
Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta  
przy OSP Wilkowice
serdecznie zaprasza  

wszystkich Mieszkańców Gminy na
tradycyjny KONCERT NOWOROCZNY, który odbędzie się 

w niedzielę 5 stycznia 2014 roku, o godzinie 15.30
w Domu Strażaka w Wilkowicach. 

Podczas koncertu nie zabraknie wspólnego kolędowania 
oraz niespodzianek muzycznych.

Na zbliżające się Święta członkowie orkiestry wraz z  
Kapelmistrzem, życzą wszystkim Mieszkańcom Gminy  

zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. 

ZAPROSZENIE NA KONCERT NOWOROCZNY

Serdecznie zapraszamy na
IX PUCHAR MAGURKI W BIEGACH NARCIARSKICH 

„Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg”.
Zawody włączone do kalendarza  
Amatorskich Mistrzostw Polski.

18 stycznia 2014 r. – trasy na Magurce Wilkowickiej.
Szczegóły już wkrótce na stronie www.wilkowice.pl

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia  
będą pełne niezapomnianych chwil i radosnych wzruszeń, niosąc szczęście i nadzieję.

Nowy Rok niech sprzyja realizacji osobistych marzeń i napawa optymizmem.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wielu sukcesów w Nowym Roku!
życzą:

Wójt Gminy
Mieczysław Rączka

Przewodniczący Rady Gminy
Bartosz Olma

Na zbliżające się Święta pragnę  
złożyć Państwu życzenia  

przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości  
i ciepłej, rodzinnej atmosferze.  

Kolejny zaś rok niech będzie czasem  
pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

           Grzegorz Gabor
        Radny Powiatu bielskiego

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Pacjentom 
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Mieszkańcom 
Gminy Wilkowice pragnę złożyć życzenia zdrowia, radości, miłości, 
pomyślności i spokoju.

Kolejny zaś Nowy Rok niech obfituje w zdrowie, wiarę, 
przyniesie wiele powodów do zadowolenia i satysfakcji, niech 
będzie dobry i szczęśliwy. 

Kierownik SGZOZ
 Katarzyna Banet-Skwarna 
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Mijający powoli rok 2013 uważam za udany jeśli chodzi o dal-
szy rozwoju naszej gminy. Zrealizowaliśmy wiele inwestycji, takich 
jak: rozbudowa i remont tzw. „Starej Szkoły” na Huciskach, moder-
nizacja kolejnego odcinka ul. Klimczoka, od Szkoły Podstawowej 
w Bystrej do OSP, modernizacja ul. Cymsa oraz termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. W ramach usuwania skutków 
powodzi przebudowaliśmy fragment ul. Stromej w Wilkowicach ze 
środków MSWiA, 
wyremontowal i -
śmy newralgicz-
ne fragmenty 
chodników w By-
strej na ul. Fała-
ta oraz w Wilko-
wicach od ul. Po-
ziomkowej do ul. 
Szkolnej, wyko-
naliśmy oświetle-
nie ul. Harcerskiej 
przy nowo wybu-
dowanym zbiorni-
ku retencyjnym, przeprowadziliśmy szereg remontów 
w placówkach oświatowych na terenie gminy i w bu-
dynku OSP Bystra. Wybudowaliśmy liczne odcinki 
sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ok. 3,5 km (co 
umożliwiło przyłączenie 170 budynków, w tym np. 61 
w samej Mesznej), w tym skanalizowano budynki przy 
ul. Potok w Bystrej, znajdujące się w bezpośrednim są-
siedztwie źródła Hania stanowiącego podstawowy re-
zerwuar wody, z którego korzysta m.in. Spółdzielnia 
Bystrzanka.

Dzięki staraniom podjętym przez gminę, mimo bra-
ku postępu prac na budowanej drodze S69, udało się ukończyć wia-
dukt i uzyskać przejezdność w ciągu ul. Rolniczej i Kwiatkowskiego. 
Niektóre inwestycje kontynuujemy nadal.

Udało nam się pozyskać kolejnych inwestorów dla gminnej stre-
fy przemysłowej. 6 grudnia sprzedaliśmy 3,5 ha firmie Prosperplast, 
która zamierza pilnie przystąpić do realizacji inwestycji na swoim 

terenie. Spodziewamy się, że w 2014 roku, co najmniej 6 firm roz-
pocznie budowę swoich hal produkcyjnych.

Dobrą informacją dla Mieszkańców gminy, w wieku 60+, jest pod-
pisanie z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Bia-
łej porozumienia dotyczącego uruchomienia Uniwersytetu III Wie-
ku. Oferta skierowana jest do osób powyżej 60 roku życia, co daje 
możliwość czynnego udziału w życiu społecznym licznej rzeszy ren-

cistów i emerytów zamieszkałych na terenie Gminy Wilkowi-
ce. Zajęcia mają ruszyć początkiem lutego. Gorąco zachęca-
my zainteresowane osoby do wzięcia w nich udziału. Więcej 
szczegółów odnajdą Państwo na stronie 8 niniejszego wyda-
nia Głosu.

Rok 2014 również zapowiada się bardzo dobrze. Istnieje 
duża szansa na otrzymanie 85% dofinansowania z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na remont i rozbu-
dowę byłego kina Promyk w Bystrej, pod potrzeby Gminnego 
Ośrodka Kultury. Projekt pn. „Tradycja bez granic – współpra-
ca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania kultury i trady-
cji” realizowany będzie wspólnie z partnerską Gminą Bziny na 

Słowacji, która również 
wykona remont i rozbu-
dowę domu kultury.

W nadchodzącym 
roku będziemy kontynu-
owali rozpoczęte inwe-
stycje. Wciąż trwa roz-
budowa szkoły podsta-
wowej w Wilkowicach, 
budujemy kolejne odcin-
ki kanalizacji, przygoto-
wujemy się do realiza-
cji zadania mającego na 

celu stworzenie niewielkiego muzeum regionalnego w Starej Sto-
larni w Bystrej, mamy zamiar wybudować stację uzdatniania wody 
w Mesznej  oraz planujemy wiele innych mniejszych inwestycji, któ-
re służyć będę Mieszkańcom naszej gminy. 

                 Wójt Gminy
Mieczysław Rączka

Szanowni MieSzkańcy

W dniach 28-31 stycznia 2014 odbędą się, już po raz IX, Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym w Szczyr-
ku. W mistrzostwach weźmie udział około 60 ekip pogotowia ratunkowego z całej Polski, ale także z Ukrainy, Niemiec, Grecji i Turcji. Jed-
nym ze współorganizatorów  mistrzostw jest Ochotnicza Straż Pożarna z Bystrej, a patronat medialny objęła Telewizja Polska. W tegorocz-
nej edycji jedna z konkurencji rozegrana zostanie się na terenie sołectwa Bystra, w dniu 29 stycznia od godzin porannych. Serdecznie za-
praszamy Mieszkańców Gminy Wilkowice do obejrzenia na żywo symulacji profesjonalnego udzielania pierwszej pomocy przez najlepsze 
zespoły pogotowia z Europy. O miejscu poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

wyRÓŻnienia DLa UczniÓw zeSPoŁU SzkoLno-PRzeDSzkoLneGo
w MeSzneJ w X eDycJi konkURSU „czŁowiek a ŚRoDowiSko”

 W dniu 12 grudnia br. w bielskim Starostwie Powiatowym od-
było się uroczyste podsumowanie X edycji Konkursu Ekologiczne-
go „Człowiek a środowisko”, w którym uczestniczyli także ucznio-
wie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej. Inicjatorem kon-
kursu była Komisja Ochrony Środowiska Rady Powiatu. Ogółem 
na konkurs wpłynęło ponad 300 prac. Wśród laureatów konkursu 
znaleźli się nasi uczniowie. W kategorii prace plastyczne wyróżnie-
nia otrzymali: Lucjan Pezda, którego opiekunem jest pani Graży-
na Damek oraz Marta Kruczek prowadzona przez panią Renatę 
Kamińską. W kategorii prac multimedialnych wyróżnienie otrzyma-
ła uczennica Aleksandra Maciejiczek, której pracę nadzorowała 
pani Małgorzata Więzik.

Jurorzy dostrzegli zdolności artystyczne naszych uczniów, znajo-
mość swego środowiska i oryginalność wykonanych prac. Nagrody 
i gratulacje przekazywali laureatom wicestarosta bielski Grzegorz 
Szetyński, członkowie Zarządu Powiatu Renata Franasik, Jan Bo-
rowski – przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska.

Najmłodszy z naszych reprezentantów został poproszony 
o udzielenie krótkiego wywiadu dla redaktora Radia CCM – tj. ko-

mercyjnej rozgłośni obejmującej swym zasięgiem także Podbeski-
dzie.

Uroczyste spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem i z pew-
nością na długo zostanie w pamięci wszystkich uczestników.

       Zespół Promujący Szkołę
ZSP w Mesznej

„Stara Szkoła” na Huciskach

Ul. Klimczoka
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MUzyczne Święto PieŚni PatRiotyczneJ
Pieśni patriotyczne są swoistym wyrazem miłości do naszej Ojczy-

zny i dumy, że jesteśmy Polakami, wyrazem pielęgnowania tożsamo-
ści narodowej i postaw patriotycznych w codziennym życiu. 

29 listopada 2013 roku w budynku OSP w Wilkowicach odbył się 
XIV Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek. Dzie-
ci i młodzież, wśród wielu wykonywanych utworów w tym roku, za-
prezentowały pieśni podkreślające ważne rocznice historyczne jak 
np.150. rocznica Powstania Styczniowego, czy 70. rocznica Powsta-
nia Warszawskiego.

Atmosfera przeglądu była wspaniała i niezwykle podniosła, tym 
bardziej, że sala była wypełniona po brzegi młodzieżą, dorosłymi i ro-
dzicami występujących artystów. Swoją obecnością uświetnili naszą 
uroczystość Wójt Gminy Wilkowice p. Mieczysław Rączka, ks. Piotr 
Jarosz, sołtys P. Ryszard Rączka, dyrektorzy szkół i przedszkoli, pani 
Dyrektor Biblioteki Publicznej, oraz Radni Gminy Wilkowice. W Prze-
glądzie Pieśni Patriotycznej wzięło udział 136 dzieci. Po raz pierwszy 
w tym roku zadebiutowało Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia 
Córek Bożej Miłości im. Ludwiki Binder.

Każdy z występujących uczestników prze-
glądu otrzymał indywidualne upominki, opie-
kunowie pamiątkowe dyplomy, a poszczegól-
ne placówki nagrody. Sponsorami tego przed-
sięwzięcia byli: Urząd Gminy i Rada Sołecka.

Jury w składzie: ks. Piotr Jarosz - przewod-
niczący oraz p. Czesław Konior - członek ko-
misji, wyłonili laureatów, którzy wystąpią w II 

etapie na szczeblu diecezjalnym.
W grupach wiekowych – przedszkolaki I miejsce zajęła Grupa 

V – „Żabki” z Przedszkola Publicznego.
Ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w grupie od IV-VI 

w kategorii: soliści, duety i zespoły do 10 osób
I miejsce – otrzymał tercet – Monika Lik, Paulina Musiałek 

i Weronika Musiałek
Z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach w kategorii: so-

liści i zespoły do 10 osób
I miejsce Zespół – 6 osób
Wiele wysiłku w przygotowaniu dzieci i młodzieży do przeglądu 

włożyli nauczyciele i opiekunowie poszczególnych placówek. Ser-
decznie im za to dziękujemy. 

Podziękowania kierujemy także do komisji oceniającej i naszych 
sponsorów. Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej za udostępnie-
nie sali, Służbom Technicznym Gminy Wilkowice oraz dzieciom i mło-
dzieży, że przez wyśpiewanie pieśni i piosenek żołnierskich złoży-
li hołd tym wszystkim, którzy walczyli w obronie naszej kraju. To rów-

nież dowód na to, że nie obce są im wartości 
BÓG, HONOR i OJCZYZNA.

XIV Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Mał-
gorzaty Papiurek został przeprowadzo-
ny przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 
w Wilkowicach .

Tobiasz Bożena

WÓJt inFoRMUJe
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka między 
innymi:
− podpisał porozumienie z Akademią Techniczno-Humanistyczną 

w Bielsku-Białej w sprawie utworzenia na terenie Gminy Wilko-
wice filii Uniwersytetu III Wieku;

− wziął udział w posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania 
dotyczącego omówienia kierunków i perspektyw finansowych 
w nowym okresie programowania 2014-2020;

− prowadził rozmowy, wspólnie z Przewodniczącym Rady Gmi-
ny Bartoszem Olmą, ze Starostą partnerskiej Gminy Bziny na 
Słowacji Janem Benusem w sprawie dofinansowania projektu 
transgranicznego pn. „Tradycja bez granic – współpraca pol-
sko-słowacka w zakresie pielęgnowania kultury i tradycji”;

− wziął udział w posiedzeniu zarządu głównego Ochotniczych 
Straży Pożarnych dotyczącego omówienia działalności OSP za 
rok 2013; 

− wziął udział w podsumowaniu projektu pn. „Aktywizacja Spo-
łeczna i Zawodowa w Gminie Wilkowice” realizowanego przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach;

− wziął udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Region Beski-
dy w Bielsku-Białej dotyczącym działalności w mijającym roku 
oraz perspektywy na lata 2014-2020.

Ogłosił zamówienia na następujące zadania:
− budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej 

umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budyn-
kami położonymi w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice na 
terenie Gminy Wilkowice w roku 2013 - etap 4”;

− pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn.: „Postawmy na edu-
kację w Gminie Wilkowice”  współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki  w ramach Poddziałania 9.1.2.

Podpisał umowy na:
− zakup paliw płynnych na potrzeby Referatu Służb Technicznych 

oraz Straży Gminnej;
− zaprojektowanie i budowę lini oświetlenia ulicznego przy 

ul. Harcerskiej w Wilkowicach;
− analizę badania natężenia ruchu na drogach gminnych ul. Rol-

nicza i ul. Kwiatkowskiego w Wilkowicach.

XLI/337/2013 W sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 3672/3, zlokalizowanej w miejsco-
wości Wilkowice przy ul. Żywieckiej.

XLI/338/2013 W sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w miejscowości 
Meszna w rejonie ul. Dębowej.

XLI/339/2013 W sprawie: wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice, na lata 2013-2021.
XLI/340/2013 W sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2013 r.
XLI/341/2013 W sprawie: załatwienia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Wilkowice.
XLI/342/2013 W sprawie: zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej za rok 2014 oraz określe-

nia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
XLI/343/2013 W sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, oraz określe-

nia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2014 r.
XLI/344/2013 W sprawie: programu współpracy Gminy Wilkowice w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o któ-

rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
XLI/345/2013 W sprawie: wyrażenia woli Gminy Wilkowice do realizacji projektu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Wil-

kowice”.

UcHwaŁy PoDJęte na SeSJi 27 LiStoPaDa 2013 R.
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Dbając o kształcenie wartości patriotycznych wśród naszych 
przedszkolaków, w listopadzie mieliśmy wiele okazji do podejmowa-
nia tego tematu.

We wtorek 12 listopada zorganizowaliśmy  uroczystość z okazji 
Święta Niepodległości, którą uświetniły występy artystyczne dzieci 
z grupy III i IV. Natomiast w środę  w kościele parafialnym w Bystrej 
Krakowskiej w XIV Konkursie Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Pa-
piurek „Starszaki ”z grupy III  ubrane w mundury moro, zaśpiewały 
dwie piosenki wojskowe, a grupa IV w strojach ludo-
wych śpiewała o Wiśle i Wawelu. Pierwsze miejsce 
w kategorii przedszkola – zdobyły „Muchomorki”, 
które zakwalifikowały się do przeglądu diecezjalne-
go. Patriotyzm dziecięcy odzwierciedliliśmy także 
w pracach plastycznych: najmłodsze „Krasnoludki” 
narysowały postać małego patrioty z flagą Polski,  
starszaki rysowały  godło  metodą pointylizmu oraz 
kontur mapy Polski wyklejały kolorową bibułą.

Nasze przedszkolaki  brały udział  w ogólnopol-

skich konkursach plastycznych: „Mój ulubiony bohater literacki” (zor-
ganizowany przez Dom Kultury „Sokolnia” w Buczkowicach), którego 
laureatem został  Adaś z grupy III . Prace dzieci zostały także przesła-
ne na konkurs z okazji 50 rocznicy „urodzin” Bolka i Lolka - ozdabia-
ją ściany DK „Włókniarzy” w Bielsku-Białej. Kolorowe mandale, wypeł-
nione różnorodnymi ziarenkami oraz prace przedstawiające „piramidę 
zdrowia” pojechały na konkurs w ramach realizacji  programu „Aka-
demia Zdrowego Przedszkolaka”. Tematykę zdrowia uzupełnialiśmy 

rozmowami nt. sposobu odpowiedniego ubiera-
nia się. W oparciu o scenariusze, pomoce i spo-
tkanie ze stomatologiem utrwalaliśmy prawidło-
we nawyki związane z higieną jamy ustnej, biorąc 
udział w programie „Akademia Aquafresh”. 

Kształtując postawy proekologiczne, jak co 
roku realizujemy także program przyrodniczo- 
edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury” .

M. Foltyniak, A. Jaślanek
Przedszkole Publiczne w Bystrej

„w czaSie DeSzczU Dzieci Się nie nUDzą”

JeSienne konkURSy w PRzeDSzkoLU w ByStReJ

Choć za oknami deszcz i pierwszy śnieg, wbrew słowom znanej pio-
senki Jeremiego Przybory, dzieci z Przedszkola Publicznego w Wil-
kowicach na nudę nie narzekają. Czas jesienny minął w radosnej at-
mosferze zabawy i edukacji, wypełniony różnorodnymi atrakcjami ta-
kimi jak: spotkania z ciekawymi gośćmi, wyjazdy, przedstawienia te-
atralne, konkursy. Ponadto w naszej placówce, kolejny już raz rozpo-
częliśmy zbiórkę baterii, kartridży, makulatury oraz nakrętek.  Bierze-
my także udział w programie edukacyjnym o tematyce ekologicznej 
„Przyjaciele Natury”, którego celem jest rozwijanie postaw proekolo-
gicznych i świadomości ekologicznej. Nasze przedszkole dołączyło 
również do Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akade-
mia aquafresh”. Dzięki temu dzieci poszerzają wiedzę na temat sa-
modzielnego dbania o higienę jamy ustnej i uzębienia.

Od początku września przedszkolaki były widzami teatrzyków ta-
kich jak: „Przygody Okruszka”, „Czerwony Kapturek”, „Z kulturą na 
Ty”, „Szczęśliwy książę”. Grupy starsze uczestniczyły także w wyjaz-
dach do Bielskiego Centrum Kultury, gdzie wcieliły się w rolę prawdzi-
wej publiczności w czasie spektakli: „Bajka o komputerowym rycerzu” 
oraz „Królowa Śniegu”. Oglądanie przedstawień przyczynia się do 
kształtowania postawy kulturalnego odbioru sztuki przez najmłod-
szych widzów oraz zainteresowania sztuką.

Dzieci brały także udział w interesującym spotkaniu z Panem Le-
śnikiem, w czasie którego mogły dowie-
dzieć się o życiu zwierząt leśnych, ich 
przygotowań do zimy oraz tego, w jaki 
sposób najmłodsi mogą pomagać zwie-
rzętom przetrwać mroźny czas. Dzieci 
z zainteresowaniem wysłuchały gościa, 
a następnie pod okiem pana Leśnika za-
sadziły kilka drzewek w ogrodzie przed-
szkolnym.

Przedszkolaki odwiedził także Pan Po-
licjant, który mówił o bezpieczeństwie na 
drodze, w czasie zabaw na podwórku oraz w domu. Dzieci zadawa-
ły wiele pytań i opowiadały o własnych doświadczeniach. Nie lada 
atrakcją było pojawienie się maskotki policyjnej – psa Sznupka, któ-
ry polubił małych przyjaciół i razem z nimi zaśpiewał piosenkę o bez-
pieczeństwie.  

Twórcza postawa dzieci była zaprezentowana w czasie konkursu 

plastycznego organizowanego w ramach polsko-słowackiego projek-
tu pod nazwą „Wilkowice – Likavka, potężna historii dawka”. Uczest-
nicy mieli za zadanie zaprezentować dzieje swojej miejscowości 
w dowolnej interpretacji i wybranej przez siebie technice plastycznej.

Najstarsze przedszkolaki z czterech grup przedszkolnych przygo-
towały się także do „XIV Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgo-
rzaty Papiurek”, którego celem jest popularyzacja wśród dzieci i mło-
dzieży dawnej i współczesnej pieśni patriotycznej oraz podkreślenie 
znaczenia ważnych dla Polaków rocznic historycznych. Grupa V zdo-
była I miejsce w przeglądzie.

Drzwi naszej placówki zostały również otwarte dla wszystkich za-
interesowanych rodziców w ramach „Zajęć otwartych”, w czasie któ-
rych rodzice i opiekunowie mogli obserwować zajęcia wychowawczo-
dydaktyczne prowadzone przez nauczycielki poszczególnych grup. 
Odwiedziny rodziców były dla dzieci miłym przeżyciem i dodatkową 
motywacją do działania i zabawy.

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” przedszkolaki od-
wiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną w Wilkowicach, gdzie panie bi-
bliotekarki czytały najmłodszym bajki, a także opowiadały o tym ma-
gicznym miejscu. Celem wizyty było zainteresowanie dzieci literatu-
rą dziecięcą, wdrażanie poszanowania książek oraz właściwego za-
chowania się w bibliotece.

Jak co roku, 6 grudnia wszystkie przedszkolaki odwiedził 
długo oczekiwany gość razem z orszakiem elfów i reniferów. 
Dzieci gorąco przyjęły Świętego Mikołaja, witając go piosen-
kami oraz wierszykami, zapraszając do wspólnej zabawy. Mi-
kołaj zagrał na gitarze i wręczył każdemu prezent oraz chętnie 
pozował do fotografii. Ponadto tego szczególnego dnia, gru-
py VI i VII, w ramach współpracy z Gimnazjum w Wilkowicach, 
zostały zaproszone na przedstawienie teatralne przygotowane 
przez młodzież pt: „Legenda o św. Mikołaju”. 

Dzieci brały także udział w warsztatach świątecznych, w cza-
sie których mogły spróbować swoich sił w pieczeniu piernicz-

ków i ciastek, a następnie poczęstować nimi najbliższych. 
Czas jesienny upłynął na wielu atrakcjach, których organizacja była 

możliwa dzięki współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. 
Przedszkolaki już nie mogą doczekać się kolejnych niespodzianek.    

Joanna Sprycha
Przedszkole Publiczne w Wilkowicach

Świąteczna Paczka DLa PoLSkicH Dzieci z UkRainy
„Człowiek jest wielki, nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz 

przez to, czym dzieli się z innymi.” - J. Paweł II
Boże Narodzenie jest czasem radości i oczekiwania. Spędzane 

jest w gronie najbliższych ludzi, nie tylko członków rodziny ale także 
przyjaciół i tych, którym brak bliskiej osoby.  Z powodów materialnych,  
niestety, nie wszyscy mogą spędzić je godnie, dlatego uczniowie oraz 
pracownicy Szkoły Podstawowej im. W. Jagiełły w Wilkowicach za-
angażowali się w pomoc dla polskich dzieci mieszkających na tere-
nie Ukrainy.  Jak co roku zbierane były zabawki, artykuły papiernicze 

i szkolne, słodycze, środki higieniczne itp., które przekazane zostały 
do parafii w  miejscowości  Lwów,  w której pracuje nasz rodak ksiądz 
Jan Nikiel.

Wszystkim darczyńcom a w szczególności rodzicom naszych 
uczniów, którzy hojnie wsparli akcję dziękujemy i życzymy Wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.

Zespół Promujący Szkołę
SP w Wilkowicach
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Tradycyjnie, jak co roku, już po raz ósmy Komisja ds. Młodzieży 
Oddziału PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku Białej oraz SKKT „Wędro-
wiec”- działające w ZSP w Mesznej i SKKT „Tropiciele” - działające 
w Szkole Podstawowej w Bystrej zorganizowali Zimowy Zlot Młodzie-
ży przy Chacie na Groniu pod hasłem „Choinka dla zwierząt – Miko-
łajki 2013”. 7 grudnia, w tym jakże urokliwym miejscu, spotkało się 
około dwustu dzieci, ich nauczyciele i opiekunowie, z dwunastu szkół 
z powiatu bielskiego oraz miasta Bielska – Białej, aby ubrać choinki 
w owocowe bombki, słoninki, łańcuchy z nasion i siana, czyli smako-
łyki będące pożywieniem dla leśnych zwierząt w ciężki, zimowy czas. 
Nie można sobie chyba wyobrazić lepszej formy spędzenia wolnego 
czasu – spotkanie odbyło się w sobotę – niż spacer po skrzącym śnie-
gu, łagodnym i dogodnym podejściem do Chaty na Groniu. Wśród 
malowniczych okoliczności przyrody, lekko okrytych śnieżnym pusz-
kiem drzew i krzewów odbyła się krótka lekcja przyrody, której udzie-
liła uczniom, jak zawsze przyjaźnie nastawiona pani Janina Dyrda. 
Okazało się, że uczniowie czwartej klasy byli świetnie zorientowani 
w rozmaitych aspektach życia lasu, a pani Dyrda podczas krótkiej 
przerwy w podejściu zdołała przekazać zebranym kilka ciekawostek. 
Zbliżającym się do Chaty piechurom, ukazał się przepiękny pano-
ramiczny widok na Kotlinę Żywiecką. Zaraz potem, systematycznie 
przybywający uczniowie przystępowali do strojenia choinek przysma-
kami dla zwierząt. W tej szczytnej akcji chodziło nie tylko o to, by cho-
inka była „ubrana” w jadalne ozdoby, ale również o to, aby te ozdoby 
miały walor estetyczny, wykazujący pomysłowość i zdolności jej twór-
ców. I tak choinki okalające Chatę na Groniu stanęły strojne feerią 
barw, kształtów, smaków i zapachów przed Komisją oceniającą wy-
siłek przybyłych uczniów. Podczas obrad Komisji, dzieci udały się na 
poczęstunek złożony z bardzo dużej drożdżówki, batonika i gorącej 
herbaty z cytrynką. Przed Chatą płonęło ognisko, z czego amatorzy 
kiełbasek korzystali bardzo skwapliwie, bo i też kiełbaska z ogniska 
tego śnieżnego dnia smakowała wybornie. Inni uczniowie radośnie 
bawili się na śniegu, gdy zupełnie niespodziewanie rozległ się głos 
dzwonka i wesołe okrzyki „Ho, ho, hooo!”, zwiastujące przybycie 
nie kogo innego, jak samego Świętego Mikołaja! Wszak termin był 
zobowiązujący, a tylu grzecznych i dobrych dzieci, zgromadzonych 
w jednym miejscu sam święty dawno nie widział. Toteż zorganizował 
entuzjastycznie witającym go uczniom kilka zawodów, a wszystkim 
rozdawał cukierki, pogodnie rozprawiając z czujnie kroczącymi za 
nim milusińskimi! Tymczasem Jury, pod przewodnictwem pani Jani-
ny Dyrdą, podjęło trudną decyzję i ogłosiło wyniki: I miejsce SP nr 
18 i Gimnazjum nr 5 z Bielska-Białej, II miejsce – ZS Kobiernice, 

III miejsce – ZSP z Mesznej, 
a miejsce IV – SP z Bystrej 
i SP nr 13 z Bielska-Białej. 
Gratulujemy! 

Puchary, nagrody oraz 
upominki i słodycze dla 
uczestników ufundowali: Od-
dział PTTK w Bielsku-Białej, 
Wójt Gminy Wilkowice oraz 
Urząd Miasta Bielsku-Białej. 
Zadowoleni uczestnicy zimo-
wego złazu „Choinka dla zwierząt” powoli opuszczali gościnne progi 
Państwa Kowalcze. Turyści żegnani słowami: „Do zobaczenia za rok” 
- obiecywali sobie, że wkrótce tu powrócą.

I tak zakończyła się zimowa eskapada ponad dwustu uczniów 
i opiekunów. 

Serdeczne podziękowania dla Tych , którzy czynnie przyczynili się 
do zorganizowania akcji „Choinka dla zwierząt – Mikołajki 2013” Pani 
Lucynie Bardel – prezesowi zarządu oddziału PTTK w Bielsku-Bia-
łej, Pani – Janinie Dyrda – członkowi Komisji ds. Młodzieży, Panu 
Bogusławowi Pysz – przew. Komisji ds. Młodzieży Oddziału PTTK 
w Bielsku-Białej, Pani Barbarze Rojek – opiekunowi SKKT- PTTK 
„Wędrowiec” w Mesznej, Pani Małgorzacie Jamróz – opiekunowi 
SKKT-PTTK „Tropiciele” w Bystrej, Pani dyr. SP w Bystrej – Łucji Sa-
lachna , Pani Aleksandrze Jaślanek, Pani Olimpii Podwacietnik, Panu 
Józefowi Binda – członkowi Zarządu Oddziału PTTK w Bielsku-Białej, 
Panu Jackowi Lipowieckiemu – sekretarzowi Gminy Wilkowice, Panu 
Wiesławowi Jamróz -przedstawicielowi komisji oświaty Gminy Wiko-
wice oraz Pani Barbarze Trojan – inspektorowi ds. turystyki WKFiT.

Dziękujemy również wszystkim opiekunom, bez których impreza 
nie byłaby możliwa, szczególnie Pani R. Durajczyk, Pani R. Trela, 
Pani B. Kruczek, Panu S. Trojak, Panu R. Kubica, P. J. Prochownik 
i już zapraszamy na kolejne spotkanie za rok.

 Zapytacie pewnie, czy nam nie dokuczył silny wiatr? Otóż, nie! 
Widocznie przyroda sprzyja swoim sprzymierzeńcom i w szczytnym 
celu nawet huragan omija nasze okolice
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, chwili wytchnienia od codzien-

nych trosk oraz spełnienia marzeń i sukcesów w nadchodzącym 
Nowym Roku życzy 

Zespół Promujący Szkołę
ZSP w Mesznej

cHoinka DLa zwieRząt - MikoŁaJki 2013
czyLi o tycH, ktÓRzy cHcą i MoGą!!!

Dnia 09.12.2013 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej 
o godzinie 9.00 odbyła się uroczysta Akademia Mikołajkowa pt. „San-
ta Claus is coming”. 

Uczniowie klas V i VI  pod kierownictwem nauczycieli języka an-
gielskiego, p. Gabrieli Kłosowskiej i p. Katarzyny Szczerbowskiej, 
przygotowali Akademię Świąteczną składa-
jącą się z humorystycznego przedstawienia 
o św. Mikołaju w języku angielskim oraz 
konkursu wiedzy świątecznej. 

Na akademię zostało zaproszone grono 
pedagogiczne naszej szkoły oraz uczniowie 
wszystkich klas.  Głównym celem imprezy 
było rozbudzenie wśród dzieci zaintereso-
wania językiem angielskim poprzez pro-
pagowanie nauczania tego języka przez 
różnorodne formy językowo - teatralne oraz 
promowanie aktywności twórczej dzieci. 
Ponadto dzieci miały okazję do przybliże-
nia tematyki bożonarodzeniowej w języku angielskim, wzbogacenia 
słownictwa związanego z tematyką świąteczną oraz do budowania 
więzi klasowych i dbania o „zdrową rywalizację” międzyklasową.

Główną atrakcję dla uczniów z klas I – VI stanowił gość specjalny 
– mieszkaniec Wielkiej Brytanii p. Edward Thompson, który przyjął 
zaproszenie od organizatorów i wystąpił w roli jury konkursu wiedzy 
świątecznej. Dzięki obecności naszego gościa uczniowie naszej 
szkoły mieli niepowtarzalną okazję do sprawdzenia swoich umiejęt-
ności językowych w naturalnych sytuacjach życiowych.

Spotkanie rozpoczęto od uroczystego powitania gościa z Anglii 
przez dyrektora szkoły p. mgr Małgorzatę Długosz. 

Następnie uczniowie klas V i VI zaprezentowali część artystyczną, 
w której to śpiewali piosenki, recytowali wiersze oraz odegrali krótką 
inscenizację dotyczącą Świąt Bożego Narodzenia w języku angiel-

skim. 
Po tej części, przedstawiciele każdej klasy 

wzięli udział w konkursie wiedzy świątecznej, 
który składał się z konkurencji takich jak: skoki 
przez rózgę, rysowanie św. Mikołaja, odpowia-
danie na pytania zadawane przez gościa z Wiel-
kiej Brytanii (dotyczące Świąt Bożego Narodze-
nia), tłumaczenie słówek z języka polskiego na 
angielski i odwrotnie, ubieranie czapek mikołaj-
kowych. W konkursie tym wszystkie klasy zdo-
były dyplomy oraz atrakcyjne nagrody wręczone 
przez panią dyrektor i wicedyrektor. 

Akademia zakończyła się wspólnym zaśpie-
waniem kolędy „We wish you a Merry Christmas”. Uroczystość prze-
biegła w miłej i radosnej atmosferze. Wszyscy byli bardzo zadowo-
leni, a efekty uroczystości spełniły zamierzone cele organizatorów. 
Uczniowie podziękowali p. Thompsonowi za przybycie i  wręczyli mu 
piękne laurki. Akademia niewątpliwie przyczyniła się do wytworzenia 
miłej, świątecznej atmosfery oraz przybliżyła wszystkich do świąt Bo-
żego Narodzenia.

Gabriela Kłosowska, Katarzyna Szczerbowska
ZSP w Mesznej

 RePoRtaŻ z akaDeMii ŚwiąteczneJ „Santa cLaUS iS coMinG”
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PRzeGLąD PieŚni PatRiotyczneJ w ByStReJ
13 listopada 2013 r. w auli Jana Pawła II w Kościele w Bystrej Kra-

kowskiej odbył się XIV Przegląd Pieśni Patriotycznych im. Małgorza-
ty Papiurek - organizowany po raz drugi przez Parafialny Oddział Ak-
cji Katolickiej. Celem przedsięwzięcia jest rozbudzanie patriotyzmu 
wśród młodego pokolenia, popularyzacja znanych i mniej znanych 
pieśni patriotycznych, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, 
inspirowanie zainteresowań problematyką pieśni patriotycznej, a tym 
samym poszukiwaniem jej źródeł przez młodsze pokolenia.  Konkurs 
odbywał się w dwóch kategoriach: zespoły liczące powyżej 10 osób 
oraz wokaliści i duety w 4 przedziałach wiekowych.  Występy podzi-
wiali zaproszeni goście: sekretarz Gminy Wilkowice – Pan Jacek Li-
powiecki, licznie zebrani rodzice oraz mieszkańcy naszej miejscowo-
ści. Wykonawców oceniała komisja w składzie: przewodniczący – go-
spodarz tejże Parafii ks. Tadeusz Krzyżak, Aneta Piwowar – nauczy-
ciel Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej, Łucja  
Salachna – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bystrej 
oraz Dorota Imielska – dyrektor Przedszkola Pu-
blicznego w Bystrej, która wyłoniła następujących 
laureatów:  
- w kategorii zespoły powyżej 10 osób:

• grupa wiekowa: przedszkolaki – I miejsce - „Mu-
chomorki” wykonując utwory: „Wojenko, wojen-
ko”  oraz „Pierwsza Kadrowa”, II miejsce – „Ja-
gódki”, które zaśpiewały „Na Wawel” i „Płynie 
Wisła, płynie”;

• grupa wiekowa: uczniowie klas IV-VI -  I miejsce 
- uczennice z klasy IV – VI, prezentując 2 pieśni: „Tu wszędzie 
jest moja Ojczyzna”, „Piechota”;

- w kategorii soliści i duety:

• grupa wiekowa: uczniowie klas I-III – I miejsce – Aleksandra Tre-
la zaśpiewała „Mury” i „Pałacyk Michla” akompaniując sobie na 
gitarze;

• grupa wiekowa: uczennice klas IV-VI – I miejsce - Malwina Mrycz-
kowska, Martyna Wyrwa odśpiewały „Pierwsza Brygada”, „Wo-
jenko, wojenko”, II miejsce – Magdalena Płócienniczak - „Pierw-
sza kadrowa”, „Oka”; 

• grupa wiekowa: młodzież gimnazjalna, która zaprezentowała 
mało znane lub niesłyszane dotąd pieśni z powstania w 1863r. 
- I miejsce zajęła – Maria Bieniek – śpiewała „Czarny Krzyżyk”,  
„Taki Kraj”, II miejsce (ex aequo) – Estera Kowalcze – „Śpiewka 
1920”, „W krwawym polu” oraz Michał Tórz - „Mury”, „Hej strzel-
cy wraz”.

Dziękujemy nauczycielom: Olimpii Podwacietnik, Marii Foltyniak, 
Agnieszce Ziemiańskiej, Magdalenie Chodkow-
skiej-Chmiel, Marii Prostak za zaangażowanie 
i profesjonalne przygotowanie dzieci i młodzieży 
do tegorocznego konkursu oraz rozbudzanie po-
staw patriotycznych wśród młodego pokolenia. 
Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji 
oraz wsparcie finansowe, dzięki któremu mogli-
śmy zakupić nagrody oraz słodycze dla wszyst-
kich uczestników:  Urzędowi Gminy w Wilkowi-
cach, Pani Hannie Maślanka, Ks. Tadeuszowi 
Krzyżak oraz Olimpii Podwacietnik. 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza 
na Konkurs Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się w styczniu w Ko-
ściele w Bystrej Krakowskiej.    Stanisław Kwiatek

Prezes Akcji Katolickiej

5 MięDzynaRoDowy PUcHaR BeSkiDÓw w PiŁce RęczneJ koBiet U-19
W dniach od 26 listopada do 30 listopada 2013 r.  w hali Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach,  Centralnego Ośrodka 
Sportu w Szczyrku i w Katowicach Szopienicach odbył się już 5 Tur-
niej BESKIDY CUP 2013 reprezentacji młodzieżowych U-19 z udzia-
łem zespołów : Norwegii, Czech, Szwajcarii oraz Polski U-19 i U-17.

Zwyciężyła reprezentacja Norwegii, która już  po raz szósty go-
ściła w Wilkowicach. Reprezentacja seniorek Norwegii to aktualne 
Mistrzynie Świata i Mistrzynie Olimpijskie. Cieszy również fakt, że 
spośród uczestników rozgrywanych aktualnie w Serbii Mistrzostw 
Świata w piłce ręcznej w 1/8 finału znalazło się aż 8 państw, których 
reprezentacje młodzieżowe gościliśmy w Wilkowicach i wiele repre-
zentantek tych drużyn grało na hali GOSiR-u.
Wyniki turnieju:
POLSKA U-19 – POLSKA U-17 28:13  (11-11)
POLSKA U-17 – Szwajcaria 26:24  (12:13)
POLSKA U-17 – Norwegia  17:30  (10 :17)
Szwajcaria – Czechy 24: 34  (10:13)
POLSKA U-19 – Norwegia 22:30   (11:16)
POLSKA U-17 – Czechy 24:32 (9:20)
POLSKA U-19 – Czechy 30:20 (15:12)
Norwegia – Szwajcaria  36 :24 (16:13)
Norwegia -  Czechy 35 : 17  (16:10)
POLSKA U-19  – Szwajcaria 39: 28 (16:11)
Klasyfikacja końcowa:
1. Norwegia  4  8  131- 80
2. Polska     4  6  119 - 91

3. Czechy     4  4  103 - 113
4.  Polska II   4  2    80 - 114
5. Szwajcaria  4  0  100 - 135

Podczas zawodów rozgrywanych na hali w Wilkowicach na trybu-
nach zasiadło wielu sympatyków piłki ręcznej, mieszkańców naszej 
Gminy i wielu znakomitych sportowców olimpijczyków z Podbeski-
dzia. Dziękujemy za wspaniałą atmosferę na trybunach i pomoc w or-
ganizacji zawodów, szczególnie Bankowi Spółdzielczemu w Bystrej, 
Firmie LARIX z Buczkowic, Firmie Runo Styl z Żywca, Starostwu Po-
wiatowemu w Bielsku-Białej i Zespołowi Ratownictwa Medycznego 
OSP w Bystrej. 

Słowa podziękowania kierujemy również do nauczycieli i młodzieży 
Gimnazjum w Wilkowicach, którzy aktywnie włączyli się w organiza-
cję zawodów, uczestnicząc w pocztach flagowych i zabezpieczeniu 

technicznym meczy, i gorąco dopingo-
wali wszystkim zespołom.

   GOSIR

Do kalendarza imprez naszej placówki na stałe wpisał się ,,Dzień 
pozdrowień i życzliwości”. Dwudziestego pierwszego listopada b.r. 
uczniowie, przedszkolaki oraz pracownicy ubrani byli w kolorach 
słońca - żółtym i pomarańczowym. Dodatkowo cała społeczność 
szkolna miała przypięte na ubraniu okazjonalne znaczki.

Od wczesnych godzin porannych do świetlicy przybywali wszyscy, 
którzy chcieli przekazać dowody sympatii wybranym osobom za po-
średnictwem karteczek wrzucanych do „skrzynki życzliwości”.  Pod 
koniec  zajęć przesyłki zostały przekazane adresatom. Obdarowani 
z radością i uśmiechem odczytywali liściki. 

Konkurs na najładniejsze życzenia z okazji tego święta wygrały 
dwie uczennice z klasy IVA, tj. Oliwia Góra i Magdalena Walczak. 

Tradycyjnie uczniowie w każdej klasie wybierali spośród siebie 
osobę najżyczliwszą. Nazwiska wybranych osób zamieszczone 
z ostały na „drzewie życzliwości”, znajdującym się w centralnym miej-
scu szkoły.

Codzienne obowiązki udało się pogodzić z dobrą zabawą 
a wszechobecna radość i uśmiech utwierdziły nas o słuszności kon-
tynuacji „Dnia życzliwości i pozdrowień ”.  

Zespół Promujący Szkołę
ZSP w Mesznej

V Dzień PozDRowień i ŻyczLiwoŚci w zeSPoLe SzkoLno-PRzeDSzkoLnyM w MeSzneJ
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W listopadzie uczniowie klasy III b. szkoły Podstawowej w Bystrej 
brali udział w  ogólnopolskim konkursie „Śniadaniowa klasa”. Kon-
kurs ten od kilku lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
wśród uczniów  i nauczycieli. W poprzedniej edycji wzięło udział 
ponad 9500 uczniów z 520 szkół z całej Polski. Zadaniem konkur-
sowym było przygotowanie przez uczniów oraz nauczyciela zdrowe-
go i pożywnego drugiego śniadania w klasie, a także odpowiednie 
udokumentowanie swojej pracy. Mogły to być zdjęcia, prace 
plastyczne, wierszyki itp. Wszystko to zostało poprzedzo-
ne zajęciami wprowadzającymi w tematykę zdrowego od-
żywiania, między innymi: zależności między odżywianiem 
a zdrowiem i prawidłowym rozwojem organizmu. Wycho-
wawczyni, p. Ewa Cholewik, zapoznała uczniów z rolą wita-
min dla organizmu oraz produktami, w których się znajdują. 
Uczniowie utrwalili także podstawowe zasady zachowania 
się przy stole. Wykonali także wielką piramidę żywieniową 
z przyniesionych produktów spożywczych. Dzieci stworzy-

ły wiele prac plastycznych, popisywały się umiejętnością układa-
nia wierszy i haseł na temat zdrowego odżywiania. Dzięki nabytej 
na lekcjach wiedzy o podstawach zdrowego żywienia, z wielką ra-
dością zabrały się do robienia zdrowego śniadania. Przyniesione 
przez uczniów artykuły żywnościowe zostały dobrze spożytkowane. 
Powstały smaczne, kolorowe kanapki, które później dzieciaki zjadły 
z apetytem. Po zakończonych zajęciach i śniadaniu nauczyciel wraz 

z uczniami opracowali dokumentację, 
która została przesłana do organizatora 
konkursu. Z niecierpliwością czekamy na 
jego wyniki.

Przy okazji udziału w konkursie, po-
wstały ciekawe pomysły na śniadanko, 
które chętnie zjedzą nawet największe 
niejadki. 

Smacznego. 
Zespół promujący SP w Bystrej

zDRowe ŚniaDanie w SzkoLe PoDStawoweJ w ByStReJ

W dniach 7 i 8 XII 2013 roku w Sali Sokolni przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Buczkowicach odbył się Konkurs Folklorystyczny pod 
nazwą „U starego Scepa-
na łod wiecłora do rana”. 
Głównym organizatorem 
projektu było Towarzy-
stwo Społeczno-Kultu-
ralne „Zagroda”, przy 
wsparciu Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecz-
nej w ramach Programu 
Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich.

Celem imprezy było 
poznanie i  upowszech-
nienie ogromnego bo-
gactwa rodzimego folkloru; 
zaproszono wszystkich pasjonatów kultury ludowej z powiatu biel-
skiego i żywieckiego. Uczestnicy prezentowali swe umiejętności m. 
in. w kategorii śpiewu, muzykowania w małych kapelach oraz gry na 
unikatowych instrumentach.

Szkołę Podstawową z Wilkowic godnie reprezentowały aż trzy 
zespoły, pod czujnym okiem opiekuna, Pani Marii Prostak; dzieci 
śpiewały, grały na skrzypcach, fletach, okarynach i fletniach Pana. 
Organizator podkreślił niezwykłe zaangażowanie Wilkowian w pro-
mowanie rodzimej tradycji; zwrócono uwagę na kultywowanie gry na 
fletniach, które zdobywają coraz to szersze rzesze odbiorców (przy-
pomnijmy, że właśnie w Wilkowicach mieści się placówka firmy Gi-
bonus, głównego producenta i eksportera  tego instrumentu w skali 
światowej).

Wysłuchano także występów indywidualnych: Gimnazjum z Wilko-
wic reprezentował Konrad Staniec, który przedstawił dwa utwory na 
fletni. Uczniowie otrzymali nagrody i wyróżnienia, czego im z całego 
serca gratulujemy.

Na uwagę zasługuje fakt, iż większość uczniów to członkowie poza 
szkolnego zespołu fletni Pana „Beskidy”, którzy spotykają się na po-
południowych zajęciach w Szkole Podstawowej (wśród nich są także 
absolwenci). Zespół prowadzi opiekun muzyczny, mgr Maria Prostak.

Życzymy dalszych sukcesów i dziękujemy za piękne reprezento-
wanie naszej miejscowości.                    Zespół Promujący Szkołę

SP w Wilkowicach

MUzykańci z wiLkowic z wizytą w BUczkowicacH

Uczniowie SP Wilkowice

12 grudnia dzieci 5 i 6-letnie z Publicznego 
Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym w Mesznej uczestniczyły w nagraniu 
audycji świątecznej dla radia „Anioł Beskidów”. 
Wywiad z dziećmi przeprowadziła Pani Jago-
da Podolak. Przedszkolaki z zapałem opo-
wiadały o radosnych zwyczajach Świąt Boże-
go Narodzenia, wyjaśniały o jakich prezentach 
pod choinkę marzą babcie i złożyły noworocz-

ne życzenia wszystkim słuchaczom. Już wkrótce 
będziemy mogli wysłuchać audycji na żywo. 

Termin i dokładną godzinę realizacji projektu 
poznamy już niebawem i poinformujemy wszyst-
kich Rodziców.

Zespół Promujący Przedszkole
ZSP w Mesznej

„wywiaD”

PRZERWA CISZY
Najnowsze badania naukowców z Instytutu Fizjologii i Patologii 

Słuchu oraz z Politechniki Gdańskiej wykazały, że w polskich szko-
łach znacznie przekroczona jest dawka hałasu bezpieczna dla słuchu 
i ogólnego zdrowia dzieci. Przyczyny tego hałasu są oczywiste. Po 
spędzonej lekcji w ciszy i skupieniu uczniowie czują potrzebę wspól-
nej zabawy, wyrażenia emocji czy też  podzielenia się „nowościami”. 
Reagują żywo, mówią głośno a niekiedy nie potrafią dostosować na-
tężenia głosu do rzeczywistych potrzeb. 

Dlatego też, mając na uwadze zdrowie dzieci,  przeprowadzone 
zostały  pogawędki, by uświadomić im zagrożenie jakie wiąże z dłu-
gotrwałym natężeniem hałasu. Uczniowie samodzielnie formułowali 

wnioski i zastanawiali się nad sposobami jego zniwelowania. 
Owocem długotrwałej pracy było wprowadzenie tzw. PRZERWY 

CISZY. Codziennie o godzinie 9.50. w czasie drugiej przerwy, na 
korytarzach Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, można usłyszeć 
muzykę płynącą z głośników radiowęzła. Ma to na celu uświadomie-
nie uczniom, że możliwe jest „normalne” funkcjonowanie w czasie 
przerw, bez niepotrzebnych krzyków, w międzyczasie podziwiając 
muzykę relaksacyjną (śpiew ptaków, odgłosy lasu itp.) oraz  poważną 
(utwory Mozarta, Bacha czy Vivaldiego). 

Zespół Promujący Szkołę
SP w Wilkowicach
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UniweRSytet tRzecieGo wiekU
Uniwersytet Trze-

ciego Wieku Akade-
mii Techniczno-Hu-

manistycznej w Bielsku-Białej ogłosił rekruta-
cję do organizowanej Filii w Gminie Wilkowice 
w myśl porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy 
Wilkowice a Rektorem Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej. 

Mieszkańcy Wilkowic, Bystrej i Mesznej 
w dniach 19 i 20 grudnia będą mieli możliwość 
spotkania się z Pełnomocnikiem Rektora ds. Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Wtedy będzie moż-
na dowiedzieć się wszystkiego na temat Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku oraz zapisać się. 

Z chwilą otrzymania legitymacji słuchacza 
mają prawo uczestniczyć we wszystkich zaję-
ciach Filii Uniwersytetu w Wilkowicach oraz we 
wszystkich zajęciach Uniwersytetu w Bielsku-
Białej.

Rekrutacja zgodnie z planem będzie trwała 
jeszcze w styczniu 2014 roku, w każdy piątek, 
począwszy od 10 stycznia w pomieszczeniach 
bibliotek:

w Mesznej 10:00 – 12:00
w Bystrej 12:30 – 14:30 
w Wilkowicach 15:00 – 18:00
Inauguracja i pierwszy wykład z udziałem za-

proszonych gości odbędzie się 4 lutego 2014 
roku (wtorek) o godz. 15:00 w Sali OSP Wilko-
wice, ul. Strażacka. 

Na czas organizacji Filii wykłady w miesiącu 
lutym odbywać się będą raz w tygodniu w Wil-
kowicach. Uniwersytet organizuje wykłady z za-
kresu:

nauk medycznych
nauk humanistycznych
nauk ekonomicznych
nauk technicznych
nauk przyrodniczych
kultury i sztuki
wiedzy o regionie, kraju i świecie
Poza wykładami organizowane będą zajęcia 

seminaryjne raz w tygodniu w każdym sołec-
twie, już w lutym i w następnym semestrze z na-
stępujących zagadnień:

wiedza w zakresie zależności pomiędzy sta-
nem zdrowia a odżywianiem się

wiedza w zakresie psychologii stosowanej, 
czyli jak żyć bez konfliktów i stresu

Planujemy także w lutym i w kolejnych seme-
strach organizację trzech form zajęć z kultury fi-
zycznej w trosce o nasze zdrowie i kondycję fi-
zyczną:

gimnastyka ogólnorozwojowa
gimnastyka usprawniająca umysł i ciało
upowszechnienie marszów terenowych z kij-

kami (Nordic walking).
W zależności od zainteresowania Słuchacze 

Uniwersytetu mogą uczestniczyć w:
lektoratach języków obcych (angielski, francu-

ski, niemiecki, rosyjski, włoski)
gimnastyce z choreografią
gimnastyce dla osób mniej sprawnych
zajęciach z malarstwa artystycznego
zajęciach Klubu Miłośników Literatury
oraz innych realizowanych w naszym Uni-

wersytecie Trzeciego Wieku Akademii Technicz-
no-Humanistycznej, na takich samych i równych 
zasadach, jak słuchacze w Bielsku-Białej. Warto 
dodać, że kilkanaście osób mieszkających w na-
szej Gminie od lat już uczestniczy w zajęciach 
UTW i dojeżdża do Bielska-Białej. 

Wykładowcami są profesorowie i wykładowcy 
Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Uni-
wersytetów i Uczelni Wyższych z regionu i kraju. 
Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzą wy-
kwalifikowani instruktorzy i trenerzy. Wszystkie 
zajęcia organizowane będą w zależności od ilo-
ści chętnych w poszczególnych sołectwach lub 
przez jedno, gdzie będą najlepsze warunki loka-
lowe i komunikacyjne. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku jako jednost-
ka strukturalna Państwowych Wyższych Uczel-
ni Akademickich jest samofinansujący się i zgod-
nie z regulaminem Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku Akademii Techniczno-Humanistycznej, słu-
chaczy obowiązuje 
odpłatność za udział 
w zajęciach. W dniach 
rekrutacji należy:

wpłacić czesne 
w wysokości 35 zł za 
udział w zajęciach od 
lutego 2014 do 26 
czerwca 2014 (tj. po 
6zł za miesiąc)

jednorazowa opła-
ta za legitymację 
i czynności admini-
stracyjne wysokości 
15 zł (opłata tylko raz 
w życiu).

Za udział w zaję-
ciach seminaryjnych, 
gimnastyce lub w lek-

toratach języków obcych w zależności od wielko-
ści grupy, opłata wynosi od 3 zł do 4 zł za jedną 
godzinę zajęć od jednej osoby.

Środki przeznaczamy na wynagrodzenia 
dla wykładowców, instruktorów i specjalistów, 
a w Bielsku-Białej także za wynajmowanie po-
mieszczeń na przeprowadzenie zajęć poza 
obiektami Uczelni. 

Dla chętnych organizowane są wycieczki kra-
joznawcze, wyjazdy do teatru, opery oraz na 
koncerty. Są one zawsze znacznie tańsze od or-
ganizowanych przez Biura Podróży. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej ma własną stronę inter-
netową: www.utw.ath.bielsko.pl, gdzie można 
zapoznać się z bieżącym programem, informa-
cjami oraz zapisami kronikarskimi. Nasza Filia 
będzie miała także swoją zakładkę na stronie in-
ternetowej urzędu Gminy Wilkowice, także z bie-
żącymi informacjami dla słuchaczy.

Jest to historyczne wydarzenie w naszej Gmi-
nie – Uniwersytet Trzeciego Wieku jest pierwszą 
jednostką organizacyjną Państwowej Wyższej 
Uczelni Akademickiej, a Filia Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Wilkowicach jest pierwszą w 17. 
roku naszej działalności. 

Pełnomocnik Rektora 
ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku

mgr Józef Cegielski 

o G Ł o S z e n i e

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., 
poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Wilkowice uchwały Nr 
XXXIV/282/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wilkowice we wschodniej części gminy 
obejmującego obszar od ul. Żywieckiej w kie-
runku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. 
Wyzwolenia w kierunku północnym do granic 
administracyjnych Gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do 
wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzę-
dzie Gminy, 43-365 Wilkowice, ul. Wyzwole-
nia 25, w terminie do dnia 15 stycznia 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 

nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy, zgodnie z obecnym stanem ewiden-
cyjnym gruntów i budynków.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, art. 54 
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), 
zawiadamiam o przystąpieniu do sporządze-
nia projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Wilkowice we 
wschodniej części gminy obejmującego ob-
szar od ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim 
do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kie-
runku północnym do granic administracyjnych 
Gminy wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko w ramach strategicznej oceny od-

działywania na środowisko. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do-

tyczące prognozy oddziaływania na środowi-
sko.

Wnioski należy składać na piśmie  w Urzę-
dzie Gminy, 43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 
25, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej bez koniecz-
ności opatrywania ich bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym, na adres e-mail: sekre-
tariat@wilkowice.pl,  w terminie do dnia 15 
stycznia 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wnio-
sków jest Wójt Gminy Wilkowice

Wójt Gminy Wilkowice

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Wilkowice we wschodniej części gminy

UwaGa!
Przypominamy, że w dniu 9 grudnia br., zostały ogłoszone 

konkursy na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice 
w zakresie: dóbr kultury, sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa 
narodowego, w zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej oraz w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2014 r. 

Szczegóły dostępne  na www.wilkowice.pl oraz w Referacie 
Kultury, Sportu i Promocji Gminy, Tel. 33/499 00 77 w. 414. 

Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu 
Gminy w Wilkowicach najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r.
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
 WILKOWICE 
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Lek.med. Maciej Majcherczyk 
specjalista chorób wewntrznych 

ENDOKRYNOLOG 
USG  tarczycy 

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

ul. Klimczoka 105
43-360 Bystra

www.facebook.com/Pub.Bibelot
tel. 608-601-607, 662-53-53-39

Najbliższe wydarzenia:
– Sobota 30.11.13 Andrzejki
– Niedziela 08.12.13 Jarmark Bożonarodzeniowy
– Niedziela 15.12.13 Koncert Bożonarodzeniowy
– Wtorek 31.12.13 Zabawa Sylwestrowa

Szczegóły na facebook.com/Pub.Bibelot

Polecamy:
– Kawę z ekspresu, duży wybór herbat
– Desery
– Alkohol oraz napoje bezalkoholowe
– Coś do zjedzenia
– Dobrą muzykę, koncerty za żywo
– Miłą atmosferę klubową, szachy, gry planszowe,

pianino...

Zapraszamy dorosłych i dzieci!

Najbliższe wydarzenia m.in.:
 – Wtorek 31.12.13 Wieczór Sylwestrowy
 – Sobota 18.01.14 Szafing
 – Karnawałowe zabawy

Szczegółów prosimy szukać na
facebook.com/Pub.Bibelot

Polecamy:
 – Kawę z ekspresu, duży wybór herbat
 – Desery
 – Alkohol oraz napoje bezalkoholowe
 – Coś do zjedzenia
 – Dobrą muzykę, koncerty za żywo
 – Miłą atmosferę klubową, szachy, gry 

planszowe, pianino...

Zapraszamy dorosłych i dzieci!
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Sezon SPoRtowy 2013/2014(2)
PRacowity weekenD ŚwięteGo MikoŁaJa na HaLi GoSiR w wiLkowicacH
W dniach 7 i 8 grudnia br. w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Re-

kreacji w Wilkowicach zagościł Święty Mikołaj, który musiał w tym 
czasie rozdać blisko 230 paczek dla zawodników turniejów mikołaj-
kowych zorganizowanych przez Akademię Piłkarską „Młode Wilcz-
ki”. Na szczęście Święty Mikołaj miał do pomocy dobrą wróżkę i 2 
niegroźnych diabłów, co znakomicie ułatwiło mu wykonanie zada-
nia, z którym nie mogło być przecież inaczej, poradził sobie znako-
micie. Łącznie w 3 turniejach uczestniczyło 230 zawodników w tym 
prawie 80 dzieci z naszej Akademii. W czasie rozgrywek panowa-
ła wspaniała sportowa atmosfera, gdzie nie rywalizacja była naj-
ważniejsza a dobra zabawa. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
rodziców, dzieci uczestniczące w turniejach otrzymały świąteczne 
paczki, częstowane były świeżymi kanapkami i znakomitymi do-

mowymi wypiekami. 
Zorganizowana impre-
za została bardzo wy-
soko oceniona przez 
rodziców i opiekunów 
drużyn, które były za-
proszone do Wilkowic 
m.in. Akademię Go-
rala Żywiec, Football 
Academy z Bielska-
Białej, Piasta Cieszyn, 
Rekord Bielsko-Biała, 
BKS Bielsko-Biała, 
AKS Wyzwolenie Cho-
rzów, Orkan Dąbrówka 
Wielka, Słowian Łody-
gowice, 

Z inicjatywy Zarzą-
du GLKS i Gminnego 
Ośrodka Sportu i Re-
kreacji kontynuowano 

w sezonie jesiennym prace szkoleniową z najmłodszymi dzieć-
mi pod wiele mówiącą nazwą AKADEMIA PIŁKARSKA „MŁODE 
WILCZKI”. Są to dzieci z roczników od 2001 do 2007. Zespół tre-
nerski pod kierownictwem Krzysztofa Bąka prowadził zajęcia w 7 
grupach wiekowych.  Zajęcia prowadzone były na salach gimna-
stycznych szkół podstawowych w Mesznej, Bystrej i Wilkowicach 
oraz na Orliku i hali GOSiR w Wilkowicach.
SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ DZIECIĘCA:

Nazwa drużyny Rocznik Ilość 
ćwiczących Trener/instruktor

Grupa SP Bystra 2001-2006 22 Tomasz Chełmiński
Grupa SP Meszna 2001-2006 18 Tomasz Chełmiński

Grupa SP Wilkowice 2001-2006 24 Tomasz Chełmiński

Młode wilczki I 2007 i młodsi 32 Jarosław Bożek, 
Krzysztof Bąk

Młode wilczki II 2005-2006 28 Krzysztof Bąk, 
Jarosław Bożek 

Żaki 2003-2004 34 Mateusz Kudzia
Trampkarze mł. 2001-2002 29 Andrzej Jęczek

W czasie ferii zimowych, w styczniu 2014 r. Akademia Piłkarska 
zorganizowała piłkarski obóz szkoleniowy w Głuchołazach, na któ-
ry wyjedzie ok. 50 dzieci. 

Mamy nadzieję, że rozpoczęta praca szkoleniowa „od podstaw” 
będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach. Szczególnie liczy-
my na wsparcie Rodziców, bez których pokrycie szeregu wydatków 
związanych z prowadzeniem Akademii nie byłoby możliwe. 

 W kolejnym miesiącu zaprezentujemy nasze młodzieżowe dru-
żyny uczestniczące w rozgrywkach piłkarskich Beskidzkiego Okrę-
gowego Związku Piłki Nożnej w Bielsku-Białej. 

   Spokojnych i wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia!  
Miłych spotkań przy rodzinnym stole, chwil roziskrzonych kolędą, uśmiechem i wspomnieniami … 
a w Nowym Roku dobrego zdrowia, optymizmu, pomyślności, zadowolenia  z każdej chwili! 
 Wesołych Świąt i pomyślnego Nowego Roku, Mieszkańcom Gminy Wilkowice i Gościom 
życzą 
                                                                 członkowie Stowarzyszenia „Razem dla Wilkowic” 

grudzień’2013 

Życzymy wszystkim naszym kibicom,
 sympatykom i darczyńcom

 Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
 i Szczęśliwego Nowego Roku 2014.

Zarząd GLKS WILKOWICE

Hej kolęda, kolęda!

ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”

zaprasza wszystkich mieszkańców na Biwak do Bystrej przy ul. J. Fałata
na wielki konkurs kolędniczy p. n.

„Bystrzańskie Gody – Kolędnicy Przebierańcy”,
w dniu 01.02.2014 r. o godz. 1600 wystąpią grupy kolędnicze

Będzie się działo, tak jak to dawniej bywało,
przyjdźcie, zobaczcie i sami ocenicie,
czy tak nasi dziadkowie i ojcowie kolędowali, grali i śpiewali…
Wstępów nie bierzemy i jeszcze do tego wszystkich częstujemy, 
będzie wesoło i miło, że się nawet nikomu nie śniło !

Konkurs finansowa-
ny wspólnie z Urzędem 

Gminy Wilkowice


