
W dniach od 13 do 17 lutego 2015 roku trwały Dni Otwarte Gmin-
nego Ośrodka Kultury „PROMYK” w Bystrej. Stanowiły one zwień-
czenie kilkuletnich starań władz Gminy Wilkowice mających na celu 
utworzenie samorządowej instytucji kultury. Przejęty w 2006 roku, 
od Samorządu Województwa Śląskiego, budynek byłego kina „Pro-
myk”  został w  2014  roku  gruntownie  zmodernizowany w  ramach 
projektu „Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w za-
kresie pielęgnowania kultury  i  tradycji”. Projekt współfinansowany 
jest  przez Unię Europejską  ze  środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgra-
nicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007‒2013.
Modernizacja  obiektu 

kultury w Gminie Wilko-
wice  odbywała  się  rów-
nolegle  do  inwestycji 
prowadzonej przez part-
nerską  Gminę  Bziny  ze 
Słowacji.  Partner  pro-
jektu,  w  chwili  obecnej, 
kontynuuje  roboty  bu-
dowlane  oraz  przygoto-
wuje  procedury  wybo-
ru  dostawców  wyposa-
żenia.

Podczas Dni Otwartych odwiedzający Gminny Ośrodek Kultury 
„Promyk” w Bystrej mieli możliwość poznania wnętrza i wyposaże-
nie, które robią wrażenie. Na parterze znajduje się sala zajęciowa 
wraz z zapleczem (pokój instruktorów, szatnia), pomieszczenia ad-
ministracji i dyrekcji oraz barek kawowy, z kolei na pierwszym pię-
trze ulokowano główną salę widowiskową wraz z zapleczem dla ar-
tystów i szatnią dla widzów. Budynek nie posiada barier architekto-
nicznych, wyposażony jest w podjazd, windę oraz toaletę dostoso-
waną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Największe wrażenie na odwiedzających zrobiła sala widowisko-

wa naszpikowana najnowocześniejszymi rozwiązaniami, obejmują-
cymi  profesjonal-
ny  system  nagło-
śnienia,  oświetle-
nia i projekcji obra-
zu. Pozwala  to na 
multifunkcyjność 
sali  – wystawienie 
sztuki  teatralnej, 
występ  zespołu 
muzycznego,  czy 
folklorystycznego 
oraz oczywiście ki-
nowej  projekcji  fil-
mów.

W  dniu  13.02.2015  r.  zaproszonym  gościom  czas  umi-
lał  program  kabaretowy  w  wykonaniu  Wiktora  Zborowskie-
go  i Mariana Opani oraz występ półfinalistki programu „The 
Voice of Poland” Justyny Janik. Wśród odwiedzających tego 
dnia obiekt znaleźli się m.in. posłanki Mirosława Nykiel i Mał-
gorzata  Pępek,  posłowie  Stanisław Szwed  i  Stanisław Pię-
ta, pierwszy wicewojewoda województwa śląskiego Mirosław 
Szemla, delegacje z partnerskich gmin: Bziny (Słowacja), Li-
kavka (Słowacja), Krasna (Czechy), przedstawiciele sąsied-
nich gmin oraz powiatu bielskiego, a także liczni reprezentan-
ci organizacji pozarządowych i instytucji kultury.

otwarcie GoK

cd. na str. 2-3

Wójt Gminy Wilkowice
oraz

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach
serdecznie zapraszają na promocję publikacji

pn. „MONOGRAFIA GMINY WILKOWICE”

połączoną ze spotkaniem z autorami,
która odbędzie się o godz. 16:30 w dniu 11 marca 2015 r.

w sali widowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wilkowicach.

M
o

no
g

ra
fi

a 
g

m
in

y 
W

ilk
ow

ic
e

ISBN: 978-83-940833-0-4
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy 
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Nazwa projektu: Wilkowice – Likavka, potężna historii dawka
Nr umowy o dofinansowanie projektu: PL-SK/BES/IPP/III/21

Program Wydarzenia:
16:30 Wystąpienie Wójta Gminy 
Wilkowice Mieczysława Rączki

16:40 Prezentacje autorów „Monografii 
Gminy Wilkowice”

17:20 Dyskusja z autorami
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cd. ze str.1

Zgodnie z przyjętą tradycją 27 stycznia br. w Wilkowicach odbyło się 
uroczyste Noworoczne Spotkanie Działaczy Samorządowych, Działaczy 
Kultury i Sportu Gminy Wilkowice. Spotkanie noworoczne jest okazją do 
wręczenia  dorocznych  nagród  szczególnie  zasłużonym  mieszkańcom 
gminy w dziedzinie kultury  i  sportu,  jednak najważniejszą częścią uro-
czystości  jest  odznaczenie  par małżeńskich,  które  obchodziły  50-lecie 
pożycia małżeńskiego. Wśród  zaproszonych par  znaleźli  się Państwo: 

Krystyna i Jan Dybek, Zyta i Marian Wala, Sigrida i Jerzy Jakubiec, Ma-
ria i Józef Kruczek, Katarzyna i Andrzej Raszka, Krystyna i Aleksander 
Dutka, Gertruda i Waldemar Hoffmann, Halina i Czesław Wieczorek, Ja-
dwiga  i Władysław Lipart, Krystyna  i Władysław Polak, Cecylia  i Stani-
sław Laska, Aleksandra i Kazimierz Sromek oraz Maria i Stanisław Mąka.

SPOTKANIE NOWOROCZNE

cd. na str. 3

Aleksandra i Kazimierz Sromek

Maria i Stanisław Mąka

Sigrida i Jerzy Jakubiec

Krystyna i Władysław Polak

Gertruda i Waldemar Hoffman

Halina i Czesław Wieczorek

Maria i Józef Kruczek

Cecylia i Stanisław Laska

Jadwiga i Władysław Lipart

Katarzyna i Andrzej Raszka

Krystyna i Aleksander Dutka

Krystyna i Jan Dybek Zyta i Marian Wala
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SPOTKANIE NOWOROCZNE
Podczas uroczystego odznaczania par przez kierownika USC Wójta 

Gminy Wilkowice Mieczysława Rączki, przy asyście zastępcy kierownika 
USC Pani Magdaleny Hulbój-Jakubiec, utwór „AVE MARIA” wykonał na 
skrzypcach Szymon Goryl, członek Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Be-
skidzka” z Mesznej.
Kolejną częścią uroczystości było wręczenie nagród, w dziedzinie kultu-

ry, Panu Maciejowi Stworze za nominację do prestiżowej nagrody ks. Józe-
fa Londzina, rodzeństwu Karolinie i Krzysztofowi Lindert, Panu Władysła-
wowi Dutce za wieloletnią pracę na rzecz sołectwa Bystra oraz Panu Ma-
ciejowi Kajzer za zdobycie tytułu Mistrza Ortografii Polskiej.

Następnie wręczono  tytuły  -  „Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice” 
olimpijczykom z Gminy Wilkowice Pani Agnieszce Szymańczak-Fiołek oraz 
Panu Pawłowi Kliszowi oraz nagrody i stypendia szczególnie uzdolnionym 
zawodnikom w dziedzinie sportu: Maciejowi Marek, Tomaszowi Hamerlako-
wi, Weronice Mikociak, Pawłowi Kliszowi, Przemysławowi Kantyce, Jaku-
bowi Wolny, Bartłomiejowi Kłusek, Agnieszce Szymańczak-Fiołek, Damia-
nowi Goły, Szymonowi Salachnie, Dominikowi Lekki, Rafałowi Haczek, Ma-
riannie Świętek, Katarzynie i Marii Duda, Kamili Adamczyk, Justynie Wan-
dzel, Arturowi Bożek oraz Piotrowi Kudzia.
Artystyczną część uroczystości zapewnili uczniowie Gimnazjum w Wil-

kowicach, którzy zaprezentowali jasełka oraz Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia 
Beskidzka” z Mesznej, który zaprezentował zebranym kilka kolęd. 

UG

Uchwały podjęte na sesji w dniU 28 stycznia 2015 r., w sprawie:

WÓjt inForMUje
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka mię-
dzy innymi:
•  wziął udział w cyklu walnych zebrań Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu Gminy Wilkowice;

•  odbył konsultacje i prowadził uzgodnienia z dyrektorem Zarządu 
Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej dotyczące planowanych  in-
westycji drogowych;

•  odwiedził, wspólnie z przedstawicielami sołectwa Meszna, miesz-
kającą  obecnie  w  Bielsku-Białej,  Panią  Helenę  Halama,  która 

w październiku ubiegłego roku obchodziła setne urodziny;
•  wziął  udział w  cyklu  zebrań  dotyczących  kanalizacji  na  terenie 
Gminy Wilkowice z mieszkańcami;

•  wziął udział w konwencie wójtów i burmistrzów dotyczącym po-
zyskiwania środków unijnych w nowym okresie programowania;

•  wziął  udział  w  rocznej  naradzie  służb  mundurowych  i  ratow-
niczych  powiatu  bielskiego,  która  odbyła  się  sali  widowiskowej 
w Wilkowicach;

•  wziął  udział  w  walnym  zebraniu  spółki  wodnej  (melioracyjnej), 
podczas  którego omawiane były  plany  remontowe w bieżącym 
roku.

IV/21/2015
Ustalenia maksymalnej  kwoty  dofinansowania w  roku  2015  opłat  za  kształcenie  pobierane  przez  szkoły wyższe  i  zakłady 
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie za-
wodowe nauczycieli.

IV/22/2015
Ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gmi-
nę Wilkowice, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnie-
nia tych kryteriów.

IV/23/2015 Utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” i nadania jej statutu.

IV/24/2015 Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji drogowych na drodze powia-
towej ul. Juliana Fałata w sołectwie Bystra w Gminie Wilkowice.

IV/25/2015
Przejęcia od Powiatu Bielskiego zadań w zakresie sporządzania dokumentacji projektowej oraz wykonania na jej podstawie 
poszerzenia jezdni wraz z zabudową krawężników na ul. Juliana Fałata w Bystrej, na odcinku przylegającym do terenów re-
kreacyjnych.

IV/26/2015 Wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania w zakresie wy-
chowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Wilkowice.

IV/27/2015 Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilkowice na nieruchomość stanowiącą własność 
osoby fizycznej.

IV/28/2015 Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice.
IV/29/2015 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.

IV/30/2015 Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej.

IV/31/2015
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części 
gminy, obejmującego część terenu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra – Meszna (obręby ewi-
dencyjne Bystra Krakowska, Meszna).

IV/32/2015
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części 
gminy, obejmującego część terenu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra (obręby ewidencyjne By-
stra Krakowska, Bystra Śląska).

OTWARCIE GOK 
Szturm  na  Gminny  Ośrodek  Kultury  nastąpił  jednak  w  dniu 

14.02.2015  r.,  kiedy  do  akcji  wkroczyli  najmłodsi  mieszkańcy  na-
szej gminy. Zaproponowany program animacyjny cieszył się olbrzy-
mim zainteresowaniem, atrakcyjne nagrody skłaniały dzieci do udzia-
łu w zabawach i konkursach. Rodzice przy kawie i ciastku mogli ob-
serwować swoje pociechy, a nierzadko uczestniczyć z nimi w zaba-
wach. Urozmaiceniem animacji dla dzieci były kinowe projekcje ba-
jek w głównej sali widowiskowej. Moc atrakcji sprawiła, że część dla 
dzieci trwała dużej, niż zaplanowaliśmy. W ciągu godziny przeorga-
nizowaliśmy Ośrodek i rozpoczęliśmy część dla dorosłych, podczas 
której zaprezentowali się: Ziemia Beskidzka, Chór Cantica z Kapelą 
Bystrzańską, Beskidnicy oraz Justyna Janik.

Otwarcie polsko-słowackie miało miejsce w dniach od 16 do 17 lu-
tego, kiedy to gościliśmy 40-osobową delegację z partnerskiej Gminy 
Bziny na Słowacji. W tych dniach zorganizowaliśmy warsztaty aktywi-
zujące mieszkańców Gminy Wilkowice i Bziny pod hasłem: „Tradycje 
muzyczne, folklor i kultura – podobieństwa i różnice”.
Zakończenie procesu inwestycyjnego oraz powołanie do życia sa-

morządowej  instytucji  kultury Gminnego Ośrodka Kultury  „Promyk” 
w  Bystrej,  w  skład  którego  weszły  Meszniański  Ośrodek  Kultury 
„Nad Borami” w Mesznej oraz „Stara Szkoła” w Wilkowicach otwie-
rają nowy rozdział w życiu kulturalnym naszej gminy. Wierzymy, że 
oferta nowej instytucji będzie odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców naszej gminy.      Mieczysław Rączka

Wójt Gminy Wilkowice

cd. ze str.2

cd. ze str.1
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noworoczne wyzwania w przedszkolU w wilkowicach

W dniu 26 marca nastąpi otwarcie nowej 
placówki muzealnej  w  Bystrej  ul.  Kowalska 
40. Ten obiekt o nazwie „STUDIO – R” stano-
wi pierwsze prywatne-obywatelskie MINIAU-
DYTORIUM  EDUKACYJNE  REGIONU  au-
torstwa  Jana Leszka Rysia.  Jakkolwiek  po-
wierzchnia obiektu jest mała, lecz bogato wy-
posażona w zbiory zarówno kultury material-
nej  jak  i duchowej, nawarstwione przez po-
kolenia rodziny autora.
Prekursorem  tradycji  edukacyjnej  w  jego 

rodzinie  był  dziadek  Jan  Konieczny,  rzeź-
biarz  i  historyk  sztuki,  który  po  studiach 
w Monachium  tworzył  w Wilnie,  Norymber-
dze  i  Kornwali. Autor STUDIA,  jako  kolejny 
w rodzinie absolwent „bielskiej przemysłów-
ki” – PSP już wcześniej w wieku 15 lat był wolontariuszem prac Biu-
ra  Inwentaryzacji  Zabytków  powiatu  żywieckiego  (1950‒51).  Z  ko-
lei w  latach 60-tych był pedagogiem w bielskim Liceum Sztuk Pla-
stycznych  takich  indywidualności,  jak  Igor Mitoraj  czy Marian Cho-
lerek. Uzupełnieniem zbiorów rodzinnych autora jest pokłosie publi-
kacji, wywiadów, osobliwości kulturowych, pozyskanych z wojaży po 

4 kontynentach od poznanych wybit-
nych  osobistości m.in.:  1976  –  Pa-
ryż  prof. Giedroyć,  1979  – Bazylea 
prof. Bocheński, 1980 – Genewa re-
zydent w Ambasadzie dr Sujki, 1981 
– Londyn, generałowa Sosnkowska, 
1983 – Nowy York, Franciszek Sta-
rowieyski.
Po studiach technicznych i huma-

nistycznych, autor zajmował kierow-
nicze  stanowiska  w  bielskim  prze-
myśle, natomiast po 1982 roku rów-
nocześnie współpracując z redakcją 
Dziennika Zachodniego, Gazety Wy-
borczej, Przekroju i Kroniki Beskidz-
kiej wznowił projektowanie i realiza-

cje w zakresie architektury, lotnictwa, nowatorskich rozwiązań w za-
kresie aerodynamiki, rekonstrukcji broni dawnej i jej modyfikacji oraz 
podobnie w technologii pomiaru czasu i ferromagnetyzmu. Za doko-
nania w zakresie historii i kultury (od 1999 autor 26 wystaw w Książ-
nicy Beskidzkiej) został odznaczony w 2011 roku przez Ministra Zdro-
jewskiego Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.  UG

nowy pUnkt MUzealny w Bystrej

Nowy  rok  rozpoczął  się w  naszym przedszkolu wieloma ważny-
mi wydarzeniami. Początkiem stycznia odwiedził nas Teatr Lalek „Pi-
nokio”, z przedstawieniem pt. „Jak Karolek został papieżem”. Auto-
rzy  przedstawienia  zachwycili  nas  pięknymi  kukiełkami,  scenogra-
fią oraz muzyką. Nawet najmłodsi widzowie z zacie-
kawieniem śledzili  losy małego Karolka, aż do mo-
mentu, w którym został papieżem Janem Pawłem II. 
Dzięki takim teatrzykom, w sposób bardzo ciekawy 
i  przystępny, możemy  poznawać  historię  ważnych 
dla nas ludzi.
Drugim  bardzo  pięknym  i  ważnym  dla  nas  wy-

darzeniem  były  uroczystości  z  okazji  Dnia  Babci 
i  Dziadka.  Już  dwa  tygodnie  wcześniej  rozpoczę-
liśmy  przygotowania  do  tego  święta.  Każda  grupa 
ułożyła  piękny  program,  który  składał  się  wierszy-
ków,  piosenek,  tańców,  a  nawet  krótkich  scenek. 
Dwie najmłodsze grupy: Biedroneczki i Delfinki, postanowiły połączyć 
swoje siły i wspólnie zaprezentowały swoje umiejętności. Już u naj-
młodszych można zaobserwować talent do śpiewu, recytacji wierszy-
ków, tańca, czy gry aktorskiej. Dzieci bardzo chętnie podejmują róż-
nego rodzaju inicjatywy, szczególnie te, które są dla nich czymś no-
wym, dlatego warto zachęcać i organizować, jak najwięcej możliwo-
ści  do wykazania  się  i  zaprezentowania  swoich  talentów. Najważ-
niejszą  rzeczą podczas uroczystości, była  radość wszystkich Babć 

i Dziadków, podczas oglądania występów swoich pięknie wystrojo-
nych wnuków. Bez względu na to, w jaki sposób został zaprezento-
wany program, liczyły się szczere chęci i trud włożony w jego przygo-
towanie. Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi brawami, 

a przybyli goście, nie kryli  łez wzrusze-
nia. Dużo pracy wymagało również przy-
gotowanie  upominków,  w  które  zosta-
ło włożone wiele serca  i oczywiście  ta-
lentu zarówno przedszkolaków, jak i pań 
nauczycielek.  Po  występach,  Babcie 
i  Dziadkowie  udali  się  wraz  ze  swoimi 
wnuczkami na mały poczęstunek, który 
przygotowali nasi wspaniali rodzice oraz 
panie z przedszkola. Starsze dzieci uda-
ły się również z wizytą do Domu Pomocy 
Społecznej,  gdzie  zaprezentowały  pro-

gram artystyczny i wręczyły symboliczne upominki. Mieszkańcy tego 
ośrodka, byli wzruszeni pięknym występem i nagrodzili przedszkola-
ków gromkimi brawami.
Ostatnim bardzo ważnym wydarzeniem,  na  które  z  niecierpliwo-

ścią czekały wszystkie dzieci, był przedszkolny bal przebierańców, 
który odbył się na sali widowiskowej OSP w Wilkowicach. Przedszko-
laki przybyły na zabawę w pięknych strojach oraz w świetnych hu-
morach. Wszystkich gości zabawiał DJ-pan Mirek, który zorganizo-
wał dla nas zabawy, konkursy, wspólne tańce oraz muzykę. W prze-
rwach na odpoczynek, dzieci mogły posilić się przy „szwedzkim sto-
le”, na którym czekały na nie kanapeczki, owoce, warzywa oraz inne 
zdrowe przekąski. Tegoroczny bal możemy zaliczyć do bardzo uda-
nych i mamy nadzieję, iż w przyszłym roku będziemy bawić się rów-
nie dobrze.
Dwa  pierwsze miesiące  Nowego  Roku,  były  dla  nas  wyjątkowo 

pracowite, ale dały nam również okazję do świetnej zabawy. Teraz 
przyszedł czas na zasłużony odpoczynek, dzięki sprzyjającej zimo-
wej pogodzie, możemy wspólnie lepić bałwana, rzucać się śnieżka-
mi oraz zjeżdżać z górki,  „na  jabłuszkach”. Bardzo  lubimy  również 
spacery, podczas których podziwiamy ukrytą pod śniegiem okolicę 
i piękny górski krajobraz.

Mariola Fitrzyk
Przedszkole Publiczne w Wilkowicach
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Janina Janica-Piechota: absolwentka AGH, z zawodu i zamiło-
wania dyplomowany nauczyciel matematyki, społecznik, od 40 
lat w udanym związku małżeńskim. Zasiada w Radzie Akcji Kato-
lickiej na szczeblu diecezjalnym. Radna Powiatu Bielskiego. Od 
roku 1992 – przez 3 kadencje – radna Gminy Wilkowice.

Akcja Katolicka – w której pani działa – zrzesza osoby, któ-
re m. in. przez rozmaite formy działalności statutowej aktywnie 
uczestniczą w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym 
i politycznym. Czy AK inspirowała pani społeczne zaangażowa-
nie?
Zdecydowanie tak. Dochodziłam do tego drobnymi krokami, że jest 

potrzeba, aby nasze działania przyparafialne miały przełożenie na to, 
co dzieje się w gminie. Ludzie mi zawierzyli, że ich głos poprzez moją 
obecność w radzie gminy będzie słyszalny.

Jedna z pani lokalnych 
inicjatyw dotyczyła pa-
pieskiej mozaiki.
Mozaika  bł.  Ojca  Świę-

tego Jana Pawła II (...) jest 
hołdem  złożonym  Wielkie-
mu  Polakowi  przez  naszą 
parafię.  Znajduje  się  na 
szlaku papieskim otwartym 
na  początku  października 
2014 r. Jednym z przystan-
ków  szlaku  jest  nasz  ko-
ściół,  w  którym  są  relikwie 
św. Jana Pawła II oraz tablica pamiątkowa upamiętniająca przejazd 
Ojca Świętego przez naszą miejscowość w 1995 r.

Kto lub co inspiruje pani kobiecy design, dużo w nim artyzmu 
i oryginalności?!
Kształciłam  się  pod  okiem  znanych  na  Podbeskidziu  artystów. 

Ukończyłam Technikum Włókiennicze, moim nauczycielem był prof. 
Grabowski  i  prof.  Kwiatkowska  -  osoby  o  niesłychanej wrażliwości 
artystycznej. Mieliśmy w szkole naukę projektowania  tkanin  i  dużo 
z tego skorzystałam.

Zwracam  również  uwagę,  jak 
ubierają  się  inne  osoby,  przeglą-
dam  portale  modowe.  Jak  już 
przygotuję  sobie  ubiór  na  dany 
dzień  patrzę  na  całość,  jak  się 
wszystko komponuje.

Mężowi pani też podpowiada 
w kwestii ubioru?
Mąż pyta mnie o zdanie przy do-

borze dodatków. Wcześniej stara-
łam się tak zadziałać, byśmy – wy-
chodząc  razem – mieli w ubiorze 
element  wspólny  kolorystycznie 
i w ten sposób byli zauważalni, że 
jesteśmy razem.

W jaki sposób pani odpoczy-
wa?
Straszliwie  leniuchuję!  Kiedy  czuję  się  zmęczona  i  wypalona 

wszystkimi problemami siadam najczęściej przed telewizorem, który 
jest włączony. Jednak niewiele widzę, po prostu siedzę.
Od czterech lat w tym odpoczynku pomaga mi ukochana psiunia, 

która wabi się Liza. Jest bardzo mądra i nie pozwala mi zapomnieć 
o domu. Jak wychodzę ona bardzo tęskni. Doskonale rozpoznaje sa-
mochód, jak wracam. Biega od okna balkonowego do drzwi.
Lubię  też  chodzić  na Magurkę,  chociaż  nie  zawsze mam  na  to 

czas. Mój mąż bardzo często mnie do tego mobilizuje, sam jest za-
palonym turystą. Uwielbia zbierać grzyby. Czasem zamiast gotowa-
nia obiadu w domu, w sobotę lub niedzielę, idziemy sobie spacerkiem 
na Magurkę i tam zjadamy posiłek.
To  jest  fantastyczny  relaks. Obcowanie  z  przyrodą  bez względu 

na to, czy jest deszcz, czy śnieg jest rewelacyjne! Lekarze polecają 
wentylację płuc i całego układu oddechowego, nie ma lepszej terapii.

Dziękuję za rozmowę.
Jagoda Podolak
*Cały wywiad znajdziecie Państwo na stronie Lumen TV w za-

kładce Świat Kobiet.

spacerkieM na MagUrkę 

Bal karnawałowy
Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci. 

A może, przede wszystkim, dla naszych milusińskich. Dla dzieci bal karnawało-
wy to dzień wyczekiwany przez wiele tygodni  i właśnie 02.02.2015r. w naszym 
przedszkolu nastał ten wyczekiwany dzien.
Od samego rana do przedszkola schodziły się księżniczki, superbohaterowie, 

zwierzątka, wróżki, motylki  i wiele, wiele  innych przebierańców. Po pożywnym 
śniadanku w sali maluszków zebrały się wszystkie Panie wraz ze swoimi pod-
opiecznymi, którzy tego dnia byli nie do rozpoznania. Dzieciaki tańczyły w rytm 
nowoczesnych  rytmów.  Oczywiście  nie  mogło  zabraknąć  uwielbianych  przez 
wszystkie  dzieci  „Kaczuszek”  no  i  „Rock  and Rolla”.  Nie  zabrakło  konkursów, 
w których wszyscy chętnie uczestniczyli i zdobywali słodkie nagrody. Na twarzach 
małych tancerek i tancerzy malował się uśmiech, który nie znikał mimo chwilo-
wego zmęczenia. Było bardzo radośnie, kolorowo i wspaniale. Niestety nasz bal 
musiał dobiec końca, ale w przyszłym roku w naszym przedszkolu znów zapa-
nuje czas przebierańców, maskarad i szalonej zabawy. Oby do kolejnego balu…

ZESPÓŁ PROMUJACY PRZEDSZKOLE
KATARZYNA MRÓWKA
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Choć  nastał  już  luty,  w  pamięci  rozbrzmiewają  nam  echa  ko-
lęd, pastorałek i słów wypowiadanych podczas jasełkowego przed-
stawienia w wykonaniu „Muchomorków”. Okres kolędowy był bar-
dzo aktywny i pracowity zarówno dla przedszkolaków, nauczycie-
lek, jak i rodziców, którzy co niedzielę poświęcali swój czas dowo-
żąc małych artystów na różne występy, konkursy, a było ich niema-
ło i wiele się działo. Nawiązując do tradycji kolędniczych i wartości 
związanych z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia,  nasi wy-
chowankowie brali udział w różnych  formach artystycznego prze-
kazu. Przed świętami,  jak co roku, reprezentacja przedszkolaków 
z Gwiazdą  i Turoniem wyruszyła do zaprzyjaźnionych  i współpra-
cujących  z  nami  instytucji. Odwie-
dziliśmy m.in. Urząd Gminy, ZOSiP, 
EKOŁAD, Sklep  „SAM”, Spółdziel-
nię  „Bystrzanka”,  Muzeum  J.Fała-
ta,  pozostawiając  upominek  i  ży-
czenia,  a  zbierając  słodkości  dla 
wszystkich  dzieci  –  za  co  bardzo 
dziękujemy.  Wprowadzając  świą-
teczno-zapustowy  nastrój  „Mucho-
morki”  przygotowały  przedstawie-
nie o narodzinach Jezuska w Betle-
jem,  przeplatane  kolędami,  pasto-
rałkami oraz życzeniami, które za-
prezentowały rodzicom, kolegom i koleżankom podczas Wi-
gilii przedszkolnej, w Kościele w Bystrej Śląskiej, gdzie zosta-
ły nagrodzone gromkimi brawami od licznie zgromadzonych 
widzów  oraz  poczęstunkiem  u  ks.  Proboszcza.  Przedszko-
laki brały także udział w konkursie Kolęd i Pastorałek w Ko-
ściele w Bystrej Krakowskiej, występowały w Teatrze Polskim 
podczas Jasełek Integracyjnych z podopiecznymi Stowarzy-
szenia Osób Niepełnosprawnych „Serce dla Serca” oraz zdo-
byliśmy  I  miejsce  w  konkursie  kolędniczym  „Bystrzańskie 
Gody  2015”,  zorganizowanym na Placu Biwakowym,  gdzie 
mimo wiatru  i chłodu mali artyści swym występem rozgrzali 
nie tylko nogi, ale i serduszka widzów. 
Tą  sympatyczną  imprezą  zakończyli-
śmy  tegoroczne  kolędowanie,  życząc 
wszystkim, „by Was nie bolało w boku, 
ani w kroku na  tym Nowym Roku; by 
Wam przybywało,  a  nie  ubywało;  by-
ście byli weseli, jak w niebie anieli cały 
rok! ”
Zakończył się także okres karnawa-

łowy – musimy przyznać, że był udany 
i roztańczony, a „zabawowo” nie próż-
nowaliśmy. 22 i 23 stycznia gościliśmy 
nasze  kochane  babcie  oraz  dziadziusiów,  którzy  przybyli  podziwiać  swe 
wnuczęta w  skocznych  tańcach, wzruszających wierszach  i  piosenkach. 

Punktem  kulminacyjnym  uroczystości 
było wręczanie wykonanych przez dzie-
ci upominków, degustowanie pysznych 
wypieków  naszych  mam,  jak  również 
wspólne kolędowanie. Kolejną atrakcją 
był Bal Przebierańców, na którym pięk-
nie i kolorowo poprzebierane dzieci ryt-
micznie podskakiwały w  trakcie  zabaw 
prowadzonych  przez  parę  sympatycz-
nych  wodzirejów.  Podczas  ferii  dzieci 
bawiły się także na Balu w Domu Stra-
żaka organizowanym przez KGW w By-

strej,  gdzie opiekę sprawowały nasze nauczycielki. Przedszkolaki 
uczestniczyły w bajkowym spotkaniu czytelniczym w Bibliotece oraz 
dzięki sprzyjającej aurze wesoło hasały na śniegu, natomiast w Tłu-
sty Czwartek, jak nakazuje tradycja (aby nam się wiodło do końca 
roku), zajadaliśmy pączki oraz wybieraliśmy Króla i Królową pącz-
kową. 7 lutego w Domu Strażaka dorośli bawili się na Balu Walen-
tynkowym organizowanym przez rodziców i pracowników naszego 
przedszkola, chyba było nieźle, bo ostatni tancerze zeszli z parkie-
tu około 6 rano.

Serdecznie dziękujemy organizatorom, fundatorom i spon-
sorom tegorocznego Balu Walentynkowego 2015: Patrycji i Łu-

kaszowi  Panek, Annie Maślanka  – Sklep 
„Sam”,  Grzegorzowi  Gabor  –  Prezesowi 
OSP Bystra, Janowi Kowalskiemu – Spół-
dzielnia „Bystrzanka”, Arturowi Duda – Za-
kład Przetwórstwa Mięsnego,  Dorocie 
i Marcinowi Szymalskim – Sklep warzyw-
ny „SŁONKO”, Zdzisławowi Goryl – Chłod-
nie „DORADO”, Marcie i Antoniemu Dunat 
– PIEKARNIA-CUKIERNIA „CAPRI”, Mar-
cinowi  i Annie Gabor – Dom Restauracyj-
ny „Pod Kasztanami”, Annie Zając – Sklep 
odzieżowy „ANNA”, Irenie Kubala – Sklep 
odzieżowy,  Grzegorzowi  Pilarz  –  „NU-

KAR” Bystra ul. Szczyrkowska 141, Kazimierzowi Ziemiańskie-
mu – Firma „Manus”, Katarzynie Czader – Salon fryzjerski „MI-
KO-LANS”,  Firmie  Martex – Bielsko-Biała,  Sewerynowi  Poręb-
skiemu – „FACH – DOM” Żywiec, rodzicom i babciom: za upie-
czenie ciast, przynoszenie fantów, pomoc w organizacji balu oraz 
wszystkim uczestnikom zabawy.
Szkoda, że ten magiczny i świąteczny okres tak szybko mija, 

bo to czas życzeń, kolędowania, śpiewania, wspólnych spotkań 
z przyjaciółmi i rodziną, wesołych zabaw, bo „kto się smuci – tu 
się rozweseli, a kto jest wesoły – podzieli się swą radością”. I tak 
jest w naszym przedszkolu!

Dorota Imielska, Olimpia Podwacietnik
 Przedszkole Publiczne w Bystrej

kolędowo, zaBawowo w przedszkolU w Bystrej

zapalenie pęcherza, proFilaktyka
W dzisiejszym artykule chciałabym poruszyć temat, 

może  i większości znany, ale bardzo  istotny w profi-
laktyce  chorób  układu  moczowego.  Zapalenie  pę-
cherza to najczęstszy stan zapalny dróg moczowych. 
Częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn, jest to związa-
ne z budową anatomiczną. Zapalenie pęcherza obja-

wia się uczuciem parcia z jednoczesną niemożnością oddania moczu lub 
wydaleniu  niewielkiej  jego  ilości,  pieczeniem w  cewce moczowej,  bólem 
w dole  brzucha,  złym samopoczuciem czasami  gorączka. Zapalenie  pę-
cherza leczy się najczęściej lekami przeciwzapalnymi i bakteriostatyczny-
mi, jeżeli nie ma poprawy lekarz zleca antybiotyk.

Ale jak ustrzec się przed zapaleniem.
Pierwszym powodem zapaleń pęcherza jest za mała podaż płynów, po-

winniśmy wypijać około 2 litrów płynów dziennie, aby nerka mogła wypro-
dukować 600 ml moczu, drugie tyle wydalamy z potem i oddechem, a po-
została ilość jest potrzebna do oczyszczenia układu moczowego. Kolej-
ną ważną rzeczą, szczególnie u kobiet, jest sposób korzystania z toalety. 
W toalecie publicznej nie należy siadać na desce, można stosować papie-
rowe nakładki. Żeby uniknąć przeniesienia bakterii z okolicy odbytu w oko-

licę cewki moczowej kobiety powinny się podcierać od przodu do tyłu. To 
zapobiega wprowadzeniu bakterii kałowych do dróg moczowych.
Infekcjom tym, może też sprzyjać nieodpowiednia bielizna, perfumowa-

ne podpaski, czy papier  toaletowy, środki do higieny  intymnej. Co cieka-
we, zakażenia można nabawić się od częstego mycia. Przesadna higiena 
niszczy naszą dobrą florę bakteryjną, która zabezpiecza nas przed tą flo-
rą chorobotwórczą.
Infekcją  pęcherza  sprzyja  aktywność  seksualna,  tu  należy  pamiętać 

o oddaniu moczu po stosunku.
Bardzo pomocna w zapaleniach pęcherza  jest żurawina, ale nie same 

owoce,  tylko  sok  z  nich. Wypicie  soku  z  żurawiny  powoduje,  iż  bakterie 
znajdujące się w pęcherzu nie łączą się w grupy, a dzięki temu ich wydale-
nie jest dużo łatwiejsze.
I jeszcze jedna ważna rzecz, nigdy nie wstrzymujcie moczu, to idealna 

sytuacja dla bakterii, również przetrzymywanie moczu rozciąga ściany pę-
cherza  i osłabia  jego mięśnie, co może prowadzić do osłabienia przepły-
wu moczu.
Dbajcie o siebie i o swoich bliskich!!!!!

Kierownik SGZOZ – Katarzyna Banet-Skwarna
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zaBawa karnawałowa w szkole podstawowej w Bystrej, czyli: „niech żyje Bal!”
Tradycyjnie, jak co roku, ucznio-

wie Szkoły Podstawowej w Bystrej 
uczestniczyli  w  zabawie  karnawa-
łowej.  Wszędzie  rozlegał  się  gło-
śny śmiech, a nastrój radości i we-
sela wypełniał całą przestrzeń.
Z  przepięknie  przyozdobionej 

sali gimnastycznej wydobywały się 
dźwięki  muzyki  (same  największe 
hity!),  a  do  wspólnej  zabawy  za-
praszał Pan Sebastian Chmiel, któ-
ry znakomicie i z dużym zaangażo-
waniem poprowadził imprezę.
Wkrótce  księżniczki  wszelkie-

go rodzaju, rycerze, wiedźmy oraz 
inni  niezwykli  bohaterowie  rozpo-
częli tańce i harce. W trakcie zaba-
wy przeprowadzono liczne konkur-
sy – uczestnicy musieli m.in. stwo-
rzyć obraz. Trudnością było  to, że 
malowali swe dzieło, mając szczel-
nie  zasłonięte  oczy.  Powstały  wy-
jątkowe arcydzieła.
Trzeba  podkreślić,  że  nie  tylko 

najmłodsi, ale także i starsi ucznio-
wie postanowili pozostać wierni tra-
dycji  karnawałowej  i  z  godnością 
prezentowali wymyślne stroje.

Pod koniec zabawy wszyscy zostali zaprosze-
ni na słodki poczęstunek ufundowany przez Radę 
Rodziców.
Impreza  karnawałowa  udała  się  znakomicie! 

Będzie co wspominać!
Udział uczniów Szkoły Podstawowej w Bystrej

w VI Bystrzańskich Godach 2015
25  stycznia  uczniowie  Szkoły  Podstawowej 

w Bystrej brali udział w VI Godach Bystrzańskich. 
Bogaty  program  artystyczny  przygotowała  Pani 
Barbara Pietras.
Powrót do tradycji kolędniczej: składanie z ser-

ca  płynących  życzeń,  głoszenie  Dobrej  Nowi-
ny z okazji Narodzenia Dzieciątka Jezus i głośne 
odśpiewywanie kolęd  i pastorałek budowało ma-
giczny nastrój. Uczniowie  i  nauczyciele  przebra-
ni w oryginalne stroje godnie reprezentowali swo-
ją szkołę. Ich występ otrzymał wysokie noty i zo-
stał uhonorowany wyróżnieniem.
Organizatorzy  zadbali  o uczestników  tego wy-

jątkowego wydarzenia. Po zakończeniu części ofi-
cjalnej nadeszła pora na ciepły poczęstunek.
Udział  dzieci,  młodzieży  i  nauczycieli  Szkoły 

Podstawowej  w  Bystrej  w  VI  Bystrzańskich  Go-
dach to dowód na to, jak dużą wagę przywiązują 
oni do tradycji naszego regionu i świadectwo tego, 
jak ważne dla społeczności szkolnej są zwyczaje 
naszych ojców.

Zespół promujący SP w Bystrej

zarząd „wrÓt BeskidÓw” z wizytą U artystÓw
W miesiącu lutym rozpoczęły się warsztaty manualne o tematyce: 
1.  Papierowa wiklina – recycling.
2.  Quilling – cuda z kolorowych pasków papieru np. kartki świą-

teczne, ozdoby choinkowe i nie tylko.
3.  Ozdoby choinkowe z makaronu.
4.  Kwiaty z bibuły.
5.  Koronka frywolitkowa.
6.  Ikony.
7.  Modelina – biżuteria i broszki.
8.  Decoupage.
9.  Beading – igłą i szydełkiem.
10.  Warsztaty różnych technik haftu na płótnie, tiulu i skórze.
Zajęcia  odbywają  się  w  każdą  środę  tygodnia  o  godzinie  16:00 

do godziny 19:00 w Domu Strażaka na pierwszym piętrze (pierwsze 
drzwi po prawej stronie przed biblioteką). Możecie Państwo odwiedzić 
naszych artystów, oglądnąć ich jak i brać udział w zajęciach. Zajęcia 

prowadzi Pani Bogumiła Dębińska i do niej należy się zgłosić. Zaję-
cia prowadzone są bezpłatnie i będą trwały w lutym i w marcu. Jak in-

tensywnie pracują nasze artystki 
można zobaczyć na zamieszczo-
nych  fotografiach.  Środowe  za-
jęcia w dniu 11 lutego wizytowali 
członkowie zarządu „Wrót Beski-
dów”. Zapraszamy mieszkańców 
do wzięcia udziału w zajęciach.

Władysław Wala
Prezes Stowarzyszenia

 Kulturalnego
„Wrota Beskidów”
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Podczas  festiwalu organizowanego w Szczyrku przez firmę, któ-
ra będzie wykonywała wyciągi narciarskie „Beskid”, swoją prezenta-
cję miał Adam Bielecki, czołowy himalaista młodego pokolenia w Pol-
sce. Prezentował  i wyświetlał na komputerze oraz barwnie opowia-
dał o wyprawach górskich. Jednym z pierw-
szych  zdjęć  wyświetlanych  na  kompute-
rze, było schronisko w Wilkowicach  i nasz 
młody  Adam  Bielecki.  Wszystkim  człon-
kom  sekcji  górskiej  „Wrót  Beskidów”  pod-
niosło się ciśnienie i doznaliśmy miłej satys-
fakcji. To było u nas w Wilkowicach, w na-
szym schronisku. Od razu wpadliśmy na po-
mysł, aby zapytać go, czy możemy w schro-
nisku wywiesić to zdjęcie z pierwszych wy-
praw górskich świetnego i sławnego już hi-
malaisty.  Zgodził  się.  Zdjęcie  już  można 
obejrzeć. Wyraził zgodę również na spotka-
nie z członkami „Wrót Beskidów” na Magur-
ce i zrobienie zdjęcia w tym miejscu po trzy-
dziestu latach. Zdjęcie wykonał ojciec Ada-
ma – Romuald Bielecki w 1985 roku. Na zdjęciu  jest Adam Bielec-
ki z siostrą Agnieszką – również himalaistką. Już cieszymy się na to 
spotkanie. Termin  spotkania wyznaczy  himalaista. Będziemy mogli 
posłuchać o jego wyprawach, obejrzeć przepiękne plenery i miejsca, 
które zwiedził, jak i szlaki, które zdobył. Prowadzone są rozmowy. Hi-
malaista wyraził zgodę i powiedział, że będzie na Magurce, gdy mu 
czas na to pozwoli. Termin spotkania podamy do wiadomości.
W dniach od 23-25 stycznia sekcja górska „Wrót Beskidów” uda-

ła się w Tatry Zachodnie, celem zdobycia pierwszego szczytu – Wo-
łowca (2064 m n.p.m.).  Baza wypadowa: schronisko na polanie Cho-
chołowskiej. W wyprawie uczestniczyło sześć osób w tym także dwie 
z klubu wysokogórskiego z Bielska-Białej. Trasa biegła przez schro-
nisko na szczycie Grześ (1653 m n.p.m.), przez szczyt Rakoń (1879 
m  n.p.m.)  na Wołowiec. Nie ma  tam  schroniska,  tylko  sam  szczyt 
(zdjęcie ze szczytu), jest to szczyt graniczny Polski ze Słowacją. Wi-
dać z niego przepiękne szczyty - Rohacz Płaczliwy (2125 m n.p.m.), 
Rohacz Ostry (2125 m n.p.m.). Byliśmy ponad pułapem chmur. Po-

wrót tą samą drogą. Trasę przemierzyliśmy w ciągu siedmiu godzin.
Oto  jak  relacjonuje  powyższą  wyprawę  kolega  Mateusz  Roma-

niak: „23 stycznia o godzinie 20:00 dojechaliśmy do ostatniego par-
kingu w dolinie Chochołowskiej. Dalej przeszliśmy pieszo do schroni-

ska na polanie Chochołowskiej, do którego 
dotarliśmy  około  21:30.  Po  zakwaterowa-
niu  ustaliliśmy  plan  na  sobotę  i  poszliśmy 
spać z marzeniami o pięknych tatrzańskich 
szczytach. Pobudka o 5:45, szybkie śniada-
nie i wymarsz parę minut po siódmej. Mie-
liśmy  informację,  że  ścieżka  na Wołowiec 
jest wydeptana. W związku z tym nie zabra-
liśmy rakiet śnieżnych, mimo że nie szliśmy 
od parkingu do schroniska, ale „lepiej nosić 
niż się prosić”. Odważyliśmy się  iść ścież-
ką,  o  tyle  to  jest ważne,  że  jeżeli  by  zbo-
czyć ze ścieżki, to śniegu było więcej jak „po 
pas”. Zabraliśmy ze sobą tylko raki (to są ta-
kie specjalne nakładki na spód buta ułatwia-
jące poruszanie się w terenie oblodzonym). 

Pogoda nam średnio dopisała. Tatry Zachodnie są piękne, idąc śred-
nim tempem zachwycaliśmy się urodą gór. Wiał wiatr, około pięćdzie-
siąt kilometrów na godzinę na szczycie, odczuwalny, ale nie dokucz-
liwy. Nagrodę za trud otrzymaliśmy na szczycie Wołowca, ponieważ 
zaświeciło nam słońce  i ukazały się  lśniące  i piękne szczyty, które 
przywitały nas swoimi uroczymi promieniami. Po powrocie do schro-
niska tą samą drogą, zjedliśmy ciepły posiłek i długo rozmawialiśmy 
o naszej wyprawie oraz planach wypraw wysokogórskich na ten rok. 
Myśleliśmy również jak to by było dobrze, gdyby więcej mieszkańców 
Wilkowic mogło przeżyć z nami te chwile. Rano w niedzielę po śnia-
daniu udaliśmy się w drogę powrotną do samochodu i do domu. Za-
praszamy wszystkich chętnych turystów do sekcji górskiej „Wrota Be-
skidów”. Mój telefon: 504 131 311, Romaniak Mateusz.”
I tak zakończyła się pierwsza wyprawa sekcji górskiej „Wrót Beski-

dów” 23-25 stycznia 2015 roku w Tatry Zachodnie.
Władysłw Wala, Mateusz Romaniak

pierwsza wyprawa w tatry zachodnie

apelUjeMy o czynny Udział z doBroci serca
Dzień 25  lutego 2014  roku był niezwykle pechowy dla Szymona 

Olka – 12-letniego skoczka narciarskiego grupy junior B. Na skoczni 
K-35 w Zakopanem brał udział w zawodach finałowych LOTOS Cup 
2014 „Szukamy następców mistrza”. W tym dniu Szymek upadł pod-
czas skoku, doznając urazu głowy i kręgosłupa. W chwili obecnej po-
rusza się na wózku inwalidzkim.
Według słów trenera pana Jarka Koniora, Szymek należał do czo-

łowych zawodników w swoim roczniku w Polsce. Zapowiadał się do-
brze. Zdarzało mu się stawać na podium, w Bystrej, w Goleszowie, 
w  Gilowicach,  startował  również  w  zawodach  międzynarodowych. 
Wyjeżdżał do Czech, do Niemiec. Można powiedzieć, że był to czo-
łowy zawodnik z rocznika 2002 w Polsce. Był bardzo solidny na tre-
ningach, to był taki żywy chłopak. Wszędzie go było pełno. Jak mło-
dy pełen werwy sportowiec. Był niewątpliwie talentem, lubił ruch, lu-
bił treningi, lubił skakać. Koledzy go bardzo lubili, potrafił żyć w ko-
lektywie. Bardzo się cieszymy, że powoli zaczyna wracać do zdrowia. 
Staramy się mu pomagać w różny sposób. Środowisko narciarskie 
również  się  zaangażowało w pomoc,  bardzo  zaangażował  się Ka-
mil Stoch, nasz klub z prezesem Banetem. Nikt o nim nie zapomniał 
i okazujemy mu pomoc w miarę naszych możliwości. Zdajemy sobie 
sprawę, że jest to dla niego trudny okres życia.
Urodził się w 24 maja 2002 roku w Pszczynie, chodzi do piątej kla-

sy Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Teraz przechodzi kosztowną 
rehabilitację, ma nauczanie indywidualne.
„Wrota Beskidów” chciałyby pomóc Szymonowi Olkowi, gdyż bar-

dzo współczujemy temu młodemu człowiekowi i cieszymy się, że wi-
dać postępy w rehabilitacji. Dlatego w dniu 8 marca 2015 roku orga-
nizujemy „Halowy Turniej Piłkarski” na hali sportowej GOSiR Wilko-
wice.
Prosimy bardzo, aby przekazać na licytację przedmioty, które zlicy-

towane będą 8 marca w hali sportowej GOSiR, względnie datki pie-
niężne,  które  przekażemy na  konto  fundacji Szymona Olka. Mogą 
też być inne formy pomocy rzeczowej, które zostaną wykorzystane 
w czasie trwania turnieju.
Rehabilitacja jest kosztowna, ale pomaga, ma sens. Każda pomoc 

będzie potrzebna, to również satysfakcja dla darczyńców. Pomóżmy 
temu młodemu skoczkowi.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE NASZEJ 
INICJATYWY.

Współorganizatorzy:
Badura Stanisław
Trojak Aleksander

Stowarzyszenie Kulturalne „Wrota Beskidów”
Prezes mgr Władysław Wala
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podwÓjne Mistrzostwo powiatU w piłce ręcznej dla giMnazjUM w Bystrej
Hala  GOSiR  w  Wilkowicach  była  w  tym  roku  bardzo  gościnna 

i szczęśliwa dla zawodniczek i zawodników Bystrzańskiego Gimna-
zjum. W dniu  19  lutego  2015  odbyły  się  tam Mistrzostwa Powiatu 
szkół gimnazjalnych w Piłce Ręcznej dziewcząt i chłopców. Na zawo-
dach pojawiły się po cztery najlepsze drużyny wyłonione wcześniej 
podczas  dwuetapowych  eliminacji.  Drużyny  dziewcząt  reprezento-
wały gimnazja: nr 2  i nr 3 z Czechowic-Dziedzic, z Rudzicy  i z By-
strej. Drużyny chłopców to: Gimnazjum w Jasienicy, nr 2 i nr 3 w Cze-
chowicach-Dziedzicach oraz Gimnazjum w Bystrej. O kolejności me-
czów decydowały wyniki z poprzedniego etapu rozgrywek.
Dziewczęta z Bystrej w pierwszym meczu pokonały 17:4 uczenni-

ce z Gimnazjum nr 2 w Czechowicach. O mistrzostwie zadecydował 
mecz z utytułowaną Rudzicą. Wynik 18:2 dla Bystrej, pokazał jak sil-
ne są nasze dziewczęta. Bystrzanki już po raz czwarty z rzędu mo-
gły powiesić na szyjach złote medale i wznieść w górę puchar za Mi-
strzostwo Powiatu.
Chłopcy  z  Bystrej  już  dwukrotnie  udowadniali,  że warto  uczęsz-

czać do klasy sportowej, dochodząc w poprzednich dwóch latach do 
etapu wojewódzkiego. W tym roku także mierzą wysoko i zdobycie 
Mistrzostwa Powiatu miało być ich pierwszym poważnym sprawdzia-

nem. Wygrana 24:9 z Gimnazjum nr 2 w Czechowicach, zakwalifi-
kowała ich do walki o złoto z wielokrotnymi finalistami i zwycięzcami 
tego etapu – czyli Gimnazjum w Jasienicy. Trzeba przyznać, że to do-
tychczas najsilniejsi rywale z którymi przyszło się zmierzyć bystrza-
kom. Walka, w szczególności w drugiej połowie, była bardzo widowi-
skowa i na wysokim poziomie. Wygrana Gimnazjum w Bystrej 22:15 
pozwoliła po raz trzeci z rzędu nagrodzić chłopaków złotymi meda-
lami i pucharem oraz otworzyć drogę do etapu rejonowego, który już 
25 marca odbędzie się ponownie w Wilkowicach.
Drużyna dziewcząt:
(Kap) – Aneta Talik, Joanna Okrzesik, Natalia Pacholska, Aleksan-

dra Zątek, Anna Filipek, Dominika Zubek, Maja Kowalczyk, Marzena 
Orawczak, Joanna Jamróz, Julia Śmiłowska, Paulina Mrowiec, Inga 
Moczek, Karolina Mokrzyńska, Roksana Czader.
Drużyna chłopców:
(Kap) – Filip Galas, Maciej Miech, Antoni Gołębiewski, Rafał Zhu, 

Tomasz Strzelczyk, Piotr Marek, Kacper Jakubiec, Bartłomiej Wale-
czek, Szymon Koczur, Michał  Łaciak,  Jakub Popko, Kamil Nowak, 
Piotr Paciorek, Mateusz Gad.

Marcin Węgrzyn

z ziMą za pan Brat
To, że ferie mijają zbyt szybko 

wie  każdy  od  przedszkolaka  po 
…maturzystę.  Dlatego  tak  waż-
nym jest, by spędzić  je  tak, aby 
wspomnienia i radość z ich prze-
życia wzmacniała nas na długo. 
Myślę, że te atrakcje, które były 
udziałem  dzieci  wypoczywają-
cych  w  Domu  Katechetycznym 
w Wilkowicach na długo zapad-
ną w ich pamięć.
Dzięki  śnieżnej  i  słonecznej 

pogodzie  zażywały  ślizgów  na 

„jabłuszkach” w górnej części ul. Kościelnej, rozmaitych zabaw ple-
nerowych w ramach „Zimowej Akademii Gemini” i na torze saneczko-
wym na Dębowcu. Towarzyszyły misiowi o wdzięcznym imieniu Pad-
dington, w jego „nieeesamowitych” przygodach, które obejrzały pod-
czas seansu w kinie „Helios”. Nie strasz-
na była dla nich także kąpiel w basenie 
pływalni „Aqua” mimo, że na dworze pa-
nowała iście arktyczna aura. Nie sposób 
nie wspomnieć wspólnego kolędowania 
i zdjęć przy szopce plenerowej przed na-
szym kościołem.
Z  sympatycznym  odbiorem  spotkała 

się także prezentacja połączona z zaba-
wami, przygotowana przez młodych ani-
matorów z naszej Oazy Młodzieży,  któ-

rzy wraz z Ks. Tomaszem, w ten sposób chcieli zachęcić dzieciaki do 
udziału w grupie „Dzieci Maryi”.
Nie brakło także wspólnej modlitwy, rozmów na temat alternatyw-

nych zachowań dla uzależnień, a ponieważ był  to czas karnawału, 
to  bal we własnoręcznie wykonanych maskach  i  nakryciach  głowy 
był udziałem wszystkich uczestników. Myślę, że dynamizm zajęć nie 
pozwolił  żadnemu 
uczestnikowi  się 
nudzić.
Za  możliwość 

z r e a l i z owan i a , 
w  pięciu  dniach, 
tak  bogatego  pro-
gramu  dziękuję 
władzom gminnym 
za  przydzielone 
środki Paniom, któ-
re podjęły się opie-
ki nad dziećmi, Paniom kucharkom, które nas wówczas żywiły, a tak-

że młodym wolontariuszkom: Karolinie, która była na-
szym fotoreporterem, Magdzi, Dominice i Agnieszce, 
które wspierały wychowawczynie w grupach. Podzię-
kowania kierujemy  także do Księdza Proboszcza za 
dosładzanie pobytu i użyczenie sal w domu im. Jana 
Pawła II.
Z życzeniami sukcesów szkolnych i do zobaczenia 

latem.
Janina Janica-Piechota

organizator z ramienia Akcji Katolickiej
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XXi gMinny konkUrs kolęd i pastorałek w Mesznej
17  i 18 stycznia 2015 roku odbył się XXI Gminny 

Konkurs  Kolęd  i  Pastorałek. W  sobotę  (17.01.)  od-
były  się  eliminacje  w  Meszniańskim  Domu  Kultury 
„Nad Borami”, a w niedzielę w kościele parafialnym 
w Mesznej koncert laureatów i występy dzieci do lat 
7.
Jury  w  osobach:  Janina  Dyrda,  Krystyna  Fenik, 

Barbara Włodarz  przydzieliło  poszczególne miejsca 
i wyłoniło laureatów.
Uczniowie klas 1‒3 soliści
I miejsce: Natalia Duraj – kl. 2a ZSP w Mesznej
II miejsce: Maja Wanio kl. 2a ZSP Meszna, Natalia 
Damek, kl. 1b ZSP Meszna
III miejsce: Łucja Grzybowska: kl. 1b ZSP Meszna
Wyróżnienie:  Marlena  Kępys,  Kinga  Klaczek 
i Magda Nowak, kl. 3 ZSP Meszna
Uczniowie klas 4‒6 soliści
I miejsce: Aleksandra Wolińska, kl. 6 ZSP Meszna
Amelia Klichko, kl. 5 SP Wilkowice
II miejsce: Dominik Leśniak, kl. V a ZSP Meszna, 
Natalia Nowak
III miejsce Maria Bieniek, kl. VI ZSP Meszna
Uczniowie klas 4‒6 duety i tercety
I miejsce: duet: Oliwia Świerczek i Weronika Zątek, 
SP Wilkowice
II miejsce: duet Julia Strąk i Siergiej Kowalczuk, SP 
Wilkowice
trio:  Emilia  Dobija,  Maria  Jakubiec  i  Dominika 
Szymlak, SP Wilkowice
III miejsce: duet Anna Bieniek i Justyna Śliwa, ZSP 
Meszna
Wyróżnienie:  duet  Justyna  Sidzina  i  Sandra Wal-
czak, SP Wilkowice
Gimnazjum i młodzież licealna:
I  miejsce:  duet  Natalia  Wolińska  –  Meszna 
i Iwona Waluś – Szczyrk
II miejsce: duet Maria Bieniek i Estera Kowal-
cze, Gimnazjum im J. Fałata w Bystrej
III  miejsce:  Sara  Foltyniak,  Karolina  Nowak 
i  Emilia  Kruczek,  Gimnazjum  im.  J.  Fałata 
w Bystrej
Grupy kolędnicze z klas 2‒3:
I miejsce: klasa II b, II miejsce: klasa III, kla-
sa II a
Grupy kolędnicze z klas 4‒6:
I  miejsce:  Zespół  SP  w  Wilkowicach,  Zespół  „Góralicki”  z  ZSP 
w Mesznej
Wyróżnienie: Zespół dziewczyn z klasa 5a ZSP w Mesznej

Równolegle z konkursem kolęd odbył się konkurs plastycz-
ny „Moje Boże Narodzenie”, na który wpłynęło 40 prac plastycz-
nych  trójwymiarowych,  czyli  szopek  i  aniołów wykonanych przez 
54 osoby. Prace oceniali panowie: Bogdan Wandzel  - pracownik 
Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, Antoni Kufel – soł-
tys Mesznej i Mateusz Gębala – rzeźbiarz.
Nagrody w konkursie otrzymali:
Klaudia Kokoszyńska, Antonina Urbanek, Jakub Początek, Mag-

dalena Walczak, Martyna Radecka, Patryk Dawiec, Michał  i Julia 
Trzopek, Weronika Konieczny, Anna  i Maria Bieniek, Aldona,  Ida 
i Brunon Gębala, Paweł, Marcin i Michał Mrowiec, Grupa 3 i Grupa 
„Maluchy” z ZSP w Mesznej, „Muchomorki z Przedszkola Publicz-
nego w Bystrej, Koło plastyczne przy GBP Wilkowice Filia w Mesz-
nej. Wyróżnienia otrzymały przedszkolaki z Przedszkola Publicz-
nego  w Wilkowicach:  Karolina  Hola,  Hanna  Gala,  Szymon  Pro-
chownik, Julek Szczygłowski, Emilka Zyzańska, Emilka Nowicka, 
Ania Klimczak, Kacper Szymanek, Natalka Jachnicka, Natalka Ka-
mińska, Weronika Loranc, Patrycja Wachowicz, Julka Jachnicka, 
Amelka Kliś, Michał Salepa, Julia Czaja i Julianna Gardias.
Konkurs  kolęd  od  dwóch  lat  przebiega  w  dwóch  etapach  ze 

względu na dużą ilość uczestników. W drugim dniu w czasie kon-

certu  laureatów  meszniański  kościół  wypełniony 
jest po brzegi nie tylko przez rodziców i dziadków 
młodych  artystów. Występy  dzieci  są  bardzo ma-
lownicze, radosne i widowiskowe. Na scenie poja-
wiło się około 250 uczestników. Występowali w kil-
ku  kategoriach  i  grupach  wiekowych.  Duże  emo-
cje budziły, jak zwykle, występy najmłodszych, czy-
li trzech grup przedszkolnych, klasy Ib oraz solistki 
Dominiki Legierskiej.
Wszyscy śpiewali pięknie.  Ich występy były na-

grodzone rzęsistymi brawami.
Poziom  konkursu  był  wysoki  i  jury  miało  twardy 

orzech do zgryzienia ustalając kolejność na liście lau-
reatów.
Konkurs zorganizowany został przez koło parafial-

ne  Stowarzyszenia  Rodzin  Katolickich Diecezji  Biel-
sko-Żywieckiej  i Gminną Bibliotekę Publiczną w Wil-
kowicach ze środków Urzędu Gminy w Wilkowicach. 
W  imieniu organizatorów dziękuję  księdzu Andrzejo-
wi Piotrowskiemu, proboszczowi parafii, panu Sekre-
tarzowi UG Jackowi Lipowieckiemu, panom Tomkowi 
i Adamowi za nagłośnienie, jurorom, i wszystkim, któ-

rzy przyczynili się do organizacji konkursu. Serdecznie dzięku-
ję licznie zgromadzonej publiczności, za wspólne kolędowanie 
i przeżywanie radosnego czasu Bożego Narodzenia.
Laureaci konkursów otrzymali nagrody rzeczowe i słodycze.
Laureatki tegorocznego konkursu kolęd w katego-

rii „młodzież gimnazjalna i licealna”, Natalia Wolińska 
z Mesznej i Iwona Waluś ze Szczyrku to wspaniałe mło-
de wokalistki śpiewające folklor góralski, które promują 
nasza gminę daleko poza jej granicami. W Międzynarodo-
wym konkursie kolęd i pastorałek im Kazimierza Szwar-
lika w Będzinia wyśpiewały II nagrodę, w sytuacji, gdy 
nie przyznano pierwszej. Podczas konkursu finałowego, 
w którym wystąpiło 2600 uczestników z całej Polski, Ukra-
iny i Białorusi, jury składające się z profesorów Uniwer-
sytetu Muzycznego w Warszawie, Akademii Muzycznej we 
Wrocławiu i w Katowicach urzekł góralski śpiew dziew-
czyn.

Ponadto „góralski duet” wygrał powiatowy konkurs ko-
lęd i pastorałek w Łodygowicach, a w konkursie w Szczyr-
ku w kategorii „zespoły” Natalia i Iwona zdobyły II miej-
sce. Dziewczęta tworzą mini kapelę góralską: Natalia gra 
na skrzypcach, Iwona jest akordeonistką.  AP

zostaw swÓj 1% w wilkowicach 
szanowni paŃstwo!

Jesteśmy z Wami od 2006 r., a od 2008 r. posiadamy status Organizacji Po-
żytku Publicznego.
Misją naszej organizacji jest współudział w tworzeniu warunków rozwoju i pro-

mocji Wilkowic – miejscowości malowniczo położonej pomiędzy Beskidem Ślą-
skim, a Beskidem Małym, misji, którą realizujemy poprzez:
1. Eksponowanie walorów miejscowości  i  tworzenie atrakcji  przyciągających 

turystów;
2. Kultywowanie tradycji i kultury regionu;
3.  Upowszechnianie  inicjatyw  prozdrowotnych,  przeciwdziałanie  patologiom 

społecznym, rozwój kultury fizycznej i sportu;
4.  Inicjowanie  przedsięwzięć  mających  na  celu  wyrównanie  szans  wszech-

stronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych;
5. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu ocalenie od zniszczenia obiek-

tów sakralnych takich, jak krzyże, kapliczki, świątki przydrożne, jako elementy na-
szej historii.
Darując nam SWÓJ 1% podatku pomożesz w realizacji powyższych założeń!
Aby przekazać 1% swojego podatku nie musisz wpłacać żadnych pieniędzy!
Wystarczy, że wpiszesz w odpowiednim polu zeznania podatkowego:

Stowarzyszenie „RAZEM DLA WILKOWIC” KRS 0000268430.
Dziękujemy
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Zima  w  końcu  zagościła  w  Wilkowi-
cach. Po kilku nieudanych próbach, w dniu 
31 stycznia br., nareszcie udało się zorga-
nizować IX Puchar Magurki w biegach nar-
ciarskich „Śladami Arcyksiężnej Marii Tere-
sy Habsburg”. Mimo bardzo  krótkiego  ter-
minu na zgłaszanie swojego udziału w za-
wodach,  na  portalu  on-line  zarejestrowało 
się ponad 180 osób w różnych kategoriach 
wiekowych.  Podobnie  jak  w  poprzednich 
edycjach  organizatorami  zawodów  byli: 
Gmina Wilkowice, Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Wilkowicach, Miasto Bielsko-
Biała, Miasto Żywiec, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Starostwo 
Powiatowe w Żywcu, Gmina Czernichów, Gmina Łodygowice, Schroni-
sko PTTK na Magurce Wilkowickiej, Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy 
Wilkowice oraz LKS „Klimczok-Bystra”.
Dzięki współpracy  kilku  samorządów  każdy  uczestnik  zawodów brał 

w nich udział  całkowicie  bezpłatnie. Organizatorzy  zapewnili  transport, 
grupę ratownictwa medycznego OSP Bystra czuwającą nad bezpieczeń-
stwem zawodników, ciepły posiłek, dyplom dla każdego uczestnika zawo-
dów oraz nagrody, medale i puchary w poszczególnych kategoriach wie-
kowych, a dzieci i młodzież szkolna mieli możliwość otrzymania dodatko-
wych nagród w losowaniu. Dodatkowo każdy uczestnik zawodów objęty 
był ubezpieczeniem OC i NNW.
Dzięki sprzyjającym warunkom śniegowym w dniu 21  lutego br. zor-

ganizowaliśmy  dodatkowe  zawody  pn. 
„Wszyscy  biegamy  na  nartach  –  bie-
gi  narciarskie  dla  amatorów”  zorgani-
zowane  wspólnie  przez GOSiR w Wil-
kowicach,  Gminę  Wilkowice,  Towarzy-
stwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Mini-
sterstwo  Sportu,  Starostwo  Powiatowe 
w Bielsku-Białej oraz Ochotnicze Straże 
Pożarne z terenu naszej gminy. Do za-
wodów poprzez portal internetowy zare-
jestrowało się blisko 190 osób. Piękna, 
słoneczna pogoda sprawiła, że na Ma-
gurce Wilkowickiej pojawiło się wielu tu-

rystów, którzy mieli możliwość uczestnictwa w zawodach, w charakterze 
kibiców.
Obie edycje zawodów pokazały, że narciarstwo biegowe przyciąga co-

raz większe  rzesze  zwolenników. Niewątpliwie  przyczyniły  się  do  tego 
sukcesy naszych rodzimych zawodników z klubu LKS „Klimczok-Bystra” 
Agnieszki  Szymańczak-Fiołek  i  Pawła Klisza. Mamy nadzieję,  że  pod-
czas kolejnych zawodów na starcie stanie jeszcze więcej biegaczy.
Wyniki oraz galerie zdjęć z obu edycji zawodów dostępne są na oficjal-

nej stronie Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl.
Mamy nadzieję, że w 2016 roku aura dopisze i bez opóźnień organiza-

torzy przeprowadzą jubileuszowy X Puchar Magurki w Biegach Narciar-
skich. Serdecznie zapraszamy na kolejne zawody.

UG

iX pUchar MagUrki w Biegach narciarskich
„ŚladaMi arcyksiężnej Marii teresy haBsBUrg” 

oraz zawody „wszyscy BiegaMy na nartach – Biegi narciarskie dla aMatorÓw”

kolędnicy ze szkoły podstawowej iM. w. jagiełły w wlkowicach
W dniu 18.01.2015 roku w Kościele Parafialnym w Mesznej odbył się 

koncert  laureatów XXI Gminnego Konkursu Kolęd  i  Pastorałek. Naszą 
szkołę reprezentowała liczna grupa muzyków. W kategorii solista klas 4‒6 
I MIEJSCA zajęła Amelia Klichko, II MIEJSCE przyznano Natalii No-
wak, a wyróżniona została Wiktoria Śpiewak. W grupie duetów I MIEJ-
SCE zajęły Oliwia Świerczek i Weronika Zątek, II MIEJSCE otrzymała 
Julia Strąk i Sergiej Kowalczuk. W tej grupie wyróżniono Sandrę Wal-
czak i Justynę Sidzina.
W gronie laureatów znalazły się również Maria Jakubiec, Emilia Dobi-

ja i Dominika Szymlak, zajmując w kategorii „trio” II MIEJSCE.
Nasi muzycy są  także zdobywcami  I MIEJSCA w kategorii grup ko-

lędniczych.
Również w tym dniu kolędowano w Kościele Parafialnym w Bystrej Kra-

kowskiej.
Nasi  uczniowie  godnie  reprezentowali  szkołę.  Na  liście  laureatów 

znalazła się Oliwia Świerczek (I MIEJSCE w grupie solistów) i Amelia 
Klichko (III MIEJSCE w kategorii solistów).

Wyróżnienie otrzymała Weronika Zątek. Julii Strąk i Sergiejowi Ko-
walczuk przyznano II MIEJSCE w gronie duetów.
W dniu 25.01.2015 roku, na polu biwakowym w Bystrej odbyła się kolej-

na edycja gminnego konkursu p.n. „Bystrzańskie Gody- Kolędnicy Prze-
bierańcy”.  Uczniowie  pięknie  zaprezentowali  swój  program,  śpiewając 
i grając na licznych instrumentach.
25.01.2015 roku zespół naszej szkoły miał zaszczyt wystąpienia pod-

czas  Mszy  Świętej  w  Kościele  Parafialnym  w  Wilkowicach,  po  której 
przedstawił koncert kolęd i pastorałek.
Występy wszystkich muzykujących artystów przygotowała nauczyciel-

ka muzyki, pani mgr Maria Prostak.
Wszystkim  inicjatorom  i organizatorom dziękujemy za popularyzowa-

nie idei kolędowania, która stanowi o tradycji, kulturze i historii naszej oj-
czyzny.

 Zespół Promujący Szkołę. 
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BędzieMy paMiętać...

UsUwanie azBestU
Podobnie  jak w  poprzednich  latach Gmina Wilkowice  planu-

je i w tym roku przeprowadzić akcję odbioru, od właścicieli nie-
ruchomości,  odpadów  zawierających  azbest.  Pokrywane  będą 
koszty  transportu  i  unieszkodliwienia  na  składowisku  odpadów 
niebezpiecznych. Co roku taka akcja cieszy się dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców. W ubiegłym roku z terenu naszej gminy 
usuniętych zostało 137 ton odpadów azbestowych z 78 posesji.
Chętni do pozbycia się azbestu mogą składać wnioski w Urzę-

dzie Gminy.                 UG

cd. na str. 16

W dniu 28 stycznia br., z wielkim bólem, społeczność Gminy Wilko-
wice, pożegnała  i odprowadziła na miejsce spoczynku wielką Dzia-
łaczkę Społeczną, Panią Elżbietę Ciućkę, wielu znaną po prostu jako 
„Pani Ela”. Tłum,  jaki  towarzyszył Jej w ostatniej drodze, świadczył 
o tym, jak szeroko znaną i jak wielu potrzebną była Pani Ciućka.
Urodziła się 12 czerwca 1950 roku w Bulowicach. Od najmłodszych 

lat udzielała się społecznie  i odczuwała potrzebę niesienia bezinte-
resownej pomocy. To właśnie z takiej przyczyny, wstąpiła w szeregi 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulowicach.
W 1970 roku, po wyjściu za mąż, zamieszkała w Bystrej i to Bystra 

stała się już na zawsze jej ukochanym miejscem na ziemi. Od 1966 
roku pracowała w Eltechu, potem od 1972 roku w Gminnej Spółdziel-
ni „Samopomoc Chłopska” w Bystrej, a od 1977 roku do emerytury 
w Sanatorium w Bystrej.
Jednak najważniejsze funkcje, jakie pełniła, związane były z dzia-

łalnością Koła Gospodyń Wiejskich w Bystrej, w którego szeregach 
była ponad 30 lat, w tym 24 jako Przewodnicząca. „Społecznicą” była 
zawsze w pełni tego słowa znaczeniu, zawsze zaangażowana w 100 
procentach, zawsze działająca na pełnych obrotach. Od samego po-
czątku udzielała się we wszystkich pracach na  rzecz bystrzańskie-
go sołectwa. To z Jej inicjatywy w Bystrej, w okresie ferii zimowych, 
zaczęto organizować, wolny od szkoły, czas dzieciom. W dwutygo-
dniowych zajęciach brały udział  dzieci  z Bystrej,  z Gminy Wilkowi-
ce, a nawet te, gdzieś z Polski, które gościły w Bystrej w tym czasie. 
W  tym okresie organizowano: wycieczki, zawody narciarskie, ogni-
ska z pieczeniem kiełbasy w plenerze, wyjścia na basen do DW Sa-
dyba  i OW Magnus, wyjazdy do Teatru Lalek „Banialuka”, czy  inne 
zajęcia  w  pomieszczeniach  KGW  Bystra.  Każdego  dnia  przygoto-
wywany był skromny poczęstunek, a było to możliwe dzięki pomocy 
wszystkich organizacji z Bystrej, Ludzi Dobrych Serc, a w szczegól-
ności Członkiniom KGW Bystra. Z biegiem lat imprezy te ewaluowa-
ły, a w ostatnich latach cyklicznie odbywał się „Bal Karnawałowy” dla 
dzieci, który do dziś cieszy się ogromną popularnością. Z czasem po-
jawiła się też, charakterystyczna dla KGW Bystra, letnia impreza dla 
dzieciaków pt. „Pożegnanie wakacji”, w którym co roku bierze udział 
około 150‒200 dzieci.
Pani Ela brała zawsze czynny udział przy organizacji „Dni Bystrej”, 

a KGW Bystra pod Jej sterami prezentowało swoje wyroby podczas 
rozpoczęcia święta sołectwa przy Parafii w Bystrej Krakowskiej, czy 
Śląskiej,  a  potem  przez  kolejne  trzy  dni można  było  zasmakować 
w swojskich wyrobach na stoisku przy kole za strażnicą OSP Bystra. 
„Dni Bystrej” Pani Ela wspierała zarówno organizacyjnie,  jak  i  kuli-
narnie.
Działalność  na  rzecz  społeczności  bystrzańskiej  owocowała  cy-

klicznymi dniami otwartymi w kole, kursami gotowania, kursami ha-
ftowania, spotkaniami dla emerytów, mszami dożynkowymi, czy spo-
tkaniami  z  przedszkolakami.  Za  Jej  postawę,  którą  prezentowała 
również  jako Matka (wychowała trzy córki) została odznaczona Or-
derem Matki Polki.
Pani  Ela  nie  była  też  obojętna  na  wydarzenia,  które  działy  się 

w kraju, zwłaszcza takie, które niosły nieszczęście i zagrażały bez-
pieczeństwu dzieci i młodzieży. W 2010 roku, w trakcie powodzi, jaka 
nawiedziła Polskę, z wielkim zaangażowaniem organizowała wypo-
czynek letni dla dzieci z okolic, zalanego wtedy, Sandomierza. Dzię-
ki Niej, przez te kilka dni, dzieci mogły odpocząć od tych tragicznych 
wydarzeń, spędzając czas właśnie w Bystrej.
Pani Ela działała w wielu organizacjach, nie tylko w KGW Bystra. 

Łączyła Ją praca z Kółkami Rolniczymi, OSP Bystra, Gminną Radą 
Kobiet  w  Wilkowicach,  Powiatowym  Związkiem  Kółek  Rolniczych 
i z Radą Sołecką w Bystrej oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi By-
stra „Bystrzańska Inicjatywa”.
Od lat przygotowywała swoje KGW do konkursów kulinarnych, tych 

na etapie gminnym, powiatowym, ale także poza granicami kraju, na 
Słowacji, czy w Czechach. Jej zaangażowanie  i pomysły oraz dba-
łość o szczegóły zawsze przynosiły efekty w postaci nagród i wyróż-
nień przywożonych do Bystrej. Pani Ela była ciągle w biegu, ciągle 
gdzieś na trasie pomiędzy domem – siedzibą koła – urzędami. Nigdy 
na żadną prośbę nie pozostawała obojętna, a środki finansowe, które 
potrzebne były na wyżej opisywaną działalność „wydreptała” własny-
mi nogami, mimo nie zawsze dopisującego zdrowia.
Ostatni  rok przyniósł  dla wszystkich bliskich Pani Eli  i  Jej  samej 

niezasłużone  cierpienie,  ból  i  chorobę.  Przyjaciołom,  Koleżankom 
z KGW, Rodzinie, ale przede wszystkim Jej samej trudno było się po-
godzić, z tym, że choroba ograniczyła Jej aktywność 

planUjesz wyciąć drzewo 
lUB krzew?

Zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  przyrody  usunięcie  drzew  lub 
krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu ze-
zwolenia wydanego  przez wójta,  na wniosek  posiadacza  nieru-
chomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie  jest właścicielem 
lub użytkownikiem wieczystym,  do wniosku musi  dołączyć  zgo-
dę właściciela.
Bez zezwolenia możemy usuwać drzewa i krzewy, których wiek 

nie przekracza 10 lat, drzewa i krzewy owocowe lub rosnące na 
plantacjach. Usuwanie drzew z terenu, który nie jest przeznaczo-
ny na prowadzenie działalności gospodarczej, jak również drzew 
chorych lub zagrażających mieniu oraz ludziom, nie podlega opła-
cie.
Prowadząc zabiegi pielęgnacyjne w obrębie korony drzewa pa-

miętajmy, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, możemy je-
dynie usuwać gałęzie obumarłe, nadłamane lub wchodzące w ko-
lizję  z  obiektami  budowlanymi  lub  urządzeniami  technicznymi. 
Kształtować koronę drzewa możemy tylko wtedy, kiedy wiek drze-
wa nie przekracza 10 lat.

UG

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na tradycyjny 
Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się w niedzielę 
22.03.15 w godz. 10.00 - 17.00 w Pubie Bibelot w Bystrej,
 ul. Klimczoka 105 (budynek OSP). 

Wstęp wolny  
Szczegółów prosimy szukać na facebook.com/Pub.Bibelot
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EURONET 50/50 MAX – kOlEjNE dziAłANiA w zSP w MESzNEj
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej kilka miesięcy temu roz-

począł realizację projektu edukacyjnego – EURONET 50/50 MAX. 
W ramach projektu przeprowadzono wiele działań, a oto kilka z nich.

Organizacja – World Wild Fund for Nature była organizatorem ak-
cji – Godzina dla Ziemi, która polegała na wyłączeniu światła na 1 go-
dzinę. W naszej szkole zostały przeprowadzone lekcje tematyczne, 
opracowane i rozdawane ulotki, również szkoła została zarejestrowa-
na, jako biorąca udział w/w akcji.

W sobotę 29 marca 2014 r. o godzinie 20:30 uczniowie z Mesznej 
wraz z ponad 100 000 ludzi na całym świecie w symbolicznym geście 
troski o naszą planetę zgasili światło i wyłączyli zbędne urządzenia.

W marcu odbył się także w naszej szkole konkurs w języku angiel-
skim na plakat o tematyce ekologicznej – HOW GREEN ARE WE? 
Celem konkursu było roz-
budzenie świadomości 
ekologicznej uczniów oraz 
promowanie właściwych 
zachowań proekologicz-
nych. Zadaniem konkur-
sowiczów było wykonanie 
pracy językowo-plastycz-
nej propagującej wzory za-
chowań ekologicznych np. 
oszczędzania wody, ener-
gii elektrycznej, alternatyw-
ne źródła energii, segregowania odpadów itp., a także inne sposo-
by ochrony środowiska naturalnego. Przyznano I, II i dwa III miejsca 
oraz aż 11 wyróżnień.

Kolejnym działaniem w projekcie – Euronet 50/50 Max był udział 
przedstawicieli naszej szkoły w XI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy 
Ekologicznej organizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego odział w Żywcu. Tym razem 
naszej drużynie jednak nie udało się zakwalifikować do 
kolejnego etapu spośród 55 drużyn z województwa.

Natomiast 15 kwietnia 2014 r. kilkunastu uczniów 
klas starszych brało udział w IV edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Wiedzy Ekologicznej na temat edukacji 
i ochrony środowiska – Ekotest. Organizatorem było 
Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie w ra-
mach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. Spo-
śród kilku tysięcy uczestników z całej Polski na 13 miej-
scu uplasowała się – Marta Opitek z klasy IVA, która 
otrzymała wyróżnienie.

Jak bardzo ważną rolę w przyrodzie pełni las i jakie korzyści ma 
dla człowieka każdy wie albo przynajmniej powinien wiedzieć. Aby 
przybliżyć i utrwalić posiądą wiedzę na temat funkcji ekologicznych 
i gospodarczych lasu zorganizowano warsztaty z leśnikami z nadle-
śnictwa Bielsko właśnie w ramach obchodów Dnia Ziemi, który w tym 
roku przypadł na 22 kwietnia, czyli poświąteczny czas wolny.

Leśnicy przypomnieli naszym uczniom, co to jest las i co daje lu-
dziom; ponadto, jakie zamieszkują w nim zwierzęta, jakie możemy 
spotkać w najbliższym sąsiedztwie. Karty memory oraz koło fortuny 
pozwoliły utrwalić i sprawdzić posiadaną wiedzę. Najlepsi otrzyma-
li drobne upominki.

Leśnicy ofiarowali nam sadzonki drzew, które uczniowie posadzi-
li wokół szkoły.

Braliśmy również udział w akcji Fundacji Ekologicznej Arka – Listy 
dla Ziemi. Uczniowie klas starszych napisali listy, w których kierowa-
li mądre i proste działania odnośnie ochrony środowiska naturalnego 
do swoich rodziców i dziadków.

Nasza szkoła już po raz trzeci zorganizowała Gminny Konkurs Ję-
zykowo-Plastycznym – Let’s paint in English. W tym roku szkolnym 
w związku z uczestnictwem szkół naszej gminy w projekcie unijnym 
Euronet 50/50, konkurs poświęcony był właśnie tematyce ekologicz-
nej. Zadaniem uczestników było wykonanie ilustracji do wybranego 
wiersza w języku angielskim o tematyce ekologicznej wraz z hasłem 
w języku angielskim propagującym właściwe zachowania ekologicz-
ne. Na uroczystej akademii zwycięzcom zostały wręczone dyplomy 
i nagrody.

Został również przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs na naj-
lepszą etykietę ekologiczną, spośród wielu prac wykonanych róż-
ną techniką wybrano trzy najlepsze. Etykiety zostaną powielone 
i umieszczone przy kranach w łazienkach, gniazdkach, do których 
podłączone są urządzenia elektryczne oraz przy włącznikach, aby 

przypominać uczniom nie tylko o gaszeniu 
zbędnego oświetlenia.

Projekt edukacyjny – Euronet 50/50 
Max determinuje wiele działań ekolo-
gicznych wśród uczniów i przedszko-
laków naszej placówki, miejmy nadzie-
ję, że również w okresie wakacyjnym 
propagowane typy zachowań staną się 
nawykami, a następnie postawami na-
szych uczniów.

Janusz Prochownik

Zgodnie z treścią decyzji Wójta Gminy Wilkowice zawartej w pi-
śmie nr SK.KW.028.2014, znak pisma SK.5311.009.2014 z dnia 
11.06.2014 r. dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej 
podaje wyniki zbiórki publicznej polegającej na sprzedaży losów pod-
czas loterii fantowej, przeprowadzonej w trakcie Pikniku Rodzinnego 
w dniu 17.06.2014 r. w godzinach od 16.00 do 18.00, zorganizowanej 
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej.

1. Dane dotyczące zebranych środków.
W wyniku sprzedaży 201 losów pozyskano kwotę w wysokości 

2.010,00 zł. Cena jednego losu wynosiła 10 złotych.

2. Szczegółowy wykaz kosztów poniesionych na organizację 
i przeprowadzenie zbiórki publicznej.

W celu organizacji loterii otrzymano od rodziców kwotę 1.320,00 zł., 
którą przeznaczono na zakup fantów. Pozostałe fanty otrzymano od 
rodziców w formie rzeczowej.

3. Dokładny podział dochodu ze zbiórki publicznej.
Całkowity dochód z loterii fantowej zostanie przeznaczony na za-

kup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla placówki. W chwili obecnej 
całą kwotę przekazano na konto Rady Rodziców.

Długosz Małgorzata – dyr. ZSP Meszna

wYNiki zBiÓRki PUBliCzNEj w zESPOlE SzkOlNO-PRzEdSzkOlNYM w MESzNEj

WÓjT iNFORMUjE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka mię-
dzy innymi:
• wziął udział w obchodach 150-lecia istnienia Państwowej Straży 

Pożarnej w Bielsku-Białej;
• zorganizował obchody 25-lecia wolnych wyborów z 4 czerwca 

1989 roku, w ramach których odsłonięto tablicę z okazji nadania 
nazwy „Park Wolności” oraz zasadzono dęba wolności w parku 
obok Urzędu Gminy;

• wziął udział w wyjazdowej komisji budżetowej w Gminie Bziny na 
Słowacji celem omówienia stanu realizacji inwestycji w ramach 
współpracy transgranicznej;

• wziął udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Region Beskidy;

• wziął udział w uroczystym przekazaniu wyremontowanego w ra-
mach współpracy transgranicznej pałacu Czeczów w Kozach;

• odbył spotkanie ze Śląskim Kuratorem Oświaty na temat uroczy-
stego przekazania rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Wilko-
wicach dnia 1 września br.;

• wziął udział w walnym zebraniu Spółki Ekoład.

W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone zamówienia na następują-
ce zadania:
• przebudowa drogi gminnej ul. Klimczoka w Bystrej – etap IV;
• sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad re-

alizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Klimczoka 
w Bystrej – etap IV”.

K
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ENDOKRYNOLOG 
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Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576 
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G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e10 G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e10 G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e10

     

P
 –

         
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –

         

 

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 



G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e 15

Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43–365 Wilkowice

Tel. (+48 33) 499 00 77 w. 414 (w godz. od 8.00 do 15.00), e-mail: redaktor@wilkowice.pl
Redaktor naczelny: Maciej Mrówka

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.wilkowice.pl 

Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 33 819 39 57

G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e 11

Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43–365 Wilkowice

Tel. (+48 33) 499 00 77 w. 414 (w godz. od 8.00 do 15.00), e-mail: redaktor@wilkowice.pl
Redaktor naczelny: Maciej Mrówka

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.wilkowice.pl 

Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 33 819 39 57

G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e 11

Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43–365 Wilkowice

Tel. (+48 33) 499 00 77 w. 414 (w godz. od 8.00 do 15.00), e-mail: redaktor@wilkowice.pl
Redaktor naczelny: Maciej Mrówka

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.wilkowice.pl 

Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 33 819 39 57

G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e 11

Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43–365 Wilkowice

Tel. (+48 33) 499 00 77 w. 414 (w godz. od 8.00 do 15.00), e-mail: slawek@wilkowice.pl
Redaktor naczelny: Sławomir Filapek

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.wilkowice.pl 

Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 33 819 39 57G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e 11

Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43–365 Wilkowice

Tel. (+48 33) 499 00 77 w. 414 (w godz. od 8.00 do 15.00), e-mail: redaktor@wilkowice.pl
Redaktor naczelny: Maciej Mrówka

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.wilkowice.pl 

Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 33 819 39 57

G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e 11

Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43–365 Wilkowice

Tel. (+48 33) 499 00 77 w. 414 (w godz. od 8.00 do 15.00), e-mail: redaktor@wilkowice.pl
Redaktor naczelny: Maciej Mrówka

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.wilkowice.pl 

Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 33 819 39 57

G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e 11

Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43–365 Wilkowice

Tel. (+48 33) 499 00 77 w. 414 (w godz. od 8.00 do 15.00), e-mail: slawek@wilkowice.pl
Redaktor naczelny: Sławomir Filapek

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.wilkowice.pl 

Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 33 819 39 57

REHABILITACJA I MASAŻ 
Z DOJAZDEM DO DOMU 
Wykonujemy: 
- masaż leczniczy i relaksacyjny 
- drenaż limfatyczny 
- zabiegi fizykalne: elektroterapia, ultradźwięki, 
laseroterapia, magnetoterapia 
- indywidualna rehabilitacja usprawniająca 

ATRAKCYJNE CENY ORAZ RABATY! 
REJESTRACJA TELEFONICZNA: 516 491 354 

www.mobilnafizjoterapia.beskidy.pl 
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BędzieMy paMiętać...
cd. ze str. 12
praktycznie do zera. Ten czas Pani Ela spędziła w swoim domu 
i tam też odeszła… Odeszła do Boga, bo to w Nim pokładała na-
dzieję, będąc przez całe życie gorliwą Parafianką Kościoła w By-
strej Krakowskiej.
Jej praca, Jej pomysły, Jej poświęcenie… to wszystko, co przez 

Elę zostało zapoczątkowane, będzie z pewnością kontynuowane 
przez wszystkie Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Bystrej.
 Zarząd KGW Bystra

a jak Bystra zapaMięta panią elę...

„Ela Ciućkowa. Nie  sposób mówić  o Niej w  czasie  przeszłym. 
Kiedy przychodzi mi na myśl  to widzę młodą kobietę z wózkiem 
i trzema dziewczynkami na ulicy Klimczoka w Bystrej, 
w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, ubiegłego wie-
ku. (Tak dawno, to niemożliwe!). A potem… to już Ela 
z KGW. Ela ciągle gdzieś się spiesząca, Ela troszczą-
ca się o swoje córki, o Janka (męża), o Tatę w Bulowi-
cach.  Ela myśląca  jakie  atrakcje  przygotować  na  bal 
dla dzieci, Ela pracująca w czasie Dni Bystrej, Ela or-
ganizująca ciągle… coś… dla kogoś… i Ela wchodzą-
ca do biblioteki i mówiąca” Nie gniewaj się, że Cię pro-
szę o pomoc, ale to trzeba zrobić RAZEM.”

Agata Prochownik
Dyrektor GBP w Wilkowicach

Pani Ela – Szefowa KGW
Bo tak żeśmy o niej mówili
Pełny miała koszyk pomysłów
I ani jednej wolnej chwili…

To Dzień Kobiet, Walne Zebranie
Dni Bystrej, pokazy, konkursy
I dla dzieci bale
I inne niewymienione detale

Jej życie wypełnione troską
O drugiego człowieka i walką
O dobre imię swojego Koła
Dawało jej dużo radości i zadowolenia

Tyle jeszcze miała do zrobienia
Takie jeszcze miała ambitne plany
Ale ten jeden dzień
Okazał się nieubłagany

Odeszła na zawsze…
Ale jej działania i czyny
Przejęły teraz z KGW dziewczyny

A jej dziękujemy za wszystko
Za każde działanie
I zapewniamy że pamięć o Niej
Zawsze u nas pozostanie.

Bystra 2015 r.
Anna Maślanka

Radna Gminy Wilkowice

„Przyjaźniłyśmy się z Elą, pomagała mi w przygotowywaniu róż-
nych uroczystości rodzinnych, także dla mojej mamy, odwiedzała 
ją w czasie, gdy już nie mogła wychodzić. Robiła to wszystko bez-

interesownie  i  z dobrego serca. Była zawsze chętna do pomocy 
i nigdy nikomu nie odmawiała wsparcia w potrzebie.”

Maria Kwiatek
Koleżanka z KGW Bystra

„Organizowała nam spotkania, na gruncie prywatnym, na które za-
praszała Członkinie Koła.”

Bożena Kubica
Koleżanka z KGW Bystra

„Współpracę Straży Pożarnej z Panią Elżbietą Ciućką uważam 
za  jedną z najbardziej udanych w mojej kilkuletniej pracy na sta-
nowisku Prezesa Zarządu OSP Bystra. Działania koła pod prze-

wodnictwem  Pani  Eli, 
corocznie,  rozsławiały 
sołectwo  Bystra,  Gmi-
nę  Wilkowice,  Powiat 
Bielski,  a  nawet  Woje-
wództwo  Śląskie.  Z  ini-
cjatywy  Pani  Eli  odby-
ło  się  wiele  imprez  kul-
turalnych,  w  których 
ocalano  od  zapomnie-
nia  dziedzictwo  kulinar-
ne naszego regionu. Bal 
dla  dzieci,  czytanie  ba-
jek,  nauka  przygotowy-
wania  przetworów  wa-
rzywnych,  spotkania 
emerytów, promocja Be-

skidów w Urzędzie Marszałkowskim, Święto Policji, czy święto na 
bielskiej Starówce to tylko niektóre imprezy, które przygotowywała, 
bądź była ich współtwórczynią. Przez długie lata swojej społecznej, 
ciężkiej pracy uczyła dzieci, dawała radość samotnym emerytom, 

a przede wszystkim stanowiła wzór do 
naśladowania  dla  wszystkich  miesz-
kańców.  Słowami  „przez  żołądek  do 
serca”  oczarowywała  wiele  wydarzeń 
kulturalnych,  w  których  brała  udział. 
Zawsze była ze strażakami, nigdy nie 
opuściła żadnego wydarzenia w OSP, 
a  większość  imprez  organizowaliśmy 
wspólnie.  Odejście  Pani  Eli  wywołało 
głęboką pustkę u wielu Jej przyjaciół. 
Wszystkie rozpoczęte przez Nią wyda-
rzenia kulturalne na pewno będą nam 
o Niej przypominać.”
 Grzegorz Gabor
 Radny Powiatu Bielskiego
 Prezes OSP Bystra

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
WSZYSTKIM BLISKIM, PRZYJACIOŁOM, SĄSIADOM 

I ZNAJOMYM,
KTÓRZY OKAZALI WIELE ŻYCZLIWOŚCI ORAZ 

UCZESTNICZYLI W OSTATNIEJ DRODZE UKOCHANEJ ŻONY, 
MATKI I BABCI

 ŚP. ELŻBIETY CIUĆKI.
PAŃSTWA OBECNOŚĆ, POMOC PODCZAS CHOROBY ORAZ 

WSPÓŁCZUCIE BYŁY DLA NAS NIEOCENIONYM WSPARCIEM 
W TYCH TRUDNYCH CHWILACH.

Z WYRAZAMI SZACUNKU I DOZGONNEJ WDZIĘCZNOŚCI.
MĄŻ Z RODZINĄ


