.)

Uchwały podjęte na sesji w dniu 27 sierpnia 2014 r.,
w sprawie:
L/421/2014

zmiany uchwały Nr XXV/186/2004 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice,

L/422/2014

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2014,

L/423/2014

wprowadzenia zmian do WPF, na lata 2014 - 2021,

L/424/2014

zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,

L/425/2014

wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIV/448/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych,
mających charakter cywilno-prawny, przypadające Gminie Wilkowice lub jej jednostkom podległym,

L/426/2014

udzielenia Gminie Żywiec dotacji celowej na dofinansowanie kosztów projektu pn: ,,Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów bielskiego i żywieckiego” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III, Działanie 3.3 - Systemy Informacji
Turystycznej /RPO WSL/ na lata 2007-2013.

Szkoła Kreatywnych Umysłów (SKU) w Szkole
Podstawowej im. W. Jagiełły w Wilkowicach
Amerykański psycholog, profesor Uniwersytetu Stanforda, Philip
Georg Zimbardo stwierdził:   „Zdolności twórcze można rozwijać.
Dziecko może uczyć się twórczości, podobnie jak uczy się czytania, pisania czy arytmetyki”.
Projekt SKU, który jest realizowany w Szkole Podstawowej im.
Władysława Jagiełły w Wilkowicach od ubiegłego roku szkolnego,
został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
EFS. Obejmuje on 48 wytypowanych szkół podstawowych z całej
Polski (po 3 z każdego województwa). Jego liderem jest Grupa
Edukacyjna S.A., zaś partnerem stowarzyszenie „Nowe Oblicze
Edukacji”. Z naszej placówki  w projekcie SKU biorą udział w tym
roku szkolnym dwie klasy: kl. II a z wych. mgr Magdaleną Bakalarską oraz kl. I c z wych. mgr Barbarą Włodarz, która jest autorką
tego artykułu.

Partnerzy Projektu SKU przygotowali innowacyjny program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjno – komunikacyjnych) oraz dwa programy zajęć
pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów zdolnych - „Młodzi kreatorzy przyszłości” i mających trudności w nauce. Programy te wdrażają założenia teorii inteligencji wielorakich
Howarda Gardnera oraz TRIZ-Pedagogiki (Teorii Rozwiązywania
Innowacyjnych Zadań).
Projekt SKU odpowiada na wyzwania stojące przed współczesną edukacją. Stąd głównym celem projektu jest poprawa zdolności systemu kształcenia zorientowanego na efekty nauczania
i uczenia się przez całe życie na etapie edukacji wczesnoszkolnej,
ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, komputerowych oraz kształtowanie postaw
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badawczych, innowacyjnych, kreatywnych i przedsiębiorczych.
Edukacja wczesnoszkolna to zapewnienie każdemu dziecku
harmonijnego rozwoju oraz łagodne wprowadzenie ucznia w świat
wiedzy. Aby ten rozwój był wszechstronny, należy spojrzeć na
dziecko przez pryzmat jego możliwości intelektualnych w sposób
nieoceniający. Stąd wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich
amerykańskiego psychologa i neurologa Howarda Gardnera.
Główne założenia teorii wielorakich inteligencji to:
• Każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji w różnym
stopniu rozwinięte.
• Tworzą   one niepowtarzalny „profil inteligencji”, który podlega
zmianom.
• Wszystkie inteligencje wzajemnie ze sobą współpracują.
• Każdą inteligencję można rozwijać - „słabsze” inteligencje można rozwijać poprzez „mocniejsze”.
Howard Gardner wyróżnia osiem równoprawnych inteligencji:
1. JĘZYKOWA (lingwistyczna), która przejawia się w rozumieniu
świata poprzez słowo mówione i pisane, we wrażliwości   na
rymy, znaczenie słów oraz  dźwięki.
2. RUCHOWA (cielesno-kinestetyczna), która przejawia się w rozumieniu  świata poprzez ruch i kontakt fizyczny oraz umiejętnością wykorzystania własnego ciała do wyrażania emocji.
3. MATEMATYCZNO – LOGICZNA, która przejawia się w rozumieniu  świata poprzez liczby, ciągi zdarzeń, myślenie logiczne
i kreatywne rozwiązywanie problemów.
4. WIZUALNO – PRZESTRZENNA, która przejawia się w rozumieniu  świata  poprzez myślenie obrazami, wrażliwość wzrokowo
– przestrzenną, wizualizację i orientację przestrzenną.
5. PRZYRODNICZA (naturalistyczna), która przejawia się w rozumieniu świata poprzez otoczenie, środowisko, umiejętność rozpoznawania i kategoryzowania świata fauny i flory oraz innych
obiektów przyrodniczych.
6. MUZYCZNA, która przejawia się w rozumieniu  świata poprzez
rytm i melodię, zdolnością słuchową, wrażliwością na dźwięki,
rymy i kompozycje.
7. INTERPERSONALNA - to zdolność rozumienia innych ludzi,
współodczuwania, negocjowania i wypracowywania kompromisów oraz patrzenia na świat oczyma innej osoby.
8. INTRAPERSONALNA (autorefleksyjna) - to zdolność rozumienia samego siebie, własnych uczuć, patrzenia na świat ze swojego  punktu widzenia, umiejętność kierowania własnym postępowaniem.
Teoria wielorakich inteligencji zakłada, że każde dziecko jest
zdolne. Każde ma jedne rodzaje inteligencji silniej rozwinięte,
a inne słabiej. Kiedy uda się określić, co jest mocną, a co słabą
stroną dziecka, można potem tę wiedzę wykorzystać wspierając

jego rozwój. Dzięki tej teorii można budować wysoką samoocenę dziecka, które z jednej strony uświadamia sobie, że w jakiejś
dziedzinie nie najlepiej sobie radzi, ale za to np. szybko uczy się
słówek w języku angielskim, pięknie maluje, buduje wspaniałe konstrukcje, czy też błyskawicznie zapamiętuje rytmy, które usłyszy.  
Dziecko ponadto przekonuje się, że słabe strony można rozwijać,
wykorzystując mocne. Dlatego warto i trzeba wspierać i rozwijać
zdolności, aby dziecko odnosiło sukcesy w dziedzinach, które je
interesują.
Drugą teorią wykorzystywaną w projekcie SKU jest TRIZ-Pedagogika, czyli Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań, której
twórcą jest Henryk Saulowicz - Altszuller. Celem jej jest kształtowanie umiejętności postaw twórczych, radzenia sobie w trudnych
sytuacjach, rozwiązywania złożonych problemów, rozwijania kreatywności, wdrażania uczniów do poszukiwania niestandardowych
rozwiązań, łamania schematów i projektowania innowacyjnych
rozwiązań.
Jest ona tak ważna, bo uczy twórczego myślenia, a programy
TRIZ-owskiej edukacji nastawione są na:
• naukę twórczego myślenia,
• na „wieloekranowe” spojrzenie na rzeczywistość,
• na umiejętność  widzenia świata takim, jakim jest naprawdę.
Podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych preferowane
są  aktywizujące formy i metody pracy, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu. Aktywności uczniów sprzyjają ciekawe
i atrakcyjne środki dydaktyczne, które zostały przygotowane specjalnie na potrzeby Projektu. Środki te sprzyjać mają kształtowaniu
postaw badawczych, rozbudzaniu dociekliwości poznawczej poprzez eksperymentowanie, poszukiwanie, odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie.
Ogromną rolę w rozwoju inteligencji dziecka odgrywają   także
rodzice. To rodzina ma bardzo duży wpływ na rozwój dziecka i jego
osiągnięcia edukacyjne. Zaspokajanie przez rodzinę potrzeb emocjonalnych dziecka jest niezbędne do rozwijania procesów poznawczych w szkole. Stąd ważna jest integracja działań i współpraca
rodziców z nauczycielem we wspieraniu wszechstronnego rozwoju
dziecka. Rodzice powinni więc motywować dziecko do działania,
stawiać mu wymagania na miarę jego możliwości. Powinni także
często chwalić je za wysiłek i cieszyć się z najmniejszego osiągnięcia, postępu. Nie powinni też dawać dziecku gotowych wzorów
do naśladowania. Powinni szanować pracę dziecka oraz stwarzać
sytuację, w której uczenie się jest naturalną potrzebą, a nie czymś,
co potrzeba czynić z przymusu.
Dziś już wiadomo na pewno, że wszystkie dzieci są wyposażone
w pewien potencjał twórczy i że to właśnie od naszej zewnętrznej
stymulacji zależy poziom rozwoju twórczego dziecka. Stąd udział
w projekcie „Szkoła Kreatywnych Umysłów”.
Zespół Promujący Szkołę

bezpieczne przedszkole

5 września 2014 r. do
naszego
przedszkola
w Mesznej przybył bardzo ważny gość – Pan
Policjant.
Priorytetem
naszego
przedszkola
jest oczywiście bezpieczeństwo, dlatego też
nasz miły gość opowiedział przedszkolakom o bezpiecznym poruszaniu się po drogach,
bezpieczeństwie podczas podróżowania samochodem, a także o tym
jak bezpiecznie bawić się w przedszkolu oraz w domu. Jak zwykle
największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się prezentacja
wyposażenia policyjnego niezbędnego podczas wykonywania pracy.
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Spotkanie z Policjantem przebiegło w bardzo miłej
atmosferze. Dzieci
z wielkim zainteresowaniem słuchały
Pana Funkcjonariusza. Bardzo aktywnie
uczestniczyły
w spotkaniu, zadawały pytania, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.
Serdecznie dziękujemy Panu Policjantowi za wizytę i zapraszamy
w przyszłym roku.
Zespół Promujący Przedszkole

Głos Gminy Wilkowice

POMAGANIE INNYM STAŁO SIĘ JUŻ NASZĄ TRADYCJĄ
Na zakończenie roku szkolnego dzieci
z Przedszkola w Mesznej oraz uczniowie klas
pierwszych Szkoły Podstawowej im. Bł. Jana
Pawła II brali udział w ogólnopolskiej kampanii
„Zaczytani” pod honorowym patronatem żony
Prezydenta RP Marii Komorowskiej. Celem
tejże kampanii było zebranie książek, które
trafią do dzieci przebywających w szpitalach

i hospicjach dziecięcych. Udało się nam zebrać 214 książek,
które z kolei przekazaliśmy do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej - organizatora kampanii na terenie województwa śląskiego.
Za pomoc w zbiórce książek pragnę podziękować wszystkim
Dzieciom oraz ich Rodzicom.
Koordynator akcji Iwona Kwaśny

Stowarzyszenie „RAZEM dla WILKOWIC”
zaprasza mieszkańców Gminy Wilkowice do udziału w VI edycji dyktanda z języka polskiego

„Ortograficzne Potyczki” – WILKOWICE 2014,
które odbędzie się w dniu 24. października br. (piątek)
w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach, ul. Szkolna 8
Zapisy od godziny 16.30 - mile widziane zespoły reprezentujące
szkoły z terenu naszej Gminy.
Dyktando rozpocznie się o godz.17.00 i potrwa 45 minut.
Regulamin na stronie internetowej Gminy Wilkowice oraz do pobrania w Gminnej Bibliotece Publicznej i w bibliotekach szkolnych na
terenie Gminy.
Gorąco zachęcamy do udziału!
Regulamin.
PATRONAT: Biblioteka Publiczna w Wilkowicach.
Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy.
PATRONAT MEDIALNY: „Głos Gminy Wilkowice”.
ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie „RAZEM dla WILKOWIC”.
CELE DYKTANDA:
Krzewienie i publikowanie poprawnej polszczyzny.
Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych.
Zdrowa rywalizacja w „ortograficznych potyczkach”.
ZAŁOŻENIA DYKTANDA / ZASADY UCZESTNICTWA:
Konkurs jest adresowany do mieszkańców Gminy Wilkowice.
Udział w DYKTANDZIE jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni zasad niniejszego regulaminu.
Uczestnicy będą podzieleni na trzy grupy wiekowe:
- uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych,
- uczniowie klas I – III gimnazjów,
- pozostali mieszkańcy Gminy Wilkowice.
Druk zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej Gminy Wilkowice. Wręczenie nagród odbędzie się na komisji ds. Oświaty i Kultury
w grudniu 2014 roku. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym
regulaminie zostaną wykluczone z udziału w konkursie. Nagradzane
będą miejsca: pierwsze, drugie i trzeci (w każdej grupie wiekowej).
W przypadkach uzasadnionych Jury, w porozumieniu z organizatorami, może przyznać wyróżnienia.
Tytuł MISTRZA „ORTOGRAFICZNYCH POTYCZEK” i nagrodę
otrzyma osoba, która tekst dyktanda (w swojej grupie wiekowej)
napisze bezbłędnie. Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów po zakończeniu
imprezy.
PRZEBIEG DYKTANDA I KRYTERIA OCENY:
Tekst będzie czytany zdaniami, bez powtarzania.
Podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy

naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać
sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy) oraz słowników itp.
Oceniana będzie także interpunkcja. Nie wolno pisać dyktowanego
tekstu literami drukowanymi. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis
słowa i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść
piszącego. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie
zaznaczone. W poprawkach nie można używać liter drukowanych.
TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA DYKTANDA:
Konkurs ortograficzny odbędzie się w piątek, 25. października 2014 r.
w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi przy ulicy Szkolnej 8 w Wilkowicach – początek godz.17.00; rejestracja od godz.16.30.
Czas pisania do 45 minut
Ogłoszenie wyników w ostatnim tegorocznym numerze Głosu i na
stronie internetowej Gminy Wilkowice.
INFORMACJE DODATKOWE:
1.Tekst dyktanda zostanie opracowany zgodnie z zasadami pisowni
i interpunkcji zawartych w Słowniku ortograficznym PWN, Warszawa 2006, opracowanym przez Annę Kłosińską przy udziale Barbary
i Marka Łazińskich.
2. Dla najlepszych organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody.
3. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie,
jeżeli nastąpi taka konieczność.
W imieniu organizatorów
Prezes Stowarzyszenia



Formularz zgłoszeniowy IV edycji Dyktanda
z języka polskiego
Nazwisko .........................................................................
Imię ..................................................................................
Adres zamieszkania .........................................................
Kategoria .........................................................................
Zasady zawarte w regulaminie są mi znane.
		

..........................................................

		

podpis
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TAKIE BĘDĄ RZECZYPOSPOLITE JAKIE ICH
MŁODZIEŻY CHOWANIE
Taką szczytną ideę godnie wypełnili uczennice i uczniowie szkół
Gminy Wilkowice – obu gimnazjów gminnych i SP w Bystrej i Wilkowicach, którzy wzięli czynny udział w XIX Biegu Ulicznym zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, w niedzielę
21 września br. Chronologicznie, Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Klimczok-Bystra” wcześniej skierował w stronę dyrekcji szkół informację, iż istnieje realna szansa pozyskania znaczącego wsparcia
finansowego ze strony Banku PKO – generalnego sponsora imprezy,
na rehabilitację ucznia SP w Wilkowicach i zawodnika naszego Klubu – 12-letniego skoczka narciarskiego Szymona Olka dramatycznie
poturbowanego w wypadku na skoczni K30 w Zakopanem, w dniu
25 lutego br. Warunkiem koniecznym organizacyjnego sukcesu było
indywidualne wystartowanie w biegu, stosownym do swojego wieku,
z umieszczonym na numerze startowym napisem „Biegnę dla Szymona”. Prośba, na nasz apel, spotkała się z pełnym zrozumieniem
i uczniów i ich opiekunów. Wręcz spontanicznie zebrano liczbę chętnych do wyjazdu szczególnie wśród rówieśników Szymona.
Szanowni Państwo!
W 54. osobowym autokarze zdecydowaną większość pasażerów
stanowili uczennice i uczniowie, kilkoro pedagogów i sam bohater Szymon ze swoim rodzeństwem i mamą. Ogromnym dla nas zaskoczeniem okazał się fakt, iż na listach zapisanych osób, które zdecydowały
się biegać dla Szymona, również spoza naszego środowiska lokalnego, ostatnią liczbą była liczba 437!, a wystartowały 603 osoby, w tym

ok. 70% to dorośli. Tym samym   padł rekord frekwencji
dla założonego pomocowego
celu we wszystkich dotychczasowych edycjach „Biegu
Ulicznego”. Na wieść o organizowaniu wyjazdu Wójt naszej gminy Pan Mieczysław
Rączka zaoferował pomoc
poprzez pokrycie kosztów związanych z przewozem autokarem, który
bardzo ułatwił sprawne przeprowadzenie zaplanowanego przedsięwzięcia.
Reasumując - rezultat końcowy naszego zamysłu przyjścia Szymonowi z pomocą przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania.
Wszystkim, którzy zaangażowali się w przedmiotową akcję pomocową – uczniom i dorosłym, również spoza naszej gminy, w tym np.
zawodnikom naszego i zaprzyjaźnionych z naszym klubów narciarskich, bezpośrednim opiekunom pod kierownictwem Dyrektora Pana
Andrzeja Pobożnego, Dyrektorowi SMS w Szczyrku Panu Jarosławowi Koniorowi, Panu Wójtowi Mieczysławowi Rączce i władzom naszego samorządu raz jeszcze za zrozumienie racji naszych działań
najserdeczniej dziękujemy!
Zbigniew Banet

„ROLLSKI” PO RAZ DWUNASTY
W dniu 14 września br.
w pięknej scenerii bystrzańskiego krajobrazu, godnego
pędzla mistrza  Juliana Fałata, przy idealnej dla biegów
pogodzie odbyły się – w Bystrej, wzdłuż ulicy Fałata,
zawody sportowe w biegach
na nartorolkach p.n. „ROLLSKI 2014” w cyklu „SILESIA
ROLLSKI TOUR”. W biegach startowały kobiety
i mężczyźni w kategoriach
seniorskich i juniorskich –
A, B, i C. Zanotowaliśmy
rekord uczestników – 132,
w tym udział członków kadr
PZN przygotowujących się do Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym.
Dystans biegu dla wszystkich 8 startujących grup wynosił 2800 m
przy różnicy poziomów przy starcie i na mecie wynoszących 85 m.
Wyniki zawodów dostępne na stronie www.pzn.pl.
Informujemy ponadto, że bezpieczeństwo zawodników, do którego
przywiązujemy największą staranność, gwarantowała profesjonalność
Policji Drogowej
z Bielska-Białej,
czujność druhów
z OSP z Bystrej;
o zdrowie zawodników troszczył się
Gminny Ośrodek
Zdrowia, obsada
karetki z Centrum
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Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, Grupa Ratownictwa Medycznego OSP Bystrej oraz ratownicy medyczni Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego ze Szczyrku; Referat Służb Technicznych  
Gminy Wilkowice przygotował nam zaplecze dla wygodnego przebywania uczestników zawodów w obrębie miejsca startu; o sprawne
i zgodne z przepisami narciarskiego regulaminu sędziowskiego PZN
zadbał doświadczony klubowy zespół sędziowski, który ściśle współdziałał z firmą „Robiinet” ze Szczyrku.
Osobą kierującą zespołem ds. losowania nartorolek była nasza
olimpijka z Soczi P. Agnieszka Szymańczak.
Wspomagania żywieniowego udzielali: Firma „Żywiec – W. Dobija”,
Piekarnia P. Rafała Wykręt z Bielska – Białej, Piekarnia i Cukiernia
P. Łukaszka z Bystrej, Pizzeria „Hava” z Bystrej, Cukiernia P. Zdrowaka z Wapienicy, P. Karolina Banet upiekła 5 „blach” kremówek „papieskich. Całośc bufetu obsługiwała P. Karolina i P. Krystyna Muszyńska.
Wójt Gminy Pan Mieczysław Rączka uroczyście otworzył zawody, a po ich zakończeniu wraz z dyrektorem ds. sportowych PZN
Markiem Siderkiem, sędzią głównym zawodów Piotrem Kruczkiem,
delegatem technicznym P. Włodzimierzem Walusiem i prezesem
Klubu Zbigniewem Banetem wręczył okazałe puchary (za m. I – III)  
autorstwa P. Krzysztofa Klisza, a także dyplomy i upominki (za m.
I –VI). Ponadto nasze zawody wsparli: bielskie Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy w Wilkowicach, WZ LZS Katowice, Firma „ABC –
A. Maślanka”, Spółdzielnia Bystrzanka, Firma „Elbis” z Bielska-Białej, Spółka „Sita” z Bielska-Białej, firma „Larix” z Buczkowic, GOSiR
Wilkowice, ŚlBOZN z Wisły. Wszystkim za wsparcie naszego sportowego
przedsięwzięcia najserdeczniej dziękujemy, zapraszamy za rok i prosimy
mieszkańców, gości i turystów o bardziej liczne kibicowanie zawodnikom
wzdłuż trasy biegu.
Ze sportowym pozdrowieniem
Zbigniew Banet
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Bardzo udana impreza w Huciskach
W dniu 13 września w „Starej Szkole” w Huciskach odbyła się
uroczystość pożegnania lata 2014 roku. Bardzo udana impreza.
Było dla każdego coś przyjemnego. Dla miłośników wycieczek
górskich urządzono rajd na trasie od „Wilczyska” przy ulicy Harcerskiej do schroniska na Magurce, gdzie sprawdzono obecność
i potem drużyny przeszły czarnym szlakiem pod Skałę Czarownic. Tu sympatyczny czarownik Józef Kruczek wygłosił płomienną mowę, przypominając historię tego miejsca. /patrz też: wrotabeskidow.pl/.   W tym czasie pomocnik czarownika Irek Bojdys
rozpalił ognisko, na którym strudzeni wędrowcy upiekli kiełbaski.
Rozległy się śpiewy i w wesołej atmosferze nastąpiło przejście do
centrum, czyli odnowionej „Starej Szkoły”. Uczestników było około
osiemnastu i myślimy, że będzie to początek grupy turystycznej
Stowarzyszenia Kulturalnego „Wrót Beskidów” pod kierownictwem
Mateusza Romaniaka. Najmłodszą uczestniczką rajdu była Maja
Wandzel,  pięcioletnia dziewczynka, która całą trasę z „Wilczyska”
na Magurkę i do „Starej Szkoły” przeszła na nogach. Brawo! Zuch
dziewczyna. Z kolei najmłodszym uczestnikiem rajdu był Mateusz Romaniak junior. Chłopczyk ma niecałe dwa lata, ale trzymał
się dzielnie i bez kapryszenia na plecach taty. Również brawo!!!  
W „Starej Szkole” na uczestników imprezy, zarówno dorosłych, jak
i dzieci czekały niesamowite atrakcje. Nadleciał samolot ze spadochroniarzami, którzy skakali do celu z wysokości ponad tysiąca
metrów. Cel zaznaczony był białym krzyżem. Lotnicy wylądowali
szczęśliwie i widowiskowo przy wielkim aplauzie dzieci i dorosłych.
Skoczkowie przenieśli swoje spadochrony na scenę „Starej Szkoły”, a prowadzący wyjaśnił zasady bezpieczeństwa oraz zaprezentował, jak składa się spadochron. Z wielkiej czaszy spadochronu
spadochroniarze złożyli paczuszkę, którą włożyli do plecaka i byli
gotowi do dalszych skoków. Pokazali również spadochron zapasowy oraz opowiedzieli kilka ciekawostek związanych ze skokami.
Dalszą atrakcją dla młodzieży i dzieci była przejażdżka łagodnymi
końmi pana Piotra Kani. Atrakcje konne dla dzieci trwały do samego wieczora i cieszyły się wielkim powodzeniem. Po spadochroniarzach „sala” zamarła i zelektryzowała dzieci oraz młodzież, gdyż
między nimi nieoczekiwanie pojawił się profesjonalny klaun z czerwonym nosem. Zabawiał dzieci   fantastycznie, zadawał zagadki,
mówił dowcipne wierszyki, a na koniec zaproponował interesujące zabawy z dmuchanymi balonami. Było przeciąganie liny, skoki
przez przeszkody i jednym słowem dzieciaki bawiły się super fajnie. Dzieci stwierdziły, iż klaun zapewnił im fantastyczną zabawę.
Po występie klauna sceną zawładnęła pani Agnieszka Rusin
ze swoim zespołem pieśni i tańca „Ziemia Beskidzka”, za co Wójt
Gminy pan Mieczysław Rączka wręczył jej bardzo ładną wiązankę

kwiatów, a prezes Stowarzyszenia „Wrota Beskidów” pan Władysław Wala wręczył jej „sowę”, symbol mądrości - wykonany przez
artystę sztuki origami panią Justynę Loranc. Zespół „Ziemia Beskidzka” ubrany był w kolorowe meszniańskie stroje. Wykonali
je własnoręcznie członkowie zespołu, bądź ich rodzice. Widać,
że zespół z Mesznej solidnie trenuje, a ich układy taneczne są
coraz lepsze i profesjonalne. Indywidualne popisy chłopaków są
wprost porywające i widowiskowe. Dobrze, skocznie i rytmicznie
gra ich kapela. Występ kapeli się podobał,  wspomogła ich Oliwia
Świerczek, super zapowiadająca się dziewczynka, którą muzycznie kształtuje pan Łukasz Golec. Jest to wielki talent muzyczny.
Dała pokaz dobrej gry na skrzypcach. Spodobała się wszystkim
uczestnikom. Po tych artystach na scenie wystąpił pan Janusz
Mazur, uczestnik „Drogi do gwiazd” prowadzonej przez Zbigniewa
Wodeckiego. Był to wspaniały koncert, pan Mazur ma opracowane
dwa i pół tysiąca utworów muzycznych. Doskonale śpiewa i świetnie bawił uczestników zabawy. Tańczący, rozgrzewani przez Janusza Mazura bawili się wspaniale. Na „parkiecie” pojawiło się szereg
utalentowanych tancerzy i tancerek, tak się rozbawili, że trudno
było zakończyć zabawę. Niestety musiała się ona jednak skończyć
o godzinie 22:00 (trochę przedłużono, za co przepraszamy). Myślę, że śpiew Janusza to zrekompensował. Na „parkiecie” co chwilę wznoszono entuzjastyczne okrzyki: „Tak się bawią, tak się bawią
Huciska!”. Jakież było zdziwienie wznoszących okrzyki, kiedy do
pana Józefa podeszła grupa tańczących z protestami - przecież
oni są z Łodygowic, a też się bawią. Musiał więc zmienić tekst na:
„Tak się bawią, tak się bawią i Łodygowice”. Napoje i konsumpcję
serwowała „grupa Jarka Wandzla”. Uczestnicy całej imprezy zachowywali się kulturalnie i inteligentnie, za co im serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również członkom Stowarzyszenia „Wrota Beskidów”, którzy tak mile i ochoczo obsługiwali imprezę. Nie będzie
im to zapomniane, gdyż tworzymy grupę, która potrafi „coś” zrobić.  
Było to piękne pożegnanie lata. Na koniec zaśpiewano piosenkę
„Żegnaj lato na rok” i wszyscy wesoło stwierdzili, iż taka impreza
powinna odbyć się w przyszłym roku, a może i cyklicznie. Wyraźnie
widać, że temu rejonowi  brakowało takiej imprezy. Oni umieją się
bawić, dlatego Wrota Beskidów ich popierają. Postaramy się,  aby
żegnać lato i w roku 2015 jeszcze okazalej.          
Jednocześnie przypominany naszą stronę internetową: wrotabeskidow.pl
Władysław Wala

OGŁOSZENIE

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku
dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Karta Dużej Rodziny oferuje zniżki oraz dodatkowe uprawnienia.  Posiadacze Karty będą mieli
możliwość korzystania z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Więcej na temat oferowanych zniżek można znaleźć na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl lub
www.empatia.mpips.gov.pl oraz www.mpips.gov.pl.
Więcej informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 lub pod numerem telefonu
499 00 77 w. 203.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje,
iż w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja
2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu dla rodzin wielodzietnych w tut. ośrodku są wydawane
wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny
wielodzietnej, tzn. rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mający na
utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
8
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Skała czarownic
Od dawna z Bałkanów
przez Węgry i Czechy na
Żywiec, do Bielska prowadził szlak handlowy. Od
Żywca do Bielska prowadziła droga zwana „cesarką”, którą głównie transportowano sól kamienną
z wioski Sól. W Białej szlak rozwidlał się w stronę Austrii i Wiednia, a w drugą stronę - Krakowa i Śląska. Cesarka biegła przez
Łodygowice, Huciska i Wilkowice (nie tak jak w chwili obecnej ul.
Żywiecką). Przy tym ruchliwym szlaku gromadziły się różnego
rodzaju grupy zbójeckie, które okradały kupców i karawany handlowe. W roku 1709 przy „cesarce” zbójował zbójnik o nazwisku
Wojciech Bulok ze Spytkowic. Nękał kupców i bogatszych chłopów, a pomagały mu w tym dwie starsze kobiety. Kobiety poruszały się po wiosce, leczyły ludzi, zwierzęta, znały się na ziołach
i jak mówili o nich mieszkańcy, „odczarowywały krowy zaczarowane, co mało mleka miały”. Mieszkańcy Wilkowic i Hucisk nazywali
je czarownicami. Według przekazów, czarownice miały tak duże
oczy, że nimi „przeszywały ludzi”, a ludzie nie wytrzymywali ich
wzroku. Wszyscy się ich bali, gdyż nie można było patrzeć w te
oczy, biła z nich jakaś dziwna siła. Były to informatorki, można
powiedzieć szpiedzy rozbójnika. Często się przebierały w dziwne
stroje, a mieszkały razem ze zbójnikiem w lesie nad skałą w Huciskach, na tak zwanym „grzbiecie”.   Jest tam taka duża skała,
którą później nazwano „skałą czarownic”, tam ukrywała się cała
trójka. Po jakimś czasie sukcesów zbójników kupcy zorganizowali
się w grupy i coraz trudniej było Bulokowi kogoś okraść. Bulok coraz częściej spoglądał na kościół i ukryte w nim bogactwa. W nocy
w 1709 roku okradziono kościół św. Michała Archanioła w Wilkowicach, a rozboju dokonał właśnie ten rozbójnik o nazwisku Wojciech
Bulok. Mieszkańców Wilkowic to rozłościło i postanowili rozprawić
się ze złodziejem. Zaczęto oglądać i szperać, aby ująć bandytę.
Przypadkowo mały chłopak z Wilkowic idąc na grzyby zauważył,
że koło dużej skały stoi jakiś nieznany, zarośnięty mężczyzna i rozgląda się we wszystkie strony. Wrócił szybko do wioski, powiadomił
wójta, a wójt błyskawicznie zawiadomił policjanta i gajowego, bo
oni mieli broń. Wyżej wymienieni zebrali okolicznych chłopów, obstawili skałę i złapali drzemiącego zbójnika w jaskini. Odebrali mu
dwa pistolety, bagnet wojskowy i zabrali go do wioski, a następnie
zawieźli go na zamek do Żywca, gdzie był sądzony. W tym czasie

panie znachorki poszły kupić chleb i zauważyły, jak związanego
kompana prowadziła policja i gajowy. Zapłaciły za chleb i szybko
poszły do lasu. Przecież tam w lesie miały kosztowności i pieniądze zebrane przy zbójowaniu. Tak mówi legenda. Kosztowności
i pieniądze mieli zakopane 30 metrów dalej od tej skały, pod pniami
i wykrotem. Wydostały to wszystko i uciekły przez las na Bielsko.
Z Bielska do Skoczowa, bo jedna stamtąd pochodziła i mieszkała
u brata. Ucieczka się udała, ale ludzie z Wilkowic szukali znachorek, które przepadły jak duchy. Dlatego ludzie mówili, że to czarownice i zniknęły przy zastosowaniu swoich czarów. Od tego czasu to
miejsce nazwano „skałą czarownic”. Nasze czarownice kupiły mały
domek i gospodarstwo. Żyły w nim skromnie, długo, aż przyszła po
nie śmierć. Choć żyły skromnie i biednie, to po ich śmierci w domu
znaleziono jeszcze dużo kosztowności, ale te panie o przeszłość
zbójecką nikt nie podejrzewał.
Bandytę zbója Wojciecha Buloka osądzono w Żywcu. Za napad
na kościół i inne napady został srodze ukarany. Jak podaje Andrzej Komoniecki w dziele „Chronografia albo dziejopis żywiecki”
na stronie 338: „Tegoż roku die 7 Octobris [7.X.] Wojciech Bulak
z Spytkowic, Państwa Jordonowskiego, zbójca jawny, tu w Żywcu
zginął. Któremu rękę prawą wśród rynku naprzód ucięto i na prędze przybito, a pod justycyją (szubienicą) dwa pasy z niego udarwszy, kołem połomano i w ono wpleciono”. Od tego zdarzenia ludzie nazywali jaskinię, gdzie pojmano zbójnika, jaskinią zbójnicką.
Wejście do jaskini zbójnickiej z biegiem czasu zostało zapomniane
i zasypane gałęziami i drobnymi kamieniami. Jeszcze w 1890 roku
ludzie opowiadali, że jeden żebrak szedł wieczorem do Wilkowic
przez las, bo zabłądził. Zobaczył, że świeci się światło. Myślał, że
to jakiś dom, w którym jeszcze ludzie nie śpią. Podszedł bliżej i zobaczył, że na skale pali się ognisko, a przy nim dwie stare kobiety
oraz starszy chłop z długą brodą. Oni to jakieś stare zaklęcia wymawiali na tej skale. Jak zobaczył te okropne zjawy to tak uciekał,
że jak przybył do karczmy, to nawet ludzie się jego wystraszonej
twarzy bali, a on przysięgał, że widział te okropne zjawy na własne
oczy. Dlatego też w dawnych czasach ludzie omijali to miejsce,
a teraz już nikt nie pamięta nazwiska rozbójnika, a przecież może
tam w okolicach skały czarownic można odkryć jaskinię. A może
i pozostało tam jeszcze kilka nieodkrytych skarbów?
Przy pomocy fragmentów wspomnień kronikarza Jana Halamy
oraz urywków cytowanego Andrzeja Komonieckiego opracował
Wala Władysław

„Na rozstajach dróg, w leśnych ostępach, nad
rzekami, … - kapliczki, świątki i krzyże”
Krzyże przydrożne, świątki i kapliczki to pomniki kultury sakralnej,
które są świadkami i pamiątką dziejów. Najwięcej postawiono ich
w XVII wieku. Żadna nie powstała przypadkowo, każda do czegoś
nawołuje, przypomina o jakimś zdarzeniu. W czasie rozbiorów Polski stawianie krzyży i kapliczek było zabronione.
Krzyże stawiano w miejscach ważnych, znaczących dla ludzi:
• przy kościele, w centrum osady lub wsi, wyznaczając w ten sposób ich punkt centralny;   
• na początku lub na końcu zabudowań wsi; na rozstajnych drogach, gdzie żegnano odchodzących;
• w miejscu, gdzie znaleziono kości ludzi dotkniętych zarazą lub
poległych w potyczkach wojsk;
• przy ścieżkach prowadzących do lasu, czy na skraju pól,
• dla upamiętnienia nagłej śmierci - kiedy człowiek zginął tragiczną
śmiercią: w wyniku zabójstwa, w wypadku, od uderzenia pioruna,
wierzono, że jego dusza nie zazna spokoju, dopóki nie zostanie
postawiony przydrożny krzyż lub kapliczka. One miały zapewnić
wieczny spokój tym, co nagle odeszli.

Dziś często zapomniane, niszczejące i obdarte z intencji. Oddział Akcji
Katolickiej przy wilkowickiej parafii pragnie, przy udziale mieszkańców, przywrócić pamięć o nich, a w przypadku
tych najbardziej dotkniętych zębem
czasu, odtworzyć ich pierwotny wygląd. Wkrótce wydany zostanie folder
ze zdjęciami tych budowli z terenu Wilkowic, który będzie ogólnodostępny.
Zwracamy się do mieszkańców o pomoc w uzupełnieniu zdjęć oraz
brakujących opisów. Materiały można zostawiać w kiosku prasowym przy parafii w Wilkowicach, w bibliotece lub w referacie kultury
w Urzędzie Gminy. Razem możemy więcej!
Wszystkim, którzy już włączyli się w to zadanie serdecznie dziękujemy.
Janina JPiechota

Głos Gminy Wilkowice

9

„Świńskie słońce”
Księżyc tej nocy świecił jasno i wyraźnie. Idąc z moim „pasterzem”, owczarkiem niemieckim, na nocną przechadzkę obserwowałem krystalicznie czystą „lunę” chcąc wypatrzeć na niej amerykańską flagę. Jesienna noc była ciepła i przejrzysta. Spacerując  
w dół ulicy Szkolnej w Wilkowicach w jednej ręce niosłem  jesienną
kurtkę, a w drugiej trzymałem wyłączoną latarkę. W świetle „świńskiego słońca” - tak określają myśliwi księżyc w czasie polowania,
widoczność, mimo późnej godziny, była bardzo dobra. Mój owczarek szedł przy nodze przywiązany niewidzialną liną w postaci wydanej przeze mnie komendy: równaj. Będąc już dosyć daleko, w połowie drogi do ulicy Żywieckiej usłyszałem nagle odgłosy świadczące
o obecności w pobliżu hordy dzikich świń. Instynkt pasterski mojego owczarka był silniejszy od tresury w szkole dla psów. Zerwał się
w kierunku skąd dochodziły kwiki i oddźwięki rycia murawy. Zniknął
w ciemnościach wilkowickiej nocy. Mocnym strumieniem światła
diodowego szperacza oświetlam linię horyzontu. Cisza, nic nie słychać nic nie widać. Nagle, jak gdyby stado koni ruszyło w panice
po rozległych stepach słyszę szum ciężkiego pędu po jesiennej,
wyschniętej trawie. Kieruje w to miejsce strumień światła latarki

i widzę mojego wilczura. Wiedziałem, że on potrafi szybko biegać,
ale że potrafi też „fruwać” tego nie wiedziałem. W błyskawicznym
tempie leci prosto na mnie. Dobiegł i z wiszącym jęzorem położył
się pod moimi nogami..... podnoszę wzrok i w strudze światła latarki widzę, tuż przede mną, stoi odyniec. Patrzy na nas, bez odrobiny
poczucia humoru, jak gdyby się zastanawiał, którego z nas pierwszego wziąć na kieł. Do tej pory żyłem w przekonaniu, że długowłosy owczarek niemiecki jest dużym i groźnym psem, ale przy tym
dziku wyglądał jak grzeczny pudelek. Zacząłem krzyczeć, gwizdać
i wymachiwać kurtką, którą na szczęście trzymałem w ręku. Musiało to na nim wywrzeć wrażenie, bo po kilku sekundach cyrkowego
spektaklu dał drapaka i zniknął w czeluściach wilkowickich pól. Po
tej, mrożącej w żyłach krew, przygodzie nadal chodzę z psem na
nocne spacery, ale już nie zapuszczam się tak daleko do królestwa dzikich zwierząt. Mimo to, jak już jestem kilkaset metrów poniżej budynku wilkowickiego Gimnazjum, to czuje się podobnie jak
wchodziłem kiedyś do basenu kąpielowego po obejrzeniu w kinie
filmu „szczęki”.   
Kornel Lichtenstein

POWSTANIE WARSZAWSKIE. DWA SPOJRZENIA. Cd.

Drodzy Państwo! Zupełnie inaczej spojrzał na wybuch Powstania Warszawskiego historyk młodego pokolenia, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego Piotr Zychowicz.
Uczeń prof. Pawła Wieczorkiewicza.
Ojciec P. Zychowicza, jako 16-latek, walczył w Szarych Szeregach i szczęśliwie przeżył 63-dniowe piekło na ziemi. Jego rówieśnicy nie mieli tyle szczęścia. Rodzina P. Zychowicza, podobnie jak
tysiące innych warszawskich rodzin, straciła w Powstaniu dorobek
całych pokoleń.
P. Zychowicz ma więc z tego powodu moralne prawo pytać
o sens Powstania, pomimo że wielu jego rodaków tragedię Powstania uważa za świętość, a tych, którzy próbują racjonalnie,
zgodnie z faktami, podejść do tematu, skazują na potępienie.
P. Zychowicz swoją książkę o Powstaniu zatytułował „Obłęd‚ 44”.
Moim zdaniem nie jest to fortunne, gdyż w jakiś sposób deprecjonuje on bohaterski zryw młodych żołnierzy AK, harcerzy, a nawet
dzieci. Bo to nie oni wpadli w obłęd i nie oni zadecydowali o wybuchu Powstania.
Autor wydobywa na światło dzienne spod patriotycznej narracji,
jakby przez otwarcie zabliźnionej rany, kulisy podjęcia obłędnej
i tragicznej decyzji. Wyłania się tutaj, o dziwo, nie gen. Bór – Komorowski, dowódca Armii Krajowej, człowiek nijaki, który w żadnym
wypadku nie powinien być na tym stanowisku, ale główny sprawca
tragedii gen. Leopold Okulicki. W tym miejscu możemy mocno żałować, że wskutek zdrady gen. Grot - Rowecki został aresztowany
przez Niemców.
Gen. L. Okulicki parę miesięcy przed wybuchem Powstania został zrzucony na spadochronie do kraju z zadaniem Naczelnego
Wodza gen. K. Sosnkowskiego, aby wszelkimi sposobami nie dopuścić do jego wybuchu. I ten oficer, czy to z niepohamowanej ambicji, czy ogromnej naiwności politycznej, a może wskutek agenturalności rozpoczął działania zupełnie sprzeczne z tym, co nakazał
mu Naczelny Wódz. Skupił on wokół siebie w Komendzie Głównej
AK takich ludzi jak: gen. A .Chruściel (ps.„Monter”), gen. T. Pełczyński i płk. J. Rzepecki. Ta grupa oficerów „puczystów” wywierała silny nacisk na gen. Bora – Komorowskiego, aby przekonać
go o celowości Powstania. W opozycji do nich najsilniej stanął płk.
J. Bokszczanin, za co zapłacił utratą stanowiska szefa operacji.
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Zignorowane zostały też ostrzeżenia gen. A. Skroczyńskiego, ppłk.
L. Muzyczki i płk. A.E. Fieldorfa, którzy uważali, że Powstanie będzie prawdziwym samobójstwem.
W dokumentach rosyjskich, przekazanych Polsce w czasach Jelcyna, znalazły się materiały mówiące o złamaniu płk. L. Okulickiego
przez NKWD we Lwowie w 1941 roku. Ten oficer,  zasłużony w walkach o niepodległość II RP, nie wytrzymał tortur w czasie przesłuchań. Kiedy powstawała armia Andersa płk. L. Okulicki znalazł się
bardzo blisko swojego dowódcy. To mógł nie być przypadek.
Nieszczęściem dla Polski była także siatka agenturalna w Sztabie Generalnym Naczelnego Wodza utworzona przez gen.
S. Tatara. To on cenzurował i blokował rozkazy Naczelnego Wodza
wysyłane do Polski. Ten najważniejszy z dnia 29 lipca 1944 roku
(„...jestem bezwzględnie przeciwny powszechnemu powstaniu...”),
dotarł do Warszawy za późno, gdy powtórna mobilizacja oddziałów
AK została już ogłoszona z terminem rozpoczęcia walk 1 sierpnia
o godz. 17 .00. Powtórna dlatego, że 27 lipca za plecami dowódcy
AK gen. A. Chruściel ogłosił pierwszą mobilizację, którą gen. Bór
– Komorowski zdecydowanie odwołał. Za drugim razem brakło mu
jednak tej determinacji i pod presją gen. A. Chruściela jakoby na
prawym brzegu Wisły pojawiły się sowieckie czołgi zgodził się na
wydanie rozkazu o wybuchu Powstania.
P. Zychowicz stawia niewygodne pytania. Jak można było wbrew
wszelkim strategiom wojskowym, nie mając żadnych militarnych
szans na zwycięstwo ogłosić rozpoczęcie bitwy! Taka decyzja była
zbrodnią wobec Narodu Polskiego. Pyta również, jak można było
mieć jeszcze złudzenia, co do postawy Stalina po nieudanej akcji
„Burza”, która zaowocowała likwidacją oddziałów AK przez NKWD
po wspólnej walce z Armią Czerwoną przeciwko Niemcom! Czy
nie lepiej było te oddziały wykorzystać do ochrony ludności polskiej
przed bandami ukraińskimi i wówczas nie doszłoby do rzezi na
Wołyniu. Akcja „Burza” pozbawiła też Warszawę dużej ilości broni
i amunicji.
Jest jeszcze coś, co na zakończenie może zbulwersować każdego. Gen. Bór – Komorowski całe Powstanie przesiedział apatycznie w ciemnym pokoju. Po kapitulacji Powstania 2 października
1944 roku pod  naciskiem Brytyjczyków został Naczelnym Wodzem
w miejsce gen. K. Sosnkowskiego. Również pod naciskiem Bry-
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tyjczyków miał być odznaczony Orderem Virtuti Militari. Mjr S. Żochowski ze Sztabu Generalnego Naczelnego Wodza dostał zadanie przygotowania wniosku. Regulamin w/w odznaczenia wymagał
samodzielnego działania prowadzącego do zwycięstwa i w związku z tym mjr S. Żochowski przygotował wniosek... o postawienie
gen. Bora – Komorowskiego przed sądem. Jednak Brytyjczycy na
to nie pozwolili. Order został przyznany.
Autor książki nie ukrywa, że jest dumny z żołnierzy Armii Krajowej, z tych Wspaniałych Chłopców i Dziewcząt, którzy niesieni miłością do Ojczyzny oddali dla Niej swoje życie. Jest dumny
z miliona warszawiaków, którzy przeszli piekło tracąc wszystko, co
mieli. Potępia i oskarża oficerów Komendy Głównej AK, bo swoją zbrodniczą decyzją o wybuchu Powstania Warszawskiego do-

prowadzili do jednego z największych dramatów w historii Polski.
Czy nie byłoby o wiele lepiej, żeby to Wspaniałe Młode Pokolenie
służyło po wojnie nawet na nowo zniewolonej Ojczyźnie? A turyści z całego świata przyjeżdżaliby do Warszawy tak chętnie jak do
Pragi? Film „Warszawa 1935” może nam uzmysłowić, jak piękna
była nasza przedwojenna stolica. Może on budzić ogromny żal, że
tej Stolicy już nie ma.
Ryszard Słobosz
(członek Towarzystwa Przyjaciół Bystrej)
Bibliografia :
1. Norman Davies   -  „Powstanie‚ 44”. Wydawnictwo Znak. Kraków.
2. Piotr Zychowicz -  „Obłęd‚ 44”. Dom Wydawniczy Rebis. Poznań.

Od października 2014 r. do maja 2015 r. - odbiór
popiołu z nieruchomości.
Zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych, surowców, popiołu i odpadów wielkogabarytowych na 2014 r., dla Gminy Wilkowice od października 2014 r. do końca maja 2015 r., w drugim terminie odbioru - odbierany będzie tylko i wyłącznie popiół.
W przypadku zadeklarowania w deklaracji dotyczącej gospodarki odpadami  gromadzenia popiołu w sposób selektywny, właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia jej w pojemniki
umożliwiające mechaniczny ich załadunek i odbiór przez podmiot
odbierający.
Nie dozwolone jest gromadzenie popiołu wraz z odpadami stanowiącymi pozostałość po segregacji tj. zmieszanymi odpadami
komunalnymi.
Należy przypomnieć, że pojemniki z popiołem oraz zmieszanymi
odpadami komunalnymi, a także worki z odpadami selektywnymi
muszą być wystawione przed posesję w dniu wywozu dla danego rejonu do godziny 7:00,  w miejscu umożliwiającym swobodny do nich
dojazd specjalistycznym pojazdom, w taki sposób, by nie powodować zagrożeń w ruchu drogowym. Czas odbioru popiołu jak również
innych odpadów komunalnych może być różny dla poszczególnych
ulic i uzależniony jest od ilości wystawionych przez mieszkańców odpadów.
Nie stanowi podstaw do reklamacji nieodebranie kubła lub worków
z odpadami segregowanymi, które zostały wystawione w dniu odbioru po godz. 7.00, po przejeździe samochodu zbierającego odpady.
Istnieje możliwość wywozu popiołu poza harmonogramem przez
właściciela nieruchomości  i dostarczenia go do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów,  utworzonego przy ul. Wilkowskiej 51  w Wilkowicach.
Do ww. punktu można dostarczyć również takie odpady jak:
1) selektywnie zebrane odpady ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, metalu oraz opakowania wielomateriałowe,
2) odpady zielone (gałęzie, liście, skoszona trawa),
3) odpady wielkogabarytowe,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
5) zużyte baterie i akumulatory,
6) przeterminowane leki,
7) żarówki, świetlówki, lampy neonowe, fluorescencyjne,
8) odpady niebezpieczne - takie jak farby, kleje, środki ochrony roślin
i ich opakowania,

9) odpady budowlano-remontowe,
10) zużyte opony.
Odpady te dla nieruchomości zamieszkałych są przyjmowane
bezpłatnie (w ilościach wskazujących na ich pochodzenie z gospodarstw domowych). W przypadku zlecenia wykonania robót remontowo-budowlanych firmie, za powstałe odpady odpowiedzialny
jest wykonawca robót.
Ponadto na bieżąco prowadzona jest kontrola segregacji odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, którzy zadeklarowali selektywna zbiórkę w złożonej
deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) w przypadku niedopełnienia
przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia
o tym Gminę.
Jednocześnie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 6 m ww.
ustawy Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów.

Komunikat
Jednocześnie informujemy iż z dniem 31 sierpnia 2014 r., minął
termin płatności za III kwartał 2014 r., za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Właścicieli nieruchomości, którzy nie dokonali jeszcze
płatności prosimy o uregulowanie należności.
Płatności za odpady komunalne można dokonywać w kasie Urzędu Gminy na II piętrze budynku bez uiszczania prowizji za dokonaną
wpłatę. Kasa jest czynna codziennie w godz. od 800 do 1430 z przerwą
od godz.  1100 do 1200.
Ostatni termin płatności za IV kwartał 2014 r., przypada na
dzień 30 listopada 2014 r.
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Referat Gospodarki Odpadami
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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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GMINNE ŚWIęTO PLONÓW
W WILKOWICACH
Tradycyjnie już od dziewięciu lat na terenie
naszej gminy obchodzone jest Gminne Święto Plonów. W tym roku odbyło się ono w dniu
7 września w Wilkowicach.
Obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej koncelebrowanej przez ks. Dziekana Franciszka Kuligę, na którą uczestnicy dotarli w barwnym
korowodzie dożynkowym przy akompaniamencie Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
Część oficjalna uroczystości, prowadzona przez konferansjerów - Panią Agnieszkę Rusin
i Pana Pawła Klisia, odbyła się na placu przed Domem Strażaka w Wilkowicach i rozpoczęła
się koncertem Gminnej Orkiestry. Po występie, naszej niezwykle utalentowanej młodzieży,
oficjalnie przywitał zgromadzonych gości oraz otworzył Gminne Święto Plonów Wójt Gminy
Mieczysław Rączka. Niezwykle podniosłym momentem było tradycyjne wręczenie chleba
gospodarzowi gminy przez przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich ze wszystkich sołectw.
Zaraz potem głos zabrał gospodarz gminy, a po nim Poseł na Sejm RP Pani Małgorzata Pępek, Starosta Powiatu Bielskiego Pan Andrzej Płonka, przedstawicielka Posła na Sejm RP
Pana Stanisława Szweda, Pan Stefan Haczek Przewodniczący Rady Powiatowej Śląskiej
Izby Rolniczej oraz Pan Ryszard Wójcik Prezes Rejonowego Związku Spółek Wodnych
w Bielsku-Białej, który wręczył medale rolnikom z terenu naszej gminy, Panu Jackowi Pezda oraz Panu Adamowi Nikiel. Po przemówieniach przeprowadzone zostało wręczenie nagród w konkursie na Najpiękniejsze Obejście w Gminie Wilkowice w 2014 r.
Zgodnie z regulaminem każde sołectwo zgłosiło po 5 gospodarstw domowych. W wyniku
dwóch wizji terenowych, przeprowadzonych przez przedstawicieli Rad Sołeckich oraz pracowników Urzędu Gminy w Wilkowicach, wytypowano zwycięzców konkursu, wśród których
znaleźli się: w sołectwie Bystra – Pani Ewa Galas, Helena Krupa oraz Pani Agata Waśko,
w sołectwie Meszna - Pani Maria Michulec oraz Pani Barbara Zięba i w sołectwie Wilkowice
– Pan Józef Kucia oraz Państwo Bogumiła i Józef Kruczek. Każdy z uczestników konkursu
otrzymał nagrodę i okolicznościowy dyplom.
Po części oficjalnej rozpoczęła się część kulturalna. Na scenie kolejno zaprezentowały
się następujące zespoły: Zespół Regionalny „Pisarzowianki”, Zespół „Rozśpiewane Gospodynie” z Węgierskiej Górki, Dziecięcy Zespół Fletni Pana „Beskidy”, Zespół Regionalny „Porąbczanie”, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Gilowianki”, Zespół Regionalny „Magurzanie”
oraz Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” z Mesznej, którym serdecznie dziękujemy
za uświetnienie obchodów swoim śpiewem, tańcem i grą na instrumentach muzycznych.
W trakcie obchodów Gminnego Święta Plonów każdy uczestnik miał możliwość udziału
w przygotowanej przez Organizatorów degustacji potraw regionalnych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie IX Gminnego Święta Plonów. Podziękowania należą się w szczególności przedstawicielkom Kół Gospodyń Wiejskich z Wilkowic, Bystrej oraz Mesznej, Strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Parafii w Wilkowicach.
UG

POZNAJEMY MAGURKĘ NA SPORTOWO - ORGANIZACJA CYKLU ZAWODÓW SPORTOWYCH
Za nami kolejna, druga edycja, z cyklu zawodów sportowych
organizowanych w ramach zadania pn. „Poznajemy Magurkę
na sportowo - organizacja cyklu zawodów sportowych” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Lokalnej Grupy
Działania „Ziemia Bielska”.
W pierwszą sobotę września na stokach Magurki Wilkowickiej odbyły się górskie zawody rowerowe. W zawodach udział
wzięły łącznie 54 osoby, z czego w kategorii OPEN sklasyfiko-

wanych zostało 48 osób. W kategorii OPEN kobiet na podium
stanęły: Olga Lipowiecka, Justyna Gruszecka, Sylwia Kruczek, Kornelia Hendzlik, Izabela Pawlik oraz Maja Micheizda.
W kategorii OPEN mężczyzn podium należało do: Maksymiliana Kruczka, Mateusza Sanetry, Piotra Adamusa, Pawła Seweryna, Sławomira Szkaradnika oraz Krzysztofa Pawlusiaka. Pełne
wyniki zawodów oraz fotorelacja dostępne są na stronie www.
wilkowice.pl.
Kolejna edycja zawodów, tym razem w biegach przełajowych,
na którą już dziś serdecznie zapraszamy, zaplanowana została
na 4 października br. (sobota).   	     	                       
MM

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu aktywizację mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LGD Ziemia Bielska
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
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