
wa Rączkę, przy asyście zastępcy kierownika USC Pani Magdaleny 
Hulbój-Jakubiec, utwór „AVE MARIA” wykonała na skrzypcach Oliwia 
Świerczek, uczennica Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Trzy pary 
małżeńskie, Państwo Władysława i Jan Franek, Państwo Genowefa 
i Antoni Kania oraz Państwo Teresa i Józef Prochaska, niestety nie 
wzięły udziału w uroczystości. W miniony piątek, wójt wraz z zastęp-
cą kierownika USC odwiedzili Jubilatów osobiście i wręczyli Im prezy-
denckie medale, okolicznościowe dyplomy, kwiaty oraz słodki upomi-
nek.

Kolejną częścią uroczystości było wręczenie nagród w dziedzinie 
kultury Panu Zbigniewowi Banetowi, za zdobycie tytułu laureata pre-
stiżowej nagrody im. Ks. Józefa Londzina w uznaniu zasług za krze-
wienie kultury na terenie Gminy Wilkowice, prace społeczne na rzecz 
małej ojczyzny, profesjonalizm, wyjątkową osobowość oraz niezliczo-
ne inicjatywy podejmowane na rzecz ciągłego rozwoju społeczności 
lokalnej, a także za wieloletnią społeczną działalność w strukturach 
Ludowego Klubu Sportowego „Klimczok-Bystra” oraz Krzysztofowi 
Lindertowi za zwycięstwa w licznych konkursach muzycznych w kra-
ju oraz za granicą.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród i stypendiów 
szczególnie uzdolnionym zawodnikom w dziedzinie sportu: Kacprowi 
Koniorowi, Bartłomiejowi Kłuskowi, Jakubowi Wolnemu, Pawłowi Kli-
szowi, Tomaszowi Piotrowskiemu, Maciejowi Piotrowskiemu, Szymo-
nowi Salachnie, Przemysławowi Kantyce, Mikołajowi Ciurli, Marii Du-
dzie, Kamili Adamczyk, Justynie Wandzel, Weronice Mikociak, Janowi 
Habdasowi, Jakubowi Plincie, Marii Jakubiec oraz Arturowi Bożek. Na 
scenę zaproszono również Pana Andrzeja Pobożnego, który od wie-
lu lat pełni funkcję koordynatora gimnastyki korekcyjnej w Gminie Wil-
kowice. Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Komisji ds. Kultury Fi-
zycznej, Sportu i Promocji Gminy Wilkowice wręczyli koordynatorowi 
dyplom uznania za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju i propagowania 
gimnastyki korekcyjnej 
na terenie naszej gmi-
ny.

Na zakończenie ofi-
cjalnej części uro-
czystości głos zabra-
li zaproszeni goście: 
ks. Franciszek Kuli-
ga – Proboszcz Para-
fii w Wilkowicach, Pani 
Katarzyna Adamiec – 
Członek Zarządu Po-
wiatu Bielskiego oraz 
Pan Bartosz Olma – 
Przewodniczący Rady 
Gminy Wilkowice.

Oprawę artystyczną 
uroczystości zapew-
nił Zespół Pieśni i Tań-
ca „Ziemia Beskidz-
ka”, prezentując kolędy 
i pastorałki.             UG

Bezpłatne porady prawne
Już od stycznia 2016 r. rusza w całej Polsce sieć punktów bez-

płatnych porad prawnych. Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, 
taką pomoc otrzymają:

• młodzież do 26 roku życia i osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego 

zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej,

• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci i weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską 

żywiołową lub awarią techniczną.
Gmina Wilkowice zawarła z Powiatem Bielskim stosowne poro-

zumienie, na mocy którego takie usługi będą również świadczo-
ne na naszym terenie. Z bezpłatnych porad prawnych osoby 
uprawnione będą mogły skorzystać od stycznia w Gminnym 
Ośrodku Kultury „Promyk” w Bystrej, ul. Fałata 2K:

- we środy w godzinach od 9.00 do 13.00,
- w piątki w godzinach od 14.00 do 18.00.
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

NOWOROCZNE SPOTKANIE DZIAŁACZY SAMORZĄDOWYCH,
 DZIAŁACZY KULTURY I SPORTU GMINY WILKOWICE

cd. na str. 12

Tradycyjnie już, końcem miesiąca stycznia, odbyło się uroczyste No-
woroczne Spotkanie Działaczy Samorządowych, Działaczy Kultury 
i Sportu Gminy Wilkowice, które rozpoczął Wójt Gminy Wilkowice Mie-
czysław Rączka witając przybyłych gości. W trakcie spotkania wręczo-
ne zostały doroczne nagrody szczególnie zasłużonym mieszkańcom 
gminy w dziedzinie kultury i sportu, jednak najważniejszą częścią uro-
czystości było odznaczenie par małżeńskich, które obchodziły 50-lecie 
pożycia małżeńskiego. Wśród zaproszonych par znaleźli się Państwo: 
Danuta i Władysław Dobija, Halina i Zdzisław Dobija, Czesława i Fran-
ciszek Krajewscy, Emilia i Edward Goryl, Maria i Franciszek Legień, 
Leona i Franciszek Zawada, Helena i Zdzisław Tynka, Stefania i Ta-
deusz Szary. W trakcie uroczystego odznaczania par medalami Pre-
zydenta RP przez kierownika USC Wójta Gminy Wilkowice Mieczysła-

Wójt Gminy oraz Państwo Władysława i Jan Franek

Wójt Gminy oraz Państwo Genowefa i Antoni Kania

Nagrodzeni sportowcy wraz z Wójtem Gminy i Przewodniczącym Komisji 
ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Promocji Gminy

Rok X nr 01 (108) Styczeń 2016 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897–3566

www.facebook.com/gminawilkowice/Zapraszamy na nasz profil na
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Drodzy Mieszkańcy!
Święta, Święta i po Świętach…., ale w styczniu świąteczny 

nastrój wciąż nas otaczał, ładowaliśmy wewnętrzne akumulatory 
tym wyjątkowym ciepłem i radością podczas wielu spotkań z ko-
lędą. I tak, pozytywnie nastawieni, za chwilę rozpoczniemy ferie. 
Postaramy się wypełnić dzieciom ten czas różnymi atrakcjami 

i mam nadzieję, 
nie zawiedziemy 
i tym razem. Za-
miast stałych za-
jęć przygotowali-
śmy, we współpracy z Ko-
łem Gospodyń w Bystrej, 
moc atrakcji, które znaj-
dziecie Państwo w załą-
czonym w gazecie harmo-
nogramie.

Co jeszcze ciekawego 
przygotowaliśmy dla Pań-
stwa w najbliższym czasie:

– 9 i 23 lutego o godz. 
19.00 zapraszamy na 
DKF, czyli Dyskusyjny 
Klub Filmowy – 23 lutego 
w nawiązaniu do gali roz-
dania Oskarów, która od-
będzie się 28 lutego w Hol-
lywood, wyświetlimy film 
„Ida” polskiego zdobyw-
cę zeszłorocznego Oska-
ra. Zapraszamy na film 

oraz na dyskusję, nie tylko o fabule, ale także o tym dlaczego wła-
śnie ten film został nagrodzony. Na tym nie koniec atrakcji – 27 lute-
go o godz. 18.00 zapraszamy na Oskarowy Maraton Filmowy, wy-
świetlimy trzech zeszłorocznych laureatów tej nagrody.

– w niedzielę 28 lutego o godz. 18.00 zapraszamy na kolejny 
koncert na żywo. Tym razem wystąpi dla Państwa Old Metropoli-

tan Band grający jazz tradycyjny. Będzie to, swego rodzaju, rozgrzewka 
przed marcowymi, jazzowymi wydarzeniami w Bielsku-Białej. Wstęp na 
koncert jest bezpłatny biletowany, a bilety do odbioru w biurze administra-
cji od 8 lutego br. Ze względu na ogromne zainteresowanie naszymi kon-
certami, informujemy, że pierwszeństwo mają Mieszkańcy naszej gminy 
oraz, że jedna osoba może wziąć dwa bilety.

– zapraszamy na „Filmowe środy” o godz. 18.00.
Rozpoczęliśmy przygotowania do otwarcia Galerii Sztuki Regionalnej 

w Izbie Regionalnej “Stara Stolarnia”, którą chcielibyśmy otworzyć w mar-
cu. Tymczasem zapraszamy, zarówno dzieci, jak i dorosłych do zwiedza-
nia Izby Regionalnej, w godzinach pracy administracji lub po wcześniej-
szym umówieniu się telefonicznie (tel. 33 8 170 773). Oprowadzającym 
jest Pan Łukasz Hola, który każdorazowo przedstawia Gościom ekspona-
ty, według, specjalnie wytyczonej, ścieżki edukacyjnej, na którą składają 
się ciekawostki historyczne i etnograficzne związane z naszym terenem.

Trwają prace nad stroną internetową, prototyp wygląda obiecująco.
Przypominamy wszystkim „Stałym Bywalcom”, że w dniach 15‑26 lute-

go, w związku z feriami w naszym województwie, stałych zajęć, według 
grafiku, nie będzie.

Pozdrawiam ciepło wszystkich Mieszkańców naszej gminy i mam na-
dzieję, że zima nie zniechęci Państwa do korzystania z naszych atrakcji, 
a długie wieczory, wręcz będą temu sprzyjać.

Agnieszka Sech
Dyrektor GOK „Promyk”
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XVI/133/2015 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023,
XVI/134/2015 przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2016 r.,

XVI/135/2015
zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XII/89/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określe-
nia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub za-
rządcą jest Gmina Wilkowice,

XVI/136/2015 wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2015,
XVI/137/2015 wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice, na lata 2015-2022,
XVI/138/2015 wydatków budżetu, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
XVI/139/2015 rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora GOPS w Wilkowicach,
XVI/140/2015 rozpatrzenia skargi na działalność Komendanta Straży Gminnej w Wilkowicach,
XVI/141/2015 przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice na rok 2016,

XVI/142/2015
zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr XV/116/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowa-
nia przedszkolnego na terenie Gminy Wilkowice przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidło-
wości ich pobrania i wykorzystywania.

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław 
Rączka między innymi:

• wziął udział w konwencie wójtów i burmistrzów powiatu biel-
skiego dotyczącym powołania związku powiatowo-gminnego do 
spraw zarządzania publicznym transportem zbiorowym;

• wziął udział w spotkaniu opłatkowym w kurii bielskiej dedykowa-
nym samorządowcom i parlamentarzystom diecezji bielsko-ży-
wieckiej;

• prowadził rozmowy z dwoma firmami zainteresowanymi prowa-
dzeniem działalności gospodarczej w Gminnej Strefie Przemy-
słowej;

• wziął udział w spotkaniu w bielskim ratuszu dotyczącym współ-
pracy w realizacji gospodarowania odpadami komunalnymi 
w regionie;

• spotkał się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego 
w Katowicach w temacie budowy infrastruktury sportowej przy 
placówkach oświatowych na terenie Gminy Wilkowice.

WÓJT inFORmUJe

UCHwałY pODJĘTe na SeSJi w DniU 30 GRUDnia 2015 R., w SpRawie:

ZmianY w pODaTkaCH  
w 2016 ROkU

Urząd Gminy w Wilkowicach informuje, że od 01.01.2016 r., 
w związku z nowelizacją przepisów ustaw: o podatkach i opłatach lo-
kalnych, o podatku rolnym i o podatku leśnym, obowiązuje nowa za-
sada wymiaru podatków, kolejno od nieruchomości, rolnego i leśne-
go i tak:
– w sytuacji jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego nie przekro-

czy kwoty 6,10 zł, podatnicy nie będą otrzymywać decyzji podat-
kowych, co oznacza, że w tym przypadku podatek ten nie będzie 
od nich pobierany,

– w sytuacji jeżeli kwota podatku określona w decyzji podatkowej nie 
przekroczy 100 zł, to podatek będzie płatny jednorazowo, w termi-
nie płatności pierwszej raty.
Zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych wynikają z ustawy 

z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045).

UG 

Sołtys Wsi Wilkowice wyróżnił pięknie przystrojone budynki z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Wśród wyróżnionych znaleźli się Państwo Słowiak i Kowalscy z ul. Grabecznik, Państwo Kliza i Rojek z ul. Topolowej 

oraz Państwo Kwaśny z ul. Krętej.
Gratulujemy!

 
Jeżeli bliskie są Państwu sprawy: upowszechniania kultury  
fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku  

dzieci i młodzieży,
przeciwdziałania patologiom społecznym, pomocy społecznej –  

w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,  
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości,  
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  

działań na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów między społecznościami, 

rozważcie Państwo naszą propozycję:

LKS „Klimczok – Bystra” prosi uprzejmie
o przekazanie 1% z podatku od dochodu

Konto bankowe: BS Bystra 22 8133 0003 0000 0361 2000 0001
LKS „Klimczok – Bystra”, ul. J. Fałata 14,

43-360 Bystra, tel./fax 033/8 171 231
Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra” (rok założenia 1922)

Jest organizacją pożytku publicznego (0000213857 KRS)

kOmUnikaT
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach, 

w związku z opadami śniegu i niskimi temperaturami, zwraca 
się z prośbą do mieszkańców naszej Gminy o zwrócenie uwa-
gi na osoby samotne i starsze zamieszkujące w sąsiedztwie, 
które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w trudnych 
zimowych warunkach.

Wszelkie informacje, o tych osobach, prosimy zgłaszać do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach, ul. 
Wyzwolenia 25, tel. 33 499 00 77, wew. 201-206 lub osobiście 
od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500.

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wilkowicach
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kOlĘDOwanie ZpiT Ziemia BeSkiDZka

ZOSTaw SwÓJ 1% 
w wilkOwiCaCH

Swoje kolędowanie ZPIT rozpoczął od Pasterki Góralskiej w Ko-
ściele Parafialnym w Mesznej. 3 stycznia kolędowaliśmy w Kościele 
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Bystrej. 16 stycznia, wspólnie z nami, ko-
lędowało w Bystrej Koło PTTK. Mieliśmy okazję wy-
stąpić na Noworocznym Spotkaniu Działaczy Sa-
morządowych, Działaczy Kultury i Sportu Gminy 
Wilkowice.

Grupa śpiewacza zespołu wraz z kapelą zdobyła 
II miejsce na konkursie Kolęd i Pastorałek w Szczyr-

ku oraz II miejsce w konkursie VII Bystrzańskie Gody – Kolędnicy 
Przebierańcy.                     AR

Chcesz, aby grupa energicznych i chętnych do działania dzieci z Mesznej mia-
ła więcej możliwości do ciekawej i twórczej zabawy? Przekaż 1 % podatku na 2 GZ 

„Beskidzkie Bieliki” z Mesznej. Jak to zrobić? 
Podaj numer KRS 0000273051

Cel szczegółowy 1 %:
HUFIEC BESKIDZKI ZHP ‑ 2 GZ „Beskidzkie Bieliki”

(UWAGA! W przypadku braku powyższej pełnej nazwy celu, przekazana kwota nie 
trafi do naszych Zuchów). W ten sposób realnie przyczynisz się do rozwoju mło-

dego pokolenia w duchu Prawdziwych i Dobrych Wartości!
Dziękujemy!

DZieCi Z meSZneJ w BaJkOwYm mUZeUm
Współczesny rozwój techniki i cywilizacji wpływa na sposoby spę-

dzania czasu wolnego przez dzieci. Internet, gry komputerowe, tele-
wizja czy telefony komórkowe absorbują od najmłodszych lat i wy-
wierają ogromny wpływ na obecny styl życia. Przyciągają do ekra-
nu monitora, co jest szkodliwe dla zdrowia, odrywają od nauki i czy-
tania książek, a długotrwały wirtualny kontakt utrudnia bezpośrednie 
relacje z innymi ludźmi. Powyższe czynniki, jak również rządowy pro-
gram „Książki naszych marzeń”, zainspirowały nas do zorganizowa-
nia wyjazdu klas pierwszych do Muzeum Historycznego w Bielsku-
Białej w dniu 24 listopada 2015 r. W gmachu zamku książąt Sułkow-
skich, nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach pt. „Bajkowe mu-
zeum”, które poprowadziła p. A. Kawczak. Zostały odczytane frag-
menty bajki H.Ch. Andersena „Calineczka”. Po wysłuchaniu utwo-
ru dzieci, w małych grupach, z ochotą podjęły pracę nad aranżacją 
łąki, na której mieszkała mała dziewczynka. Powstały wielkoforma-

towe prace, wykonane techniką kolażu, z użyciem suszonych kwia-
tów, fotografii, papieru, kredek i innych. Każdy z uczestników otrzy-
mał w prezencie wydruk szkicu ilustracji nieznanego autora, pocho-
dzący z książki Andersena wydanej w dziewiętnastym wieku, do wła-
snoręcznego pokolorowania. Po zajęciach był czas na zwiedzenie 
wybranych pomieszczeń i wystaw muzealnych. Niezwykłym przeży-
ciem był taniec w sali balowej. Dzieci wykazały się znajomością za-
sad korzystania i zachowania się w placówce kulturalnej, jaką jest 
muzeum. Pełne wrażeń, powróciły do szkoły z efektami swych prac 
warsztatowych, które zaprezentowane zostały na korytarzu obok sal 
lekcyjnych. Zakładany cel tj. umożliwienie najmłodszym kontaktu ze 
sztuką, historią i miejscem ich prezentowania, został zrealizowany.

Zespół Promujący Szkołę Podstawową
 im. bł. Jana Pawła II w Mesznej

SZANOWNI PAŃSTWO!
Jesteśmy z Wami od 2006 r., 

a od 2008 r. posiadamy status Or-
ganizacji Pożytku Publicznego.

Misją naszej organizacji jest 
współudział w tworzeniu warunków rozwoju i promocji 
Wilkowic – miejscowości malowniczo położonej pomię-
dzy Beskidem Śląskim a Beskidem Małym, którą reali-
zujemy poprzez: 1. Eksponowanie walorów miejscowo-
ści i tworzenie atrakcji przyciągających turystów. 2. Kul-
tywowanie tradycji i kultury regionu. 3. Upowszechnianie 
inicjatyw prozdrowotnych, przeciwdziałanie patologiom 
społecznym, rozwój kultury fizycznej i sportu. 4. Inicjowa-
nie przedsięwzięć mających na celu wyrównanie szans 
wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przekazane środki zwiększą nasz wkład własny przy 
staraniu się o środki na realizację zadań statutowych. 
W ubiegłym roku udało się przywrócić środowisku miej-
sce i historię „krzyża pod Kaplą”, już po raz siódmy zre-
alizować dyktando z języka polskiego, drugą edycję kursu 
fotograficznego i trzecią – akademię rzeczy ładnych, czy-
li kurs nowych technik rękodzieła. Aktualnie Stowarzysze-
nie przygotowuje się do włączenia się i przeprowadzenia 
integracyjnej imprezy środowiskowej, Światowego Dnia 
Tabliczki Mnożenia.

Podaruj 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 oraz obliczoną kwotę 1% podatku.

Dziękujemy 
JJP
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SpOTkanie wiGiliJne

CHOinkOwe SpOTkanie w DOmU pOmOCY SpOłeCZneJ w wilkOwiCaCH
Już od wielu lat uczniowie SP Wilkowice odwiedzają pobliski Dom 

Pomocy Społecznej. Wizyty te połączone są z występami artystycz-
nymi naszych dzieci. Waż-
nym elementem, tych spo-
tkań, stała się wspólna za-
bawa, śpiew, rozmowa i na 
zakończenie słodki poczę-
stunek.

Od 10 lat świetlica przy SP 
w Wilkowicach przyłącza się 
do akcji fundacji Arka „Cho-
inki Nadziei”. Współpracuje-

my z Nadleśnictwem w Bielsku-Białej oraz z Leśnictwem w Bystrej. 
Przed świętami Bożego Narodzenia Pan leśniczy z Bystrej przywo-
zi nam żywą choinkę, którą dekorujemy ozdobami wykonanymi pod-
czas zajęć świetlicowych. Tradycyjnie, w ten świąteczny czas, idzie-
my do DPS-u z kolędą, życzeniami i prezentem – żywą choinką. 
W kolędowaniu niezastąpiony od lat jest zespół Groniczki prowadzo-
ny przez panią Marię Prostak.

Poprzez spotkania z mieszkańcami DPS problem ludzi starszych, 
samotnych, chorych stał się dla naszych uczniów bardziej zrozumia-
ły i ważny. Spotkania te rozwijają wrażliwość i empatię dzieci, a pod-
opieczni DPS zawsze czekają na nasze wizyty, które dostarczają im 
wiele radości i wzruszeń.               SP Wilkowice

Takie motto przyświecało w dniu 15 grudnia 2015 r., w przepięknie 
udekorowanej restauracji „Pod Kasztanami”, spotkaniu Wigilijnemu 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ATH w Bielsku-Białej 
Filii w Wilkowicach. Chociaż starsi wiekiem to młodzi duchem z rado-

ścią łamali się opłatkiem i śpiewali kolędy wraz z zaproszonymi gość-
mi z ATH, Urzędu Gminy, Parafii i Placówek Oświatowych. 

Słuchacze UTW w Wilkowicach

„...Bądżcie w miłości wzajemnej serdeczni,
w gorliwości niedokuczliwi,
w nadziei bądźcie radośni,
w utrapieniu cierpliwi,
radujcie się z radującymi,
myślcie o tym, co dobre u wszystkich ludzi.”

22.12.2015 r. w naszym przedszkolu odbyła się Wigilia – najbar-
dziej uroczysty i wzruszający wieczór w roku, wyzwalający w lu-
dziach ich najlepsze uczucia. W domach Wigilię obchodzimy bardzo 
uroczyście, podobnie jest w naszym przedszkolu. I już tradycyjnie 
w tym dniu najstarsze przedszkolaki z grupy III przedstawiły „Jasełka” 
w stylistyce góralskiej. Ubrane w piękne stroje, gwarą i kolędą opo-
wiedziały historię narodzin Jezusa. Wspólne kolędowanie, dzielenie 

się opłatkiem, jak również rozmowy przy wigilijnym stole wprowadzi-
ły wszystkich w świąteczną atmosferę, pełną radości, nadziei i życzli-
wości. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość 
tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz również, co najważniejsze 
wzmacniają bliskie i serdeczne relacje.

Katarzyna Mrówka
Zespół Promujący Przedszkole

wiGilia w pRZeDSZkOlU w meSZneJ

CZY mOŻna pRZenieŚĆ SiĘ w CZaSie i ZOSTaĆ ŚReDniOwieCZnYm SkRYBĄ?
Okazuje się, że tak, o czym przekonali się uczniowie klas trzecich 

1 grudnia 2015 r. W tym dniu bowiem wzięli udział w wycieczce do 
Muzeum Historycznego – Zamku książąt Sułkowskich w Bielsku-Bia-
łej. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie muzeum, działów 
gromadzących stare dokumenty życia społecznego, umów, ksiąg, 
pieczęci, czasopism, których historię przybliżyła oprowadzająca 
p. D. Kapska. Wszystkich urzekły przestronne i wytworne sale mu-
zealne.

Następnym punktem programu były warsztaty pt. „W pracowni 
skryby, czyli jak dawniej pisano”.

Udaliśmy się do skryptorium – tj. pracowni średniowiecznego pisa-
rza. Wszystkich zaskoczyły przygotowane stanowiska ze świecami, 
kałamarzami, zwojami materiałów do pisania oraz wzorami ozdob-
nego alfabetu. Tam uczestnicy zapoznali się z historią pisma i jego 

ewolucją poprzez 
różnego rodzaju for-
my pracy połączo-
nej z zabawą. Przy-
godę rozpoczęli od 
poznania malowideł 
naskalnych, hiero-
glifów egipskich, fe-
nickiego pisma kli-
nowego, na alfabe-

cie łacińskim kończąc. Ułatwiła to znakomicie przygotowana prezen-
tacja multimedialna. W świątecznym nastroju, podkreślonym trady-
cyjnym podbeskidzkim wystrojem sali, dzieci mogły wczuć się w rolę 
dawnego skryby i spróbować napisać list do św. Mikołaja. Do dyspo-
zycji miały autentyczne gęsie pióra, różnokolorowe atramenty i styli-
zowaną kartkę papieru. Powstały piękne listy, pełne dziecięcych ma-
rzeń, na wzór średniowiecznego pergaminu, uwieńczone własno-
ręcznie odciśniętą pieczęcią lakową, która miała strzec nietykalno-
ści tychże pism. Wykonaną pracę każdy mógł zabrać ze sobą. Wra-
caliśmy z przekonaniem, jak trudną pracę wykonywali średniowiecz-
ni skrybowie, a jakie piękne i misterne książki dzięki temu powstały. 
Dziś każdy, jeśli tylko chce, może obcować z książką edytorsko pięk-
nie wydaną, a wystarczy tylko odwiedzić jedną z bibliotek: szkolną 
bądź publiczną, gdzie czeka na nas KSIĄŻKA.

Zespół Promujący Szkołę Podstawową w Mesznej  
im. bł. Jana‑Pawła II
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Święta Bożego Narodzenia kojarzą się również z szopką, którą sta-
wiają „Wrota Beskidów”, wspólnie z Urzędem Gminy w Wilkowicach 
i z pomocą księdza proboszcza Franciszka Kuligi przy kościele św. Mi-
chała Archanioła w Wilkowicach. Patrząc na historię naszej gminy figur-
ki do szopki wyrzeźbili członkowie stowarzyszenia „Wrota Beskidów” już 
prawie 10 lat temu. Rzeźby są wykonane dobrze, aż trudno uwierzyć, że 
wykonali je amatorzy pod kierunkiem naszego rzeźbiarza Gminy Wilko-
wice Stanisława Kwaśnego. Czas szybko mija i niestety figurki się ze-
starzały. Dlatego, aby znów powstała piękna kolorowa szopka przy ko-
ściele w Wilkowicach, którą tak lubią dzieci i nie tylko, by przypominała 
o tym jednym najważniejszym dniu w roku – o narodzeniu Jezusa Chry-
stusa – zarząd stowarzyszenia „Wrót Beskidów” postanowił, własnymi, 
siłami pomalować i odnowić figurki w „szopce”. Prace renowacyjne nie 
były łatwe. Figurki przez lata popękały, kolory się zatarły. Powstały luki 
nawet grubości pięści. Trzeba było pęknięcia i luki najpierw wypełnić, po-
tem zatrzeć, wyszlifować i pokryć nową farbą. I to się udało, mimo iż ro-
bili to amatorzy, którzy czasami mieli pierwszy raz do czynienia z tego ro-
dzaju pracami. Jak zwykle pilnował nas pełen humoru i energii rzeźbiarz 
pan Stanisław Kwaśny. W naszym odczuciu szopka znowu jest odświe-
żona, kolorowa i piękna, a co najważniejsze, przypomina przyjście na 
świat mesjasza i wprowadza uroczysty świąteczny nastrój.

Jak mówią przekazy biblijne, do miejsca, gdzie urodził się Jezus Chry-
stus przybywali różni goście chcąc złożyć pokłon, widząc niezrozumia-
łe zjawiska, jakie powstawały z narodzeniem Jezusa. Nie było dla nie-
go miejsca w Betlejem. Dlatego św. Józef znalazł miejsce w jaskini przy 
zwierzętach i tam urodził się Jezus. Na początku do jaskini przybyli pa-
sterze zaciekawieni cóż to za łuna bije ze stajenki. Potem nowonarodzo-
nego Jezusa odwiedzili inni ludzie chcąc mu złożyć pokłon. Jak majesta-
tycznym gestem było przybycie magów z Bliskiego Wschodu, których do 
dziś nazywamy „trzema królami”. Przynieśli oni dla narodzonego Jezu-
ska mirrę, kadzidło i złoto. Doprowadziła ich do Betlejem gwiazda, która 
zatrzymała się nad miejscem urodzenia Jezusa. Magowie przemierzyli 
setki kilometrów, gdyż wyczytali w gwiazdach, że narodził się Pan świata 
– mesjasz. Mimo, iż narodził się w stajni, którą my nazywamy dziś szop-
ką, to jednak ci dumni magowie uczeni w piśmie i astrologii złożyli mu 
pokłon oraz dary, czym uznali jego majestat. Na pewno jest to niesamo-
wite zjawisko astrologiczne, że przyjście mesjasza wyczytali w gwiaz-
dach gdzieś w dalekiej Persji. To fantastyczne i niesamowite!

Członkowie „Wrót Beskidów” są dumni, iż upamiętniamy tę chwilę 
w szopce bożonarodzeniowej. Stoją tam kolorowe figury zarówno Je-
zusa jak i jego rodziców św. Maryi i św. Józefa. Są pastuszkowie, któ-
rzy nie tylko przynoszą dary, ale i z pobożności składają pokłon. Jest or-
kiestra góralska symbolizująca, iż w przyszłości będzie on panem świa-
ta. Są trzej królowie, którzy przynieśli święte dary – mirrę, kadzidło i zło-
to. Ponieważ myślimy, że była to prawda, to te dary pomogły w uciecz-

ce do Egiptu rodzinie świę-
tej przed okrutnym Hero-
dem, który postanowił zgła-
dzić wszystkie nowonaro-
dzone dzieci.

Nasi starsi członkowie 
stowarzyszenia wyrzeźbi-
li również inne święte oso-
by, które mają przypominać, 

że życie na Ziemi trwa krót-
ko i trzeba je przeżyć dla 
dobra Boga i ludzi, których 
należy w każdej chwili do-
strzegać. Dlatego wszyscy 
tak, jak przez dwa tysią-
ce lat, tak i teraz składamy 
mu hołd i pokłon. Radujemy 
się. Śpiewamy kolędy. Winszujemy najbliższym i przyjaciołom wszyst-
kiego dobrego, a wrogom i nieprzyjaciołom powinniśmy przebaczać. 
Święta Bożego Narodzenia są piękne, uroczyste i dostojne. Wierzymy, 
że Pan, który się urodził, zbawił świat.

Nie możemy zapomnieć, przed tą kolorową szopką, że wyrzeźbie-
nie tych postaci zainicjował wójt Mieczysław Rączka, nadzorował i uczył 
rzeźbiarstwa pan Stanisław Kwaśny. Dodatkowo wyrzeźbiono świętych 
naszego regionu, którzy stoją naprzeciwko żłobka. Św. Jan Kanty, który 
jak głosi legenda, pomógł pewnej kobiecie, która niosła pełen dzban mle-
ka, wskutek nieuwagi rozbiła go. Św. Jan Kanty pozbierał rozbite części 
i zlepił je, kazał je napełnić wodą, i dzban znowu stał się pełen mleka, 
który zaniosła do swojej pani i nie została zwolniona z pracy. Wyrzeź-
biono również św. Jana Sarkandera jako czołowego świętego Podbeski-
dzia. Jan Sarkander został zamęczony przez Czechów i zginął męczeń-
ską śmiercią za wiarę, lecz nigdy nie wyparł się wiary w Jezusa Chry-
stusa. Również świętą z naszego rejonu była Aniela Salawa, która mia-
ła wiele uzdrowień i działała dla dobra ludzi, pomagała ludziom w czasie 
I wojny światowej. Św. Franciszek, którego atrybutem jest palma i kłód-
ka, którą trzymał w dłoniach. On został zamęczony w Czechach za to, że 
nie zdradził tajemnicy spowiedzi. Należy stwierdzić, iż postacie górali zo-
stały wymalowane w strojach górali podbeskidzkich i żywieckich, a prze-
piękne elementy pokazują kunszt artystów, którzy malowali te figury.

Relacja nie byłaby pełna gdybyśmy nie wymienili nazwisk tych od-
nowicieli figurek. Stało się to pod kierownictwem Stanisława Kwaśne-
go, a pomogli nam, z czego jesteśmy dumni i składamy szerokie po-
dziękowania i szacunek: Iwona Żolińska, Genowefa Włodarz, Sławomi-
ra Basiura, Małgorzata Mucha (po namowie księdza proboszcza), Marty-
na Szczygłowska, Anna Szczygłowska wraz z małą wnuczką Mają, wójt 
Mieczysław Rączka, który odnowił króla, który przyniósł do szopki zło-
to; Antoni Dobija, Sławomir Mrowiec, Dawid Loranc, Ryszard Rączka, 
Andrzej Nycz, Mirosław Szczepan, Marcin Stawinoga, a pomagał rów-
nież wydatnie i czuwał, aby nie zabrakło atrybutów do malowania prezes 
„Wrót Beskidów” Władysław Wala. Wszystkim serdecznie dziękujemy. 
Dziękujemy również panu Bogdanowi Szlósarczykowi z jego ekipą, któ-
rzy pomogli nam w przewiezieniu i ustawieniu szopki. To piękna inicjaty-
wa, tym bardziej, że Wilkowice mają szopkę mimo, iż w innych gminach 
naszego Podbeskidzia zapomniano o tej tradycji. Należy docenić i po-
dziękować wyżej wymienionym ludziom za bezinteresowne prace, które 
były wyłącznie społeczne.

Stowarzyszenie „Wrota Beskidów” składa szanownym czytelnikom 
moc serdecznych życzeń. Życzymy wszelkiej pomyślności, a z okazji 
Nowego Roku życzymy samych sukcesów i aby symbolicznie rodzący 
się Jezus pomagał nam w życiu doczesnym i prowadził nas do Nieba. Bo 
tak w to wierzyli nasi przodkowie i tak w to wierzą wszyscy chrześcijanie.

Władysław Wala

nie nOwe, ale JeDnak piĘkne i kOlOROwe

UCZniOwie SZkOłY pODSTawOweJ im. wł. JaGiełłY w wilkOwiCaCH 
w GROnie naJlepSZYCH BieGaCZY naRCiaRSkiCH wOJewÓDZTwa ŚlĄSkieGO
13 stycznia odbyły się pierwsze zawody Śląsko-Beskidzkiej Ligi 

Regionalnej Grupy Azoty na trasie narciarskiej w Wiśle Jonidło. Za-
wody, jak wszystkie Ligi Regionalne w tym sezonie, w Polsce dedy-
kowane są kategoriom wiekowym C, D i E, czyli dla zawodniczek 
i zawodników uczęszczających do szkół gimnazjalnych i podstawo-
wych. Najmłodsi startujący w Ligach walczą o wyjazd na finał biegu 
na Igrzyska Pucharu Grupy Azoty, który będzie możliwością zmierze-
nia się z najlepszymi rywalami z Polski.

W najmłodszej kategorii wystartowało aż 5 naszych uczennic. Zwy-
cięstwo na dystansie 2 km odniosła uczennica naszej szkoły Maria 
Jakubiec przed zawodniczką z Jaworzynki i Marklowic. Bardzo wyso-
kie miejsce zdobyła również Kalina Dziubek – 8 miejsce. Emilia Do-
bija była 15, Karolina Żmij 18, natomiast najmłodsza nasza uczenni-

ca Martyna Mańdok pozytywnie zaskoczyła wszystkich zajmując bar-
dzo dobre 19 miejsce, pokonując nawet o 3 lata starsze dziewczyny. 
Wśród chłopaków na bardzo dobrym 6 miejscu uplasował się Domi-
nik Kanik. W grupie juniorek D na miejscu 10 zakończyła Zofia Du-
sińska. Zosia startowała z dziewczynami o rok starszymi. Podkreśla-
my, że były to zawody rangi województwa Śląskiego, gdzie startują 
dzieci, które tworzą czołówkę narciarstwa biegowego w Polsce. Dzię-
kujemy wszystkim uczniom za wspaniałą walkę i pot wylany na tra-
sie. Życzymy powodzenia w pozostałych 4 etapach i trzymamy kciu-
ki za zakwalifikowanie się do finału, gdzie będą mierzyć się zawod-
nicy z całej Polski. Chcielibyśmy również bardzo podziękować rodzi-
com, którzy tak licznie przybyli i tak zacięcie kibicowali swoim pocie-
chom.    Beata Szymańczak
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Styczeń, w przedszkolu w Bystrej, rozpoczął bardzo miły okres ko-
lędowania i biesiadowania. 21 i 22 stycznia gościliśmy Babcie i Dziad-
ków z okazji ich Święta. To jedne z najmilszych dni w roku szkolnym, 
w których wnuczęta, występami i upominkami, mogą wyrazić miłość 
i przywiązanie do swych dziadków. Każda grupa w pięknych stro-
jach zaprezentowała wzruszający program artystyczny, zakończony 
życzeniami dla seniorów rodów. Podczas degustacji pysznych ciast, 
pieczonych przez rodziców, dzieci śpiewały tradycyjne „Sto lat” i wrę-
czały wykonane przez siebie prezenty. Przybyli goście, mamy na-
dzieję, przyjemnie spędzili czas tuląc wnuczęta, prowadząc wspólne 
rozmowy, kolędując przy akompaniamencie akordeonu dziadka Mar-
ka. Takie uroczystości są doskonałą okazją do integracji rodzin, ale 
także poznania środowiska przedszkolnego.

Rozśpiewane i roztańczone przedszkolaki wraz z nauczycielkami, 
już następnego dnia, wyruszyły na Plac Biwakowy, by jak co roku, 
wziąć udział w konkursie „Bystrzańskie Gody – Kolędnicy Przebie-
rańcy”. Forma takich spotkań jest doskonałą zabawą, jak również 
stwarza warunki do kultywowania tradycji kolędniczych, wspólnego 

śpiewania oraz słuchania 
znanych i mniej znanych 
kolęd, pastorałek czy po-
winszowań noworocznych 
– za co serdecznie dzię-
kujemy organizatorom i już 
przygotowujemy się do na-
stępnych „Godów”.

Tak kolędując, 24 stycznia dotarliśmy do BCK-u w Bielsku-Bia-
łej, gdzie nasze przedszkolaki występowały w Jasełkach Integracyj-
nych wraz z podopiecznymi Stowarzyszenia Osób Niepełnospraw-
nych „Serce dla Serca”, zespołem „Grojcowianie”, dziecięcą i mło-
dzieżową grupą taneczno-wokalną z Domu Kultury w Kamienicy. 
Przedstawienie to było już siedemnastym spotkaniem na scenie, bę-
dąc za każdym razem prawdziwą integracją artystów w różnym wie-
ku i o różnych możliwościach rozwojowych oraz niezwykle wzrusza-
jącym przeżyciem zarówno dla występujących, jak i oglądających.

Na tym jeszcze nie koniec, ponieważ przed nami Konkurs Kolęd 
i Pastorałek w Kościele w Bystrej Krakowskiej, a także Bal Prze-
bierańców dla dzieci oraz zabawa ostatkowo-walentynkowa dla 
dorosłych, na którą zapraszamy. Życzymy szczęśliwego Nowe-
go Roku, byście na spacery po Bystrej chodzili, a nie w domu 
siedzieli i się smucili, byście zdrowi byli i na imprezkach potań-
czyli. Hej!

Olimpia Podwacietnik, Aleksandra Jaślanek
Przedszkole Publiczne w Bystrej

nOwY ROk BieŻY

W związku z realizacją rocznego planu 
przedszkola „Poznajemy nasz region” do na-
szego przedszkola zawitali, jakiś czas temu, 
wspaniali goście. Pierwszymi gośćmi był ze-
spół Górolicki pod kierownictwem Pana Pio-
tra Bezymskie-
go. Zespół Góro-
licki zaprezento-
wał wspaniałe tań-
ce i przyśpiewki 
z naszego regiony. 
Przedszkolaki były 
zachwycone wy-

stępem i zaskoczone tym, że kiedy opusz-
czą przedszkole i pójdą do szkoły będą mo-
gły być członkami zespołu Górolicki.

Kolejnymi gośćmi w naszym przedszkolu 

byli przepięknie przebrani i bardzo przyjaźni… ZBÓJNICY Beskidzcy. 
Zbójnik Pan Krzysztof Duda i Pan Czesław Szwajkosz opowiedzieli 
naszym dzieciom o tradycjach i historii rozbójników z naszego regio-
nu. Panowie przynieśli ze sobą przepiękne rekwizyty ciupagi, strzelby 
i ogromną skrzynię, na której dzieci mogły usiąść i oczywiście wejść 

do środka. Jednakże największym zainte-
resowaniem wśród dzieci cieszył się tajem-
niczy skarb w przepięknie zdobionej szka-
tule. Skarbem okazały się ulubione przez 
wszystkie dzieci słodkie i pyszne cukier-
ki. Wszystkim naszym gościom serdecznie 
dziękujemy za wizytę w naszym przedszko-
lu i czekamy na kolejne spotkania.

 Katarzyna Mrówka
Zespół Promujący  

Przedszkole

wSpaniali GOŚCie w pRZeDSZkOlU w meSZneJ

Już po raz XVI, Gmina Wilkowice, Parafia w Bystrej Krakowskiej, 
Polski Związek Chórów i Orkiestr, a od tego roku, także Gminny 
Ośrodek Kultury „Promyk”, byli organizatorami XVI Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek „Spotkanie z kolędą”, które odbyło się w kościele para-
fialnym w Bystrej Krakowskiej w Święto Trzech Króli.

Wystąpiły trzy chóry: Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki 
z Czechowic-Dziedzic pod dy-
rekcją Pana Dariusza Nurzyń-
skiego, Bystrzański Chór Canti-
ca z Bystrej pod dyrekcją Pani 
Janiny Rosiek oraz Chór „ZEW” 
z Bielska-Białej wraz z chórem 
parafii pw. św. Szymona i Judy 
Tadeusza w Kozach pod dyrek-
cją Pana Stanisława Kryjaka.

Dziękujemy Wszystkim, któ-

rzy przyczynili się do zorganizowania tej imprezy, a w szczególności 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej oraz Stowarzyszeniu Rozwo-
ju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” za przygotowanie poczęstun-
ku dla uczestników festiwalu, a także Pani Krystynie Fenik, która co 
roku, bardzo profesjonalnie prowadzi to spotkanie.

Okolicznościowe dyplomy, wiązanki kwiatów i statuetki wręczył 
Wójt Gminy Mieczysław 
Rączka wspólnie z Prze-
wodniczącym Rady Bar-
toszem Olmą oraz Dyrek-
tor GOK „Promyk” w Bystrej 
Agnieszką Sech. Dziękuje-
my również za piękny pokaz 
sztucznych ogni.               

UG

XVi FeSTiwal kOlĘD i paSTORałek „SpOTkanie Z kOlĘDĄ”
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na naSZĄ 18-TkĘ „ZmieRZYliŚmY wYSOkO”

XXiV Finał wielkieJ ORkieSTRY ŚwiĄTeCZneJ pOmOCY w SZTaBie Sp wilkOwiCe
Tegoroczny 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy miał 

na celu zebranie środków pieniężnych:
„dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddzia-

łach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej 
seniorów” z przesłaniem „Mierzymy wysoko”.

Z radością informujemy, że Sztab SP Wilkowice, który tym Fina-
łem wszedł w „dorosłość” (graliśmy 18 raz) „zmierzył baaaardzo wy-
soko”, a uzyskana kwota nie była brana pod uwagę, nawet w najbar-
dziej śmiałych marzeniach.

DRODZY MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY
DZIĘKUJEMY WAM

za hojność, życzliwość i wspieranie idei
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

oraz działalności naszego Sztabu.
Bezcenne jest dla nas Wasze zaufanie, hojność i radość naszych mło-

dych wolontariuszy z życzliwości, jaką spotyka ich z Państwa strony.
W tym roku uzbieraliśmy:

77 941, 91 groszy
– 53.26 Euro,
– 91 monet różnej europejskiej waluty (Funt, Forint, Korona Czeska),
– złotą obrączkę i srebrny pierścionek.

Ta zawrotna kwota została zasilona, po raz kolejny, przez Pana 
Stanisława Badurę i Marka Kubicę organizatorów Turnieju Piłki Noż-
nej, który po raz trzeci odbywał się w Hali GOSiR w Wilkowicach. 
W turnieju wzięło udział 13 drużyn, a wszyscy uczestniczący w tur-
nieju zgodnie twierdzą, że poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy 
turnieju, zawodnicy drużyn turniejowych, wolontariusze oraz publicz-
ność zebrali na rzecz WOŚP kwotę 4510,00 złotych, którą w całości 
przekazali do naszego sztabu.

Wróćmy jeszcze na moment do historii sztabu. W ciągu mijających 
18 lat w kolejnych Finałach zagrało 1903 wolontariuszy. Ci, którzy 
brali udział w pierwszych kwestach są już matkami, ojcami i może 
niedługo ich dzieci pojawią się w szkole. Najmłodsi tegoroczni wolon-
tariusze uczęszczają do klas piątych i mają po 11 lat. Później prze-
chodzą do gimnazjum i nadal angażują się w Finały. Są wsród kwe-
stujących i tacy, którzy wkroczyli w dorosłość, ale co roku zgłasza-
ją swoją gotowość do Orkiestrowego grania. Sztafeta pokoleń trwa.

KOCHANI WOLONTARIUSZE, na przestrzeni tych osiemnastu lat 
zebraliście kwotę 693 tysięcy 254 złotych i chociaż sztab nosi na-
zwę Szkoły Podstawowej (SP Wilkowice) to Wy, uczniowie Gimna-
zjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach, na czele z mgr Urszulą Du-
szą-Szramowiat jesteście dla nas nieocenionym wsparciem. Byliśmy 
i jesteśmy dumni z zaangażowania, pracowitości i odpowiedzialności 
wszystkich naszych wolontariuszy. Kwestując w imieniu Sztabu god-
nie reprezentowaliście obie szkoły, Gminę, Rodziców i pokazywali-
ście innym, że warto pomagać. Dziękujemy.

Nie byłoby sprawnej organizacji i właściwego przebiegu kolejne-
go Finału, mającego zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo 
130 wolontariuszom, gdyby nie Przyjaciele Sztabu, którzy rok rocz-
nie wspierają nas, oferują nieocenioną pomoc i dają nam poczucie, 
że w tym trudnym przedsięwzięciu nie jesteśmy sami.

Dziękujemy zatem naszym dobroczyńcom:

− Wójtowi Gminy Wilkowice – Panu Mieczysławowi Rączce,
− Zarządowi i Członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowi-

cach,
− Prezesowi Spółdzielni „Bystrzanka” panu Janowi Kowalskiemu,
− Radzie Rodziców Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowi-

cach,
− Radzie Rodziców Naszej Szkoły,
− Państwu Paulinie i Bartłomiejowi Czader – Piekarnia-Cukiernia-

„Czader” – Wilkowice,
− wszystkim Mamom i Babciom piekącym ciasto,
− Kole Gospodyń Wiejskich z Wilkowic,
− wspaniałym Kierowcom Urzędu Gminy i OSP Wilkowice – któ-

rych, praca jest dla nas nieoceniona – Panom Januszowi Majdak, 
Wojciechowi Foryś, Kamilowi Damek, Romanowi Damek,

– Pracownicom Banku Spółdzielczego w Bystrej.

Dziękujemy, także za sponsorowanie kolejnego „Światełka do nieba”.
A oto sponsorzy tegorocznego „Światełka”

− Państwo Ewa i Mateusz Romaniak – Kwiaciarnia „Azalia”,
− Skład Materiałów Budowlanych „HOŁDA” – Buczkowice ul. Biel-

ska 1120,
− Firma „FAXTEL” posiadająca salony firmowe Orange w Bielsku-

Białej Plac Smolki 3 i C.H. Sarni Stok,
− Dom Weselny, Pizzeria „Szafran” Buczkowice ul. Woźna 1220,
− Anonimowi Sponsorzy – znani, lubiani, ale …anonimowi.
„Światełko do nieba” to każdorazowo nagroda za trud kwestowania 

dla naszych wolontariuszy. Jest nam niezwykle miło, że doceniacie 
Państwo całodzienną pracę tych młodych ludzi, którzy zazwyczaj, po 
raz pierwszy, mają okazję zetknąć się z działaniem na rzecz innych, 
w tak intensywny i osobisty sposób.

Gorące podziękowanie dla Czarodzieja Cudownych Wrażeń, na-
szego sztabowego Merlina, który na finał kwesty wyczarowuje „Świa-
tełko do nieba”, czyniąc ten dzień jeszcze bardziej pięknym i świą-
tecznym.

Na zakończenie przesłanie dla wszystkich, którzy od lat wspierają 
osobiście pracę Szefa Sztabu.

Kochani Przyjaciele, w każdym kolejnym Finale różnorodna pomoc 
płynąca od Was jest dla mnie bezcenna.

Bez niej, nie byłoby Sztabu SP Wilkowice, działającego jak dobrze 
naoliwiona maszyna. Wasza praca, wsparcie, odpowiedzialność, ale 
także poczucie humoru i radość z tego, co robimy, tworzy niepowta-
rzalną atmosferę, która daje mi przekonanie „że będzie dobrze” i koi 
moje skołatane nerwy.

Każdej i każdemu z Was należy się gorące podziękowanie, wymie-
nienie z imienia i nazwiska i nadanie tytułu Osobistego Dobroczyń-
cy Szefa Sztabu.

Podziękuję Wam wszystkim w taki sposób, obiecuję. Kiedy? Kiedy 
muzyka serc ludzi „dobrej woli” przebrzmi. A, że WOŚP będzie gra-
ła do końca Świata i o jeden dzień dłużej to uzbrójcie się w cierpli-
wość. (żart!?)

Z wielkim przekonaniem i wdzięcznością dla Was moje motto:
Jedna osoba może marzyć, parę osób może planować,
grupa wypróbowanych przyjaciół może osiągać szczytne cele. 

Dziękuję.
E. T.

GlkS wilkOwiCe VS ORłY BielSkie
Tradycyjnie już 1 stycznia na stadionie GOSiR Wilkowice, naprze-

ciwko Urzędu Gminy, odbył się mecz w piłkę nożną pomiędzy druży-
nami GLKS Wilkowice – Orły Bielskie. Drużyna GLKS Wilkowice wy-
stąpiła w składzie: Piotr Kwaśny, Tadeusz Studencki, Marek Maślan-
ka, Jacek Polak, Sebastian Jasiczek, Marcin Stawionoga, Jarosław 
Kierlin, Jarosław Loranc, Władysław Gawłowski, Stanisław Badura, 
Krzysztof Łukaszek, Sławomir Zątek, Robert Mazurkiewicz. W druży-
nie Orłów Bielskich zaprezentowali się: Ryszard Radwan, Jacek Mi-

zia, Bogdan Rozmus, Gerard Marszałek, Janusz Szmidt, Krzysztof 
Dobija, Janusz Szeszko, Tomasz Staniek, Rafał Hajduga, Marek Ko-
łodziej, Jarosław Kocur, Sławomir Wojtulewski.

Po zaciętej walce i celnych strzałach Marcina Stawinogi (GLKS 
Wilkowice) i Tomasza Stańka (Orły Bielskie), mecz zakończył się wy-
nikiem 1:1. Spotkanie sędziował Stanisław Wandzel.

RR
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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

Sprzedaż:
 Î kurcząt, kur, brojlerów,
 Î zbóż,
 Î ziemniaków,
 Î pasz pełnoporcjowych dla zwierząt

Trzopek Andrzej P.P.H.U. 
„ADC”

Tel. 605 515 613

Wywiozę, bądź zakupię stare zbędne  
rzeczy z piwnicy, strychu, stodoły.

Rozbiorę stare domy lub stodołę.

Wykonam meble ogrodowe  
(ławki, altanki, huśtawki)

Tel. 608 132 715
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specjalista chorób wewntrznych 

ENDOKRYNOLOG 
USG  tarczycy 

 
Gabinet lekarski: 
Szczyrk ul.Zdrowia 1 
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576 
 
www.endokrynologmajcherczyk.pl 

Lek.med. Maciej Majcherczyk 
specjalista chorób wewntrznych 

ENDOKRYNOLOG 
USG  tarczycy 

Gabinet lekarski: 
Buczkowice, ul. Lipowska 50 
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576 

www.endokrynologmajcherczyk.pl 

GABINET REHABILITACJI LECZNICZEJ
Rehabilitacja ruchowa w schorzeniach:

-bóle i choroby kręgosłupa,
-zmiany zwyrodnieniowe stawów

-dyskopatie (rwa kulszowa, rwa ramienna) -po udarze mózgu,
CH. Parkinsona -terapia obrzęków -rehabilitacja przed i pooperacyjna 

-profilaktyka, korekcje wad postawy, inne

Gabinet Tlenoterapii Hiperbarycznej
43-360 Bystra

ul. Szczyrkowska 71
www.medycynatlenowa.pl

tel. 605‑337‑651

Zapraszamy
 na zabiegi 
w Komorze 
Tlenowej
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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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cd. ze str. 1

MŁODE WILCZKI 

AKADEMIA 
PIŁKARSKA

Trenuj z Nami

 od dziś!

                Tu zaczyna się 

                        Twoja przygoda z 

piłką nożną !
TRENINGI DLA DZIECI OD 4 DO 12 LAT 

Pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej 

tel.608 594 681
www.glks-wilkowice.pl 

NOWOROCZNE SPOTKANIE DZIAŁACZY SAMORZĄDOWYCH, DZIAŁACZY KULTURY I SPORTU GMINY WILKOWICE

F O T O R E L A C J A

Jeżeli Państwo będziecie widzieć 
maszerujących naszych dzielnych 
i fajnych przedszkolaków w jednolitych 
wdziankach odblaskowych, to proszę 
skojarzyć to ze Stowarzyszeniem Kul-
turalnym „Wrota Beskidów”, które za-
kupiło te wdzianka i podarowało je wil-
kowickiemu przedszkolu. Często ob-
serwujemy jak nasza „najmłodsza 
młodzież” prowadzona przez przed-
szkolanki spaceruje po wsi zażywając 
świeżego powietrza i relaksu w cza-
sie spaceru. Wielokrotnie przechodzą 
przez jezdnię i nieraz narażają się, że 
jakiś zamyślony kierowca nie zauwa-
ży tej grupy najmłodszych. Jest to po-

mysł kolegi z zarządu sto-
warzyszenia, który pod-
dał myśl, aby zakupić dla 
tych grup spacerujących 
jednolite stroje odblasko-
we. Zarząd wraz z panią 
dyrektor przedszkola od 
razu zaakceptowali tą re-
welacyjną propozycję. Po-
mysł znalazł również kil-
ku chętnych do wyłoże-
nia pieniędzy na zakup 75 
kamizelek odblaskowych, 

a przedszkole z własnych funduszy 
zakupiło dalsze 25 kamizelek. Na ka-
mizelkach dodatkowo wykonano na-
druk „Wrota Beskidów”, aby przypomi-
nały o pomysłodawcy. Dzieci wygląda-
ją w nich efektownie, a co najważniej-
sze, jak powiedziały panie przedszko-
lanki „mogą czuć się bezpiecznie”. Wi-
dać je z daleka. Przedszkolaki odzia-
ne w te ładne kamizelki kroczą dum-
nie i w doskonałych humorach. Bar-
dzo dobry pomysł. Godny naśladowa-
nia w innych przedszkolach.
Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego

„Wrota Beskidów”
mgr Wala Władysław

DaR ŚwiĄTeCZnY Dla pRZeDSZkOlakÓw 
Z wilkOwiC

Państwo Danuta i Władysław Dobija

Państwo Maria i Franciszek Legień

Państwo Emilia i Edward Goryl

Państwo Helena i Zdzisław 
Tynka

Państwo Czesława i Franciszek 
Krajewscy Państwo Stefania i Tadeusz Szary

Państwo Leona i Franciszek 
Zawada

Państwo Halina i Zdzisław Dobija

Wójt Gminy oraz PaństwoTeresa 
i Józef Prochaska

Pan Zbigniew Banet - laureat 
Nagrody im. ks. Józefa Londzina Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”


