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„Bielsko”.

W piątek dnia 26 czerwca br. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”
w Bystrej odbyła się uroczystość z okazji
25 lat samorządności w Polsce. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się m.in.
Pani Małgorzata Pępek Poseł na Sejm
RP, Radni Gminy Wilkowice wszystkich
kadencji od roku 1990, Honorowi Obywatele Gminy Wilkowice, księża, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, kierownicy gminnych jednostek, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, prezesi organizacji działających na terenie gminy oraz inne osoby zaangażowane w budowanie samorządności na naszym terenie.

Uroczystość rozpoczęła się
Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia
NMP w Bystrej Śląskiej. Po nabożeństwie, zaproszeni goście
udali się do Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej, gdzie odbyła się oficjalna
część obchodów.
Po uroczystym przywitaniu
gości Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka przedstawił zebranym prezentację multimedialną, podsumowującą dokonania samorządu w ostatnich kilku latach. W prezentacji znalazły się również
zadania, które czekają samorząd Gminy Wilkowice w najbliższych
latach, jak na przykład budowa sieci kanalizacyjnej.
Główną częścią uroczystości było wręczenie przez Wójta Gminy
Mieczysława Rączkę i Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy
Józefa Pawlusiaka, każdemu z zaproszonych gości, pamiątkowecd. na str. 2

cd. ze str. 1

go imiennego medalu z okolicznościowym logo „25 lat samorządności”.
Uroczystość była również okazją do nadania tytułu „Honorowe Obywatelstwo Gminy Wilkowice” wybitnie zasłużonym działaczom społecznym z terenu naszej gminy. Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Wilkowice
tytuł nadano Pani Krystynie Kubańda, Panu Janowi Cholewie oraz
Panu Władysławowi Dutce.
Podczas przemówień zaproszonych gości szczególne podziękowania za dotychczasową pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju
„Małej Ojczyzny” dla Samorządu Gminy Wilkowice złożyła Pani Małgorzata Pępek, Poseł na Sejm RP. Na zakończenie uroczystości wy-

stąpił, ze swoim recitalem, Pan Romuald Ardanowski, uczestnik programu Must Be The Music.				            UG

XX DNI BYSTREJ – to było dla Bystrej wyjątkowe wydarzenie
Organizatorzy tegorocznych Dni Bystrej stanęli na wysokości zadania, bo już od wiosny rozpoczęli przygotowania do, tego jakże doniosłego, święta sołectwa Bystra. Poparcie, jakie otrzymali od mieszkańców i ludzi, którzy nie szczędzili środków finansowych i materialnych sprawiło, że poziom oprawy artystycznej, sportowej i kulturalnej tej imprezy był wysoki.
Wszystkie organizacje działające na terenie Bystrej miały przydzielone zadania, z których, tak jak zawsze, wywiązały się należycie – zgodnie z założeniami. Oczywiście całość kierowana i prowadzona była przez Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej dh

Grzegorza Gabora i druhów strażaków.
Bystrzanie jeszcze raz dowiedli, że wspólnie razem można bardzo dużo zdziałać.
Przyjazna atmosfera, przy przepięknej słonecznej pogodzie, sprawiła, że uczestnicy wszystkich wydarzeń czuli się dobrze i bezpiecznie i już dzisiaj myślą co będzie dalej...
Organizatorzy – Komitet Organizacyjny XX Dni Bystrej – jeszcze raz, wszystkim, którzy udzielili wsparcia finansowego, materialnego i organizacyjnego serdecznie dziękują.
A.M.

V Konkurs Szachowy na Biwaku w Bystrej

6 czerwca 2015 r. na Biwaku w Bystrej przy ul. Fałata odbył się V Konkurs
Szachowy zorganizowany przez Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”. Jak
co roku pogoda oraz frekwencja uczestników dopisała co nas cieszy, ponieważ liczba uczestników z roku na rok wzrasta i w tym roku wynosiła
ponad 35 osób. Turniej rozegrano systemem szwajcarskim – 7 rund
po 10 minut, pod okiem niezawodnego koordynatora oraz sędziego
Pana Kazimierza Poloka. W tym roku zawodnicy byli podzieleni, jak
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zawsze, na cztery kategoria wiekowe: open, gimnazjum, szkoła podstawowa klasy 4‑6 oraz klasy 3 i młodsi.
Stowarzyszenie przygotowało podczas turnieju poczęstunek dla
zawodników i opiekunów.
Turniej ten ma już swoich stałych bywalców, zawodników jak i widzów. Profesjonalność jego organizacji pozwala uczestnikom na
prowadzenie prawdziwej partii szachowej gry. O tym również, że popularność gry w szachy rośnie, może świadczyć fakt, że do udziału
w turnieju wpisują się dzieci w wieki od 5 do 10 lat, co nie wyklucza,
że w przyszłości może z tego grona wyłonić się arcymistrz. Trzeba
podkreślić, że mimo niewielu lat, doświadczenie i poziom gry najmłodszych jest naprawdę na wysokim poziomie.
Tomasz Siuda
https://www.facebook.com/bystrzanskainicjatywa
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Jarmarki na Biwaku w Bystrej
Jarmarki na Biwaku w Bystrej to już historia – to wydarzenie, które Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” zamierza kontynuować.
Stragany jarmarczne, których co roku przybywa sprawiają, że twórcy sztuki regionalnej mogą prezentować swoje, ręcznie wykonane,
eksponaty.
Pierwszy, zorganizowany w tym roku jarmark w dniu 20 czerwca,
skupił na Biwaku 15 wystawców, których dzieła podziwiało ok. 500
mieszkańców turystów i gości.
Jarmark uświetnili swym występem „Beskidnicy” – Stowarzyszenie
Zbójników z Masznej, którzy przedstawili widowisko plenerowo-historyczne „Zbójnicka Noc Kupały”. Prezentacja tańca zbójników i rusałek, pokazy ognia na rzece przy wodospadzie zrobiły na widzach niesamowite wrażenie.
Na następny Jarmark Sztuki Regionalnej zapraszamy już
30 sierpnia (niedziela) 2015 r., będzie również wiele atrakcji i zabawy.
A.M.
ZDJĘCIA https://www.facebook.com/zbojnicybeskidnicy/
photos/pb.577290122296880.-2207520000.1438037634./
1177459658946587/? type=1
https://www.facebook.com/bystrzanskainicjatywa

WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław
Rączka między innymi:
• wziął udział w Święcie Policji garnizonu bielskiego w Bielskim
Centrum Kultury w Bielsku-Białej, gdzie wręczył nagrody dla
dwóch dzielnicowych z terenu Gminy Wilkowice - asp. szt. Rafałowi Semik oraz sierż. szt. Marcinowi Krawiec;
• rozstrzygnął przetarg na sprzedaż działek pod działalność gospodarczą przy ul. Gołębiej w Wilkowicach;
• wręczył nagrody w zakresie kultury i oświaty oraz sportu wybitnie uzdolnionym uczniom z terenu Gminy Wilkowice podczas uroczystej sesji Rady Gminy Wilkowice, która odbyła się w budynku
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach;
W ostatnim miesiącu zostały podpisane umowy na następujące zadania:
• budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Gminy
Wilkowice;
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. Budowa przyszkolnych obiektów sportowych
na terenie Gminy Wilkowice.

UCHWAŁY PODJęTE NA SESJI W DNIU 24 czerwca 2015 R., W SPRAWIE:
X/76/2015 Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2015.
X/77/2015 Wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2023.
Zmiany Uchwały Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaX/78/2015 ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice.
X/79/2015 Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla powiatu  bielskiego.
X/80/2015 Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wilkowice.
X/81/2015 Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wilkowice.
X/82/2015 Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wilkowice.
X/83/2015 Wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice.
X/84/2015 Zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice.
X/85/2015 Zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice.
Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015 r. w BielX/86/2015 sku-Białej o współpracy w zakresie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa
Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
X/87/2015 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

NOWY SEKRETARZ W URZĘDZIE GMINY W WILKOWICACH
Maciej Mrówka: Od ponad miesiąca jest Pani nowym Sekretarzem Gminy Wilkowice. Myślę, że nasi Czytelnicy chętnie poznaliby bliższe informacje o Pani.
Alicja Raszka: Jestem mieszkanką Gminy Wilkowice od urodzenia i większość życia spędziłam tutaj – uczęszczałam do Przedszkola w Bystrej, a do Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Miejsce zamieszkania zmieniłam właściwie tylko na czas studiów. Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) i jako jeden z pierwszych roczników
w Polsce ukończyłam interdyscyplinarny kierunek Gospodarka Przestrzenna. Można powiedzieć, że w tamtym czasie kierunek ten był
kierunkiem prekursorskim, wyprzedzającym „typowe” kierunki studiów, dającym możliwość znalezienia pracy praktycznie bezpośrednio po studiach – w szerokiej sferze podmiotów publicznych i prywatnych. W okresie zatrudnienia moje wykształcenie podnosiłam także sukcesywnie na specjalistycznych kursach i studiach podyplomowych.
MM: Gdzie Pani wcześniej pracowała? Jakie były Pani główne zajęcia?

AR: Moim ostatnim miejscem zatrudnienia była Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej, nad którą nadzór właścicielski
sprawuje Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Na moim zawodowym koncie jest też praca na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Obok pracy
w podmiotach publicznych w moim życiorysie znalazła się także praca na rzecz sektora prywatnego.
Przez lata mojej wcześniejszej pracy prowadziłam szkolenia i doradztwo (np. proinnowacyjne) – np. dla osób, które podejmowały decyzje o zmianie swojego życia zawodowego – od tych będących w trudnej sytuacji na rynku pracy (np. bezrobotni, osoby niepełnosprawne), przez osoby pracujące, a szukające dziedziny, w której
mogłyby się realizować, po samych przedsiębiorców poszukujących
wskazówek do dalszego rozwoju lub wdrożenia innowacji. Przez
ostatnie lata brałam aktywny udział w procesach twardego finansowania (łącznie na kilkanaście milionów złotych) – dla kilkudziesięciu
ludzi, innowacyjnych pomysłów na biznes, pomysłów na rozwój istniejących przedsiębiorstw, inwestycji społecznie użytecznych. Jako
ekspert dokonywałam też oceny projektów szkoleniowych, doradczych, inwestycyjnych w różnych dziedzinach. Pełniłam także funkcję w organach kontroli i nadzoru przedsiębiorstw, jako akredytowany
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przez Ministra Skarbu Państwa członek rad nadzorczych.
Pomimo szerokiego spektrum działań nie były mi obce sprawy dotyczące mieszkańców mojej Gminy – kilka lat temu napisałam projekt, który miał w pierwszej kolejności umożliwić mieszkańcom Gminy przygotowanie do podjęcia działalności gospodarczej, a następnie zasilić finansowo pozwalając na założenie i utrzymanie tych firm
przez pierwszy rok działalności. Projekt został zrealizowany z sukcesem – w Gminie powstało kilkanaście nowych podmiotów gospodarczych. Wszystkie utrzymały się na rynku przez pierwszy rok działalności. Te które do dziś pozostały na rynku radzą sobie bardzo dobrze.
MM: Co skłoniło Panią do zmiany zatrudnienia i jak to się odbyło?
AR: W maju tego roku złożyłam swoje dokumenty w ramach otwartego konkursu ofert na stanowisko Sekretarza Gminy Wikowice, a po
kilku dniach zostałam zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną, w celu
przedstawienia Wójtowi Gminy Wilkowice – Panu Mieczysławowi
Rączce bardziej szczegółowych informacji o mojej osobie, a jednocześnie uzyskania informacji o zakresie obowiązków na stanowisku
Sekretarza Gminy. Pod koniec rozmowy dowiedziałam się, iż jako jedyny kandydat przystąpiłam do konkursu. Spodziewałam się, że zainteresowanie, jednym z ciekawszych konkursów ogłoszonych na terenie naszego regionu, w ostatnim czasie będzie dużo większe i pojawi się znacząca konkurencja. Nie wiem z czego to wynikało – być
może zakres obowiązków i odpowiedzialności mógł być czynnikiem
odstraszającym, jednak dla mnie jako osoby, która aktywnie, a jedno-

cześnie racjonalnie podejmuje wyzwania, jakie się pojawiają, był raczej zachętą.
MM: Jak pierwsze wrażenia w nowej pracy?
AR: Bardzo pozytywne. Zgodnie z zapowiedzią praca na rzecz
Gminy Wilkowice stawia rozmaite wyzwania i od pierwszego dnia
mam pewność, że przez kolejne lata ich nie zabraknie. Jeśli chodzi
o atmosferę towarzyszącą pracy – zostałam przyjęta bardzo życzliwie.
W kwestii pracy i poziomu jej wykonania – zawsze wysoko stawiam sobie i innym poprzeczkę. Chętnie wsłuchuję się w konstruktywną krytykę i zdanie innych, bo każde doświadczenie czegoś uczy.
Jako pracownicy Urzędu jesteśmy jednocześnie zespołem, który aby
mógł efektywnie funkcjonować, musi sprawnie współpracować – i tak
właśnie się dzieje. Z chęcią korzystam z możliwości pogłębiania wiedzy zawodowej i zachęcam do tego moich współpracowników. Uważam, że najważniejszymi inwestycjami są szeroko pojęte inwestycje
w ludzi. To one wyzwalają potencjał do dalszych, śmiałych i kreatywnych działań. Jest to niezbędne w obliczu rosnącego zakresu i ilości
spraw, często niełatwych z punktu widzenia dynamicznie zmieniających się przepisów, z którymi Gmina spotyka się w bieżącym funkcjonowaniu. Trzeba nadążać i dostosowywać się do zmian, a przede
wszystkim robić to z sercem. Wydaje mi się, że zespół pracowników
Urzędu znakomicie się z tego wywiązuje.
MM: Dziękuję za rozmowę

Buongiorno – czyli w Huciskach uczą włoskiego!
Czy wiece, że do carbonary nie dodaje się
śmietany?
Czy wiecie, co to jest coperto i dlaczego pojawia się na rachunkach we włoskich restauracjach?
Czy wiecie, że mafia to nazwa własna i dotyczy organizacji, która na początku swojej
działalności miała bardzo dobre intencje?
Teraz możecie się o tym dowiedzieć i to
w języku włoskim.
Przed Państwem nowe horyzonty!
Z radością przedstawiamy nowe stowarzyszenie powstałe na kulturalnej mapie Gminy Wilkowice, którego pełna nazwa brzmi: Stowarzyszenie Kulturalne
Huciska mieszczące się w pięknie odrestaurowanych wnętrzach dawnej galicyjskiej szkoły w Huciskach, zbudowanej
w 1909 roku rękami Huciskan, przy finansowym wsparciu Jego Cesarskiej Mości Franciszka Jozefa I, o czym świadczą przepastne archiwa w Wiedniu.
Dzięki powstałej organizacji, już od 3
lipca 2015 r., działa bezpłatny wakacyj-

ny kurs języka włoskiego, zorganizowany dla Was – mieszkańcy Gminy Wilkowice, choć nie tylko, bo w kursie oprócz
mieszkańców Wilkowic, Hucisk, Bystrej
i Mesznej uczestniczą także mieszkańcy
Łodygowic, a nawet Pietrzykowic. Państwa zainteresowanie było tak wielkie,
że zamiast jednej, musieliśmy zorganizować dwie grupy zajęciowe
po 15 osób w każdej. Cieszy nas niezmiernie Państwa entuzjazm i życzymy
ralnej między regionami”, co oznacza, że na
tym kursie nasza inicjatywa się nie kończy,
a wręcz przeciwnie, dopiero się zaczyna.
Ten kurs jest jednym z wielu niezwykle ciekawych działań zaplanowanych przez naszą
młodą organizację, do członkowstwa w której serdecznie zapraszamy. Tel. 507020076
lub 602 802 843.
		
Józef Kruczek
Prezes Stowarzyszenia
oczywiście, żeby tego entuzjazmu wystarczyło do końca kursu, który obejmuje 40 godzin lekcyjnych dla każdej
z grup. Zajęcia prowadzi pani Katarzyna Hoffmann absolwentka rzymskiego
uniwersytetu La Sapienza Università
di Roma, członkini naszego Stowarzyszenia, z czego jesteśmy bardzo dumni. Kurs prowadzimy w ramach celu zapisanego w naszym statucie: „wspieranie integracji europejskiej, poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy kultu-
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„Bacowskie bajanie - bacówka u Harnasia - zajęcia z edukacji ekologicznej”
m.n.p.m.), pasmo Jałowieckie, Kiczorę i Pilsko. W bacówce znajduje się wiele tradycyjnych przedmiotów codziennego użytku, które tworzą swoisty niepowtarzalny klimat. Właśnie ten wystrój i otoczenie pozwala  poczuć się jak w starej chacie naszych dziadów.
Dzieci zapoznały się z historią i kulturą wołoskich pasterzy, którzy przywędrowali przed wiekami łukiem Karpat w rejon Babiej
Góry oraz tajnikami codziennego życia pasterzy na babiogórskiej
hali. W trakcie zajęć uczestnicy młócili cepami, mielili zboże na żarnach, zarabiali ciasto z mąki, formowali moskaliki i piekli je na blasze. Dzieciaki brały czynny udział w zaganianiu
zwierząt do koszaru, udoju i karmieniu zwierząt,
robieniu sera i oscypków, grały na trombitach,
prały na tarze, prasowały żelazkiem na duszę,
robiły masło, nosiły wodę przy pomocy nosideł.
Z pewnością wiedza przyswojona przez dzieci, aktywne uczestnictwo i bezpośredni kontakt
z przyrodą na długo pozostanie w ich pamięci
i zaprocentuje w dorosłym życiu.
Anna Omyła
- zespół promujący SP w Bystrej

W dniu 15.06.2015 r. dzieci z kl. I
„a” ze SP w Bystrej miały możliwość
uczestniczenia w zajęciach ekologicznych, podczas których baca
przekazał im swoją życiową mądrość, doświadczenie, oprowadził
je po gospodarstwie. Zajęcia w bezpośrednim kontakcie z naturą to najlepsze z możliwych lekcji przyrody
dla dzieci. Rozwój dziecka w bezpośrednim kontakcie z przyrodą przynosi im wiele radości. Dzieci miały możliwość spędzenia razem czasu
oraz zintegrować się ze sobą. Zajęcia prowadzone były
w otoczeniu żywych zwierząt w naturalnym środowisku.
Dzieciaki bezpośrednio uczestniczyły w pracach gospodarskich.
Bacówka zbudowana została w 1882 r. we wsi Marcówka w gminie Zembrzyce położonej pod szczytem
góry Chełm (603 m.n.p.m.). Roztacza się stąd przepiękny widok na królową Beskidów Babią Górę (1725

Znajdź sposób na rozwój swojej firmy
poprzez działania społecznie odpowiedzialne (CSR)

Nie wiesz jak to zrobić?
Nasz projekt „CSR – Celuj w Swój Rozwój” ułatwi Ci znalezienie najlepszego rozwiązania. Tworzymy bezpłatną platformę łączącą biznes z otoczeniem. Już dziś umów się na spotkanie, a powiemy Ci jak zwiększyć konkurencyjność firmy
i być społecznie odpowiedzialnym.
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
33 496 02 33, csr@bcp.org.pl, www.owes.bcp.org.pl

- Zwiększ zaufanie pracowników i zbuduj trwałe relacje z otoczeniem,
- Podziel się swoim know-how i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia innych,
- Zwiększ zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników,
- Poznaj niestandardowe rozwiązania, które pozwolą wyróżnić się na rynku
i wytyczyć nowe trendy.

O IX Pikniku Rodzinnym „Na góralską nutę”
w SP im. W. Jagiełły w Wilkowicach
Góralskie chusty, kapelusze z piórkiem, sierpy wbite w bale słomy, a do tego góralskie zespoły „Ziemia Beskidzka”, „Ondraszek” czy
„Groniczki” i smakowite góralskie jedzenie o wymownej nazwie: „Jodło Juhasa”, „Przekąska Janosika” czy „Postrach hajduków” to tylko nieliczne elementy tegorocznego, IX Pikniku Rodzinnego „Na góralską nutę”, organizowanego w Szkole Podstawowej im. W. Jagiełły
w Wilkowicach, 20 czerwca 2015 r.
Otwarcia pikniku dokonał, jak co roku, dyrektor szkoły pan Andrzej
Pobożny, który wystąpił w towarzystwie wicedyrektora, pani Małgorzaty Jakubiec. Oboje, nawiązując do hasła tegorocznego pikniku,
założyli góralskie stroje i zapraszali wszystkich do wspólnej zabawy.
Do wspólnej zabawy zachęcał także przybyły na otwarcie imprezy
Wójt Gminy Wilkowice, pan Mieczysław Rączka.
Tego słonecznego dnia widoczna była niezwykła współpraca całej społeczności szkolnej - dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji, rodziców i uczniów. Wszyscy wkładali w przygotowanie imprezy cały wysiłek - przynosili fanty, produkty spożywcze, piekli ciasta o niebiańskiej nazwie „Janielskie śpiwanie” i obsługiwali wszystkie stanowiska piknikowe.
W tę niezwykłą sobotę całe rodziny mogły spróbować smakołyków
z „piekielnej kuchni Gaździny”, wziąć udział w loterii fantowej. „Co los
do” oraz spróbować szczęścia w konkursie z Bonusami, gdzie można
było wygrać między innymi tygodniowe wczasy nad morzem, tanko-

wanie paliwa czy bilety do kina oraz na basen. Organizatorzy imprezy
nie zapomnieli tego dnia o dzieciach, dla których przygotowano dmuchaną zjeżdżalnię, plac zabaw „Dżungla” czy ścianę wspinaczkową.
Stoiska z grilowaną karkówką, frytkami, napojami, ciepłymi daniami
i zdrową żywnością oblegane były przez tłumy ludzi przybyłe na piknik. Uczestnicy imprezy mogli obejrzeć tradycyjne, ludowe występy,
które przeplatały się z nowoczesnością - Zumbą po góralsku i nowoczesnymi tańcami zespołu „Feniks”.
Do zorganizowania pikniku w naszej szkole przyczyniło się wiele
osób. Nie sposób pominąć głównego „reżysera” pikniku, panią Jolantę Tomasik, która przygotowała scenariusz imprezy od A do Z.
Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Wilkowice, panu Mieczysławowi Rączka, za bezpłatne udostępnienie sceny, ławek, stołów,
namiotu i nagłośnienia. Dziękujemy także pracownikom Urzędu Gminy za transport i montaż całego sprzętu. W zorganizowanie imprezy zaangażowało się także wielu Rodziców, którzy szukali sponsorów przekazujących szkole wiele fantów, bonusów i produktów spożywczych.
Organizatorzy tegorocznego pikniku serdecznie dziękują Wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej imprezy.
Pełną listę sponsorów i ludzi wspierających piknik umieszczono na
stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilkowicach.
Zespół Promujący Szkołę
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Promyk rozwija skrzydła!
Drodzy Mieszkańcy Gminy,
Cieszy nas, że coraz liczniej odwiedzacie „Promyk”, bo i powodów
ku temu jest wiele: dla dzieci przez całe lato organizujemy bardzo ciekawe zajęcia fotograficzne, taneczne oraz plastyczne, we wtorki
o 14.30 zapraszamy na bajki, a 27 sierpnia o godz. 14:00 zapraszamy na spektakl w wykonaniu teatru Śląskie Skarbki Wiedzy.
Szczegóły już wkrótce.
O dorosłych też pamiętamy, otóż w wakacje w czwartki od 17.30
do 19.00 odbywają się zajęcia jogi, prosimy tylko przynieść ze sobą
karimatę i wygodny strój. W każdą środę o godz. 18.00 zapraszamy na film, staramy się, aby repertuar był urozmaicony, czekamy
też na Państwa propozycje, które w miarę możliwości postaramy się
wyświetlić. W co drugi wtorek miesiąca zapraszamy na DKF, czyli Dyskusyjny Klub Filmowy, najbliższe spotkania odbędą się 11 i 25
sierpnia o godz. 19.00. DKF prowadzi Pani Mirosława BernardesRusin, absolwentka katowickiej filmówki, osoba o ogromnej wiedzy
filmowej, którą z przyjemnością dzieli się z uczestnikami. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisywania się przed każdym seansem
DKF-u.
W ramach obchodów 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia o godz. 20.00 wyświetlimy film Jana Komasy
„Miasto 44”, jest to film o miłości, młodości, odwadze i poświęceniu, w którym tragedia Powstania Warszawskiego opowiedziana została nowoczesnym językiem, trafiającym także do młodego widza.
Naszym marzeniem jest organizacja cyklicznych koncertów na
żywo, prezentujących różne rodzaje muzyki i tu mamy dla Państwa
niespodziankę, otóż w sobotę 15.08.15 r. o godz. 18.00 odbędzie
się pierwszy na żywo, ogólnodostępny koncert. Wybraliśmy dla Państwa zespół szantowy, z myślą o tych, którzy nie mogli wyjechać nad
morze czy jeziora, a może już wrócili ze wspaniałymi wspomnieniami, jednym słowem szanty kojarzą nam się z wakacjami i dlatego wy-

braliśmy dla Państwa zespół Banana Boat, który wykonuje współczesne piosenki żeglarskie oraz klasyczne szanty w stylu a’capella. Ten sextet wokalny koncertował na wszystkich, największych scenach szantowych w Polsce, a także zagranicą, jest też zdobywcą
wielu nagród. I tu kolejna niespodzianka otóż wstęp na koncert jest
bezpłatny, a po odbiór biletów zapraszamy do „Promyka” od 3 sierpnia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00‑16.00. Ilość miejsc
ograniczona!
Dziękujemy wszystkim za złożone ankiety, po analizie których postaramy się sprostać Państwa oczekiwaniom i uwzględnić większość
proponowanych przez Państwa zajęć, które planujemy rozpocząć
w połowie września, ale więcej informacji podamy w sierpniowym numerze.
Przypominamy o konkursie na projekt logo „Promyka”, a szczegóły i regulamin znajduje się na naszej stronie facebookowej oraz
www.wilkowice.pl. Pomysły zbieramy do końca wakacji, a dla zwycięzcy ufundujemy nagrodę o wartości 700 zł.
Tak jak poprzednio zebraliśmy dla Państwa w formie tabelki, informacje o atrakcjach letnich dla dzieci oraz o wydarzeniach kulturalnych, które odbędą się w najbliższym czasie w naszej Gminie. Zapewne ułatwi to Państwu zaplanowanie wolnego czasu i uczestnictwo w tych imprezach.
Zapraszamy na naszego facebooka, gdzie na bieżąco informujemy
o tym, co się u nas dzieje, aby ułatwić Państwu dostęp, zmieniliśmy
adres strony: www.facebook.com/GOK.Promyk.
Drodzy Państwo, serdecznie zapraszam na wszystkie wydarzenia,
tym bardziej, że są one bezpłatne, wystarczą tylko chęci, a naprawdę
dużo się dzieje, a będzie się działo jeszcze więcej, obiecuję to Państwu. Do zobaczenia.
Agnieszka Sech
Dyrektor GOK “Promyk”

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK” W BYSTREJ
zaprasza Wszystkich Dorosłych Mieszkańców do udziału
w pilotażowych zajęciach wakacyjnych w „Promyku”

,

DATA
GODZINY
PROJEKCJA FILMU „MIASTO 44”
1 SIERPNIA
SOB
20.00
DWA WTORKI Z DKF-em
(Dyskusyjnym Klubem Filmowym)
11 SIERPNIA,
WT
25 SIERPNIA
19.00–22.00
FILMOWE ŚRODY
5 SIERPNIA – 26 SIERPNIA
ŚR
18.00
CZWARTKI Z JOGĄ
6 SIERPNIA – 27 SIERPNIA
CZW
17.30-19.00
KONCERT NA ŻYWO ZESPOŁU SZANTOWEGO
BANANA BOAT*
15 SIERPNIA
SOB
18.00

KTO PROWADZI I GDZIE
GOK „PROMYK” BYSTRA
ALEKSANDRA SZYMIK-CAPUTA
TEL. 33 8 170 773
GOK „PROMYK” BYSTRA
MIROSŁAWA BERNARDES-RUSIN
TEL. 795 842 905
GOK „PROMYK” BYSTRA
ALEKSANDRA SZYMIK-CAPUTA
TEL. 33 8 170 773
GOK „PROMYK” BYSTRA
ALEKSANDRA SZYMIK-CAPUTA
TEL. 33 8 170 773
GOK „PROMYK” BYSTRA
ALEKSANDRA SZYMIK-CAPUTA
TEL. 33 8 170 773

W RAMACH AKCJI LATO ORGANIZOWANE SĄ RÓWNIEŻ ZAJĘCIA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. SZCZEGÓŁY NA:
www.wilkowice.pl
www.facebook.com/GOK.Promyk
UWAGA:
WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE.
OFERTA PRZEZNACZONA DLA UCZESTNIKÓW DOROSŁYCH (z wyjątkiem koncertu).
* Uwaga!!! Wstęp na koncert 15.08. jest bezpłatny, ale biletowany.
Po odbiór bezpłatnych biletów zapraszamy do ”Promyka” od 3 sierpnia,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Ilość miejsc ograniczona!
SZCZEGÓŁY:
GOK „PROMYK” BYSTRA
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Pożegnania nadszedł czas…

Koniec czerwca to czas podsumowania akcji prowadzonych
w Przedszkolu w Bystrej. Laureatem w zbieraniu zużytych baterii,
przyczyniając się do ochrony środowiska, został Robert Szczypka
z grupy III, który przyniósł w ciągu roku 10 868 sztuk, w pozostałych grupach pierwsze miejsca zajęli: gr.I – Maksymilian Gawłowski,
gr.II – Dominik Irzyk, gr.IV – Olga Kośniowska. Natomiast najwięcej
plastikowych nakrętek uzbierali: Kajetan Ziemiański – gr.I, Michał Bania – gr. II, Paulina Pilarz – gr.III, Jakub Krówka – gr. IV. Za aktywny
udział w akcjach wszystkie dzieci otrzymały w nagrodę „Mieszankę
studencką” do chrupania oraz coś słodkiego do lizania.
Czerwiec to także dla naszych absolwentów krok do nowego etapu na drodze edukacji i trochę smutny czas zarówno dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli, kończy się bowiem pewien okres przyjaźni, beztroskich zabaw, spotkań, wspólnej pracy. Dlatego nie bez znaczenia była zorganizowana „Zielona noc” dla „Muchomorków”, które
po czterech latach żegnały się z przedszkolem i swoimi wychowawczyniami, a jednocześnie zdawały „egzamin dojrzałości” (zresztą bardzo dobrze). W organizację tej atrakcji włączyli się wszyscy: wychowawczynie, rodzice, dyrekcja i Pani Bożenka, starając się, by dzieci
spędziły tę noc bezpiecznie, radośnie, z wieloma atrakcjami, pełnymi brzuszkami i nie tęskniły tak bardzo za rodzicami – nie ukrywamy,
iż dla nas to także nowe doświadczenie. Wieczór rozpoczęliśmy od
zabaw prowadzonych przez zaprzyjaźnionego DJ „Żyrafkę” z sympatyczną i utalentowaną „Małpką”, która wyczarowała nam balonowe

cudeńka. Były konkursy, balony, świecące piłeczki, przepyszna pizza, kino
na wielkim ekranie.
Po wieczorze pełnym emocji wszystkie dzieci skierowały się na leżaczki do swoich śpiworków, poduszeczek
i „przytulanek”, chyba szczęśliwe, że mogły przebywać nocą,
w dobrze znanym im za dnia przedszkolu
i pod opieką swoich pań, bo gdy wtuliły się
w kołderki zaraz usnęły. Natomiast rano,
po wspólnym śniadaniu, powitali nas stęsknieni rodzice.
Mamy nadzieję, że „Zielona noc” umocniła więzi między dziećmi, przedszkolem
i rodzicami, a absolwenci opuścili mury
naszego przedszkola z bagażem pełnym
miłych, niezapomnianych wrażeń.
Dziękujemy rodzicom Olgi, Victorii
oraz tatusiowi Radzia za
pomoc w zorganizowaniu
i uatrakcyjnienie nocnego pobytu w przedszkolu
oraz wszystkim rodzicom za zaufanie, sympatyczną atmosferę i wspaniałą współpracę!
Olimpia Podwacietnik,
Agnieszka Ziemiańska
Przedszkole Publiczne w Bystrej

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów
W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy
i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać
takich substancji. Producenci i sprzedawcy
dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!
Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz
dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko
o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami?
Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów, pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.
800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie
8

w godzinach 12:00-22:00, pomoc online dostępna na www.116111.
pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów
dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi.
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach
bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-18:00, pomoc online dostępna pod
adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku
61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi
(www.800100100.pl).
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw
Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw
Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie
20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem
i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.
112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii
Europejskiej.
Źródło: Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Głos Gminy Wilkowice

„U nauk korzenie gorzkie, ale owoce słodkie”

czyli o sukcesie dydaktycznym uczniów ze Szkoły Podstawowej im. W. Jagiełły w Wilkowicach
W roku szkolnym 2014/2015 praca z uczniem zdolnym widoczna
była, przede wszystkim, na zajęciach dodatkowych i kołach przedmiotowych organizowanych praktycznie przez wszystkich nauczycieli. Uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne,
matematyczne, językowe, przyrodnicze, muzyczne, plastyczne czy
sportowe od kl. I do VI.
Widoczni poniżej, w przedstawionej tabeli, laureaci i finaliści różPRZEDMIOT
Edukacja
wczesnoszkolna
Edukacja
wczesnoszkolna

OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA
Anna Łabuz
Barbara Włodarz

ILOŚĆ UCZNIÓW
UCZESTNICZĄCYCH
Klasa 1b – 3
uczniów
Klasa 1c – 7
uczniów

norodnych konkursów, to uczniowie, którzy sporo swojego wolnego
czasu przeznaczali na poszukiwanie dodatkowej wiedzy i uczestniczenie w dodatkowych zajęciach. Wielu z nich brało też udział w projekcie unijnym „Postawmy na edukację w Gminie Wilkowice”.
Serdecznie gratulujemy laureatom i finalistom konkursów. Życzymy im i ich opiekunom sukcesów w kolejnym roku szkolnym.

NAZWA KONKURSU

LAUREACI/WYRÓŻNIENI

VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk
Milena Maślanka - nagroda
Przyrodniczych „Świetlik”
VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Elżbieta Kąkol – wyróżnienie, Kamil Kozieł – wyróżnienie, JuPrzyrodniczych „Świetlik”
lia Sala – wyróżnienie, Julia Wojtyła - wyróżnienie
Patrycja Hetnał – wyróżnienie, Igor Kmieć – wyróżnienie, Julia Kusior – wyróżnienie, Martyna Mirowska – wyróżnienie,
Anna Pawlik – wyróżnienie, Amelia Steczek – wyróżnienie,
Agnieszka Widuch – wyróżnienie

Edukacja
wczesnoszkolna

Beata Duraj

Klasa 1d – 11
uczniów

Edukacja
wczesnoszkolna

Jolanta Tomasik

Klasa 3a – 9
uczniów
Klasa 3a – całość

Edukacja
wczesnoszkolna

Elżbieta Wnuk

Klasa 3b – 7
uczniów
Klasa 3b

VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Nauk Przyrodniczych „Świetlik” „Zostań mistrzem” (j. pol., mat.) Konkurs Międzyszkolny (Szczyrk)

Filip Marszałek – wyróżnienie, Filip Marszałek - 1 miejsce

Język angielski

Agnieszka Maślanka

Klasy 1 - 3
13 uczniów

Gminny Konkurs Języka Angielskiego
„Let’s paint in English”

Laureaci w kategorii  „Be green - sort your bin”:
Zuzanna Kokot 1c - 1 miejsce, Dominik Helfer 3b -3 miejsce
Laureaci w kategorii „3R - reduce, reuse, recycle”
Jakub Pach  3b - 2 miejsce

Język polski

Katarzyna Męcner

3 uczniów
30 uczniów
10 uczestników

Wojewódzki Konkurs Literacki „Chcecie bajki …, oto bajka”
Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny
„Omnibus” Powiatowy Konkurs Ekologiczny
„Człowiek a środowisko”

Amelia Halama 6b – 3 miejsce, Sebastian Pruś 5b – wynik
dobry, Kacper Chowaniec 5b – wynik dobry, Mateusz Nowak
6a – wyróżnienie

Język polski

Wiesława
Stolarczyk-Kos

21 uczniów
30 uczniów
10 uczniów

Matematyka

Małgorzata Kwaśny
Małgorzata Jakubiec

31 uczniów

Przyroda

Anita Tyrlik

8 uczniów
7 uczniów
7 uczniów

Przyroda

Bogusława Jakubiec

6 uczniów
8 uczniów

Religia

Grzegorz Strycharski

20 uczniów

Wychowanie
fizyczne

Beata Szymańczak

20 uczniów

Plastyka

Monika
Bogumił-Laszczak

12 uczniów

Muzyka

Maria Prostak

VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk
Przyrodniczych „Świetlik”

VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk
Przyrodniczych „Świetlik”
Karolina Zakrzewska – nagroda, Tymoteusz Szwed – wyróżVII Międzyszkolny Konkurs ortograficzny
nienie, Filip Zuziak - 3 miejsce, Ula Czech - 4 miejsce
w Szczyrku

Wojewódzki Konkurs Literacki „Chcecie bajki …, oto bajka”
Kamil Marszałek 4a, Amanda Bylica 5c – wynik dobry, Emilia
Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny
Dobija 4b – wynik dobry, Kamil Marszałek 4a – wynik dobry
„Omnibus”  Powiatowy Konkurs Ekologiczny
Klaudia Oszek 5c – 3 miejsce
„Człowiek a środowisko”
Międzynarodowy konkurs Matematyczny Mateusz Mendrok 5b – wyróżnienie, Jarosław Nowak 5b - wy„Kangur”
różnienie
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy
Sebastian Pruś 5b – wyróżnienie, Emilia Dobija 4b – wyróżOgólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Panda”
nienie, Emilia Dobija 4b – wyróżnienie, Sebastian Pruś 5b
Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z
– wyróżnienie
przyrody „Pionier”
Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy
Emilia Kąkol 4a – wyróżnienie, Michał Chorąży 6b – wyróż„Pingwin”
nienie, Amelia Halama 6b - wyróżnienie
Międzynarodowy Konkurs Ekumeniczny
Emilia Dobija 4b - laureat
„Jonasz”
XIX Ogólnopolski Bieg na Magurkę
Klaudia Wróbel 4b – 1 miejsce, Sergiej Kowalczuk 5a – 3
Bieg Fiata
miejsce, Zofia Dusińska 5a – 1 miejsce, Maria Jakubiec, Zofia
Zawody Powiatowe – sztafeta szwedzka
Dusińska, Amelia Klichko, Katarzyna Śpiewak - 3 miejsce
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny MieszSebastian Kanik 5a - wyróżnienie
kam w Beskidach
Oskar Foryś 5a -  wyróżnienie
Grupa kolędnicza z SP Wilkowice - 1 miejsce, Oliwia Świerczek 5b i Weronika Zątek 5b - 1 miejsce w kategorii duet, JuKonkurs gry na unikatowych instrumentach
lia Strąk 5a, Sergiej Kowalczuk 5a - 2 miejsce w kategoludowych (Jeleśnia)
rii duet, Amelia Klichko - 1 miejsce w kategorii solista, NataParafialny Przegląd Pieśni Patriotycznej im. lia Nowak 4b - 2 miejsce w kategorii solista, Maria Jakubiec
Małgorzaty Papiurek
4b, Emilia Dobija 4b, Dominika Szymlak 4b – 2 miejsce w kaGminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
tegorii trio, Wiktoria Śpiewak 5b, Justyna Sidzina 6b, Sanw Ośrodku Kultury „Nad borami” w Mesznej dra Walczak 6b – wyróżnienie Grupa kolędnicza z SP WilkoKonkurs Kolęd i Pastorałek w Bystrej Krawice  (12 osób) - wyróżnienie, Oliwia Świerczek 5b - 1 miejkowskiej
sce, Julia Strąk 5a, Sergiej Kowalczuk 5a - 2 miejsce, Amelia Klichko 5b  - 3 miejsce, Weronika Zątek 5b, Wiktoria Śpiewak 5b - wyróżnienie

Indywidualne osiągnięcia w zawodach w pływaniu Jakub Męcner,
klasa 3a,  wych. Jolanta Tomasik:
- Międzynarodowy Miting Pływacki w Herbach k/Częstochowy – 2
miejsce w stylu dowolnym,
- Międzynarodowy Miting Pływacki w Herbach k/Częstochowy – 3
miejsce w stylu grzbietowym,

- 5 miejsce w stylu dowolnym i grzbietowym w województwie śląskim,
- 6 miejsce w wieloboju pływackim w województwie śląskim.
Zespół Promujący Szkołę

Głos Gminy Wilkowice
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Wilki Wilkowice znów walczyły dzielnie
Jak wcześniej podaliśmy do wiadomości drużyna piłkarska „Wrót
Beskidów” Wilki Wilkowice została zaproszona na świetnie zorganizowany międzynarodowy turniej piłki nożnej „Beskidy 2015” pod patronatem beskidzkich olimpijczyków. Turniej zorganizowali Oldboye
Orłów Bielskich na stadionie Rekordu w dniu 28.06.2015 r. Wystąpiły drużyny: Wilki Wilkowice, Orły Zaolzia, Orły Bielskie i Zagłębie Sosnowiec. Nasi zawodnicy, mimo że braki w treningach i braki kondycyjne były widoczne, zagrali bardzo ładne trzy mecze. Kapitanem drużyny był Pan Jacek Polak, a wyróżniającym się zawodnikiem Marcin
Stawinoga i bramkarz Jacek Gerlach (świetne interwencje bramkarza
publiczność głośno oklaskiwała). W pierwszym meczu udało się zremisować z Orłami Bielskimi, a przy pozostałych meczach mimo bardzo dobrej gry naszego zespołu nie dopisało nam szczęście. W meczu z Zagłębiem Sosnowiec Jacek Polak strzelił bramkę na 1:0, lecz
niestety sędzia bramki nie uznał. Za to uznał bramkę, którą Zagłębie
strzeliło ze spalonego. W ostatniej minucie Zagłębie strzeliło już prawidłowo i przegraliśmy 2:0. Jeszcze dziwniejszy przebieg miał mecz
ostatni z Orłami Zaolzia. Mecz był wyrównany przy lekkiej przewadze
Wilków. I znów mieliśmy pecha. Na pół minuty przed końcem meczu
pomocnik Zaolzia wykonał niesamowitą nakładkę (atak na naszego
zawodnika wyprostowaną nogą). Wszyscy to widzieli oprócz sędziego. Nasi zawodnicy przestali grać, a czeski napastnik strzelił bramkę.
Tym sposobem zapłaciliśmy frycowe w turnieju.
Wszystkie wyniki:
Bielskie Orły – Wilkowice 1‑1
Zagłębie Sosnowiec – Orły Zaolzia 2‑0
Bielskie Orły – Orły Zaolzia 3‑0
Zagłębie Sosnowiec – Wilkowice 2‑0
Wilkowice – Orły Zaolzia 0‑1
Zagłębie Sosnowiec – Bielskie Orły 1‑1

Zwycięzcą turnieju został zespół Zagłębia Sosnowiec, który zdobył 7 punktów, bramki 5‑1. Drugie miejsce zajęły Bielskie Orły, bramki 5‑2. Trzecie miejsce Orły Zaolzia bramki 1‑5 i czwarte miejsce Wilki Wilkowice, 1 punkt, bramki 1‑4.
Najlepszym strzelcem turnieju został Piotr Czak, zdobywca 4. bramek z Bielskich Orłów (Wilkowicom strzelił jedną). Najlepszy piłkarz
turnieju to Łukasz Antczak z Zagłębia Sosnowiec. Swoją obecnością
turniej uświetnili olimpijczycy Marian Kasprzyk oraz Józef Pawlusiak.
Obecny był naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Ryszard
Radwan, a gmina Bielsko-Biała ufundowała piękne puchary dla zwycięzców i uczestników turnieju. Wydarzeniu przyglądali się z zainteresowaniem prezesi BOZPN Czesław Biskup i Roman Kubieniec
oraz ikona bielskiej piłki nożnej Eugeniusz Kulik. Patronat nad zawodami objęła Beskidzka Rada Olimpijska.
Puchary dla zespołów i statuetki dla wyróżnionych zawodników
wręczyli olimpijczycy Marian Kasprzyk i Józef Pawlusiak. W czasie
turnieju przybliżono uczestnikom piłkarzy-olimpijczyków, którzy reprezentowali kluby naszego regionu - Edwarda Szymkowiaka – bramkarza reprezentacji Polski, uczestnika Igrzysk Helsinki 1952 i Rzym
1960 oraz Ryszarda Stańka srebrnego medalistę z Barcelony 1992.
Prezes „Wrót Beskidów” wraz z kapitanem wręczyli Panu prezesowi Sławomirowi Wojtulewskiemu piękny puchar za kontynuację
i krzewienie kultury fizycznej wśród oldboyów. Po turnieju odbyła się
miła uroczystość z olimpijczykami i z kibicami. Okazuje się, że Pan
Marian Kasprzyk (mistrz olimpijski w boksie z Tokio) również swoje podboje sportowe zaczynał od piłki nożnej. Trenował piłkę nożną również Pan Józef Pawlusiak - olimpijczyk z Wilkowic. Dziękujemy Orłom Bielskim, a w szczególności Panu prezesowi Wojtulewskiemu za zaproszenie nas na turniej „Beskidy 2015”. Uważamy naszą obecność na turnieju za zaszczyt dla naszej drużyny i dla społeczeństwa Wilkowic.
Władysław Wala

AKTYWNA MESZNA Z NORDIC WALKING!
3 czerwca 2015 r. w MOK „Nad
Borami” podczas oficjalnego zakończenia I cyklu zajęć Meszna chodzi Nordic Walking, gościliśmy Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking Panią Paulinę Ruta. Bardzo ucieszyliśmy się, że Pani Paulina
Ruta pozytywnie odpowiedziała
na nasze zaproszenie. Wręczyła
dyplomy, upominki sponsorowane przez firmę: Larix z Buczkowic
- marki Viking oraz firmę PULSVITA i PSNW wszystkim 18 uczestnikom. To były piękne chwile. Na
zakończenie również przybyli zaproszeni goście: Dyrektor GOSiR Pan Marek Kubica, Sołtys Mesznej Pan Antoni Kufel, Przewodnicząca KGW Meszna Pani Antonina Górna i reprezentująca
GOK Kierownik ds. administracji i kultury Pani Aleksandra Szymik-Caputa.
Ze względu na duże zainteresowanie Nordic Walking dzielimy się wspaniałą wiadomością, że chodzimy nadal! Zapraszamy do grupy na zajęcia LATO 2015. Harmonogram:
W środy godz. 18.00 grupa otwarta spotykamy się przy
MOK „Nad Borami” w Mesznej.
W piątki godz. 18.00 grupa otwarta spotykamy się przy
GOSiR w Wilkowicach.
Zapisy i informacje pod numerem tel.: 668 207 285
Instruktorzy PSNW:
Katarzyna Gnioździorz, Barbara Balcerzak
10
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Występ ZPiT na Tygodniu Kultury Beskidzkiej

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”, po raz pierwszy, wystąpił
na Tygodniu Kultury Beskidzkiej. 27 lipca w Szczyrku zaprezentowaliśmy 45 minutowy program przedstawiający tańce górali żywieckich.
Dzień wcześniej zespół wziął udział w korowodzie zespołów rozpoczynającym TKB. Dodatkowo w lipcu mieliśmy okazję zaprezento-

wać się na Dniach Bystrej, Ligota FOLK oraz Małopolskim Festiwalu Smaku w Nowym Targu. Obecnie zespół wybiera się na Mazurskie
Spotkanie z Folklorem, gdzie będzie promował nasz region.
AR

Rajd Jakubowy w Mesznej
18 lipca br. odbył się w Szczyrku, jak co roku, rowerowy Rajd Jakubowy organizowany przez parafię św. Jakuba Apostoła w Szczyrku. Uczestnicy rajdu pokonują trasę między pięcioma parafiami
w Szczyrku, Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Mesznej.
Na mecie w Szczyrku odbywa się losowanie nagród.

Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, już po raz szósty, organizuje
przyjęcie uczestników rajdu na parkingu koło kościoła.
Goście mogli się poczęstować zimnymi napojami, arbuzem i pysznym ciastem upieczonym przez panie ze stowarzyszenia.
Upalny dzień dał się we znaki rowerzystom, na trasie zaskoczyła ich burza z gradem, ale wszyscy mieli doskonałe humory i dzielnie podążali do mety.
Do zobaczenia w przyszłym roku na trasie Rajdu Jakubowego.
SRM
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Wilkowice. Zasada zawodów była prosta: drużyna strażacka składała
się z 8 osób, cztery osoby udzielały pomocy rannemu, po przeniesieniu rannego na noszach strażacy dołączyli do sikawki ręcznej i zamaszyście pompowali wodę. Na końcu przy sikawce stał strażak, który
strącał strumieniem wody cztery pachołki. Przewrócenie ich wszystkich oznaczało wykonanie zadania i zatrzymywało czas. Sprawdzano również długość strumienia wody z ręcznej sikawki i to również poddawano ocenie. Nad całością imprezy czuwał dowódca Andrzej Duraj. Sędzią głównym zawodów był Jarosław Polak – komendant gminy OSP Wilkowice, a pomagali mu naczelnicy Jakub Czader
z OSP Meszna i Marek Kubica z OSP Bystra. O dużej randze zawodów świadczy uczestnictwo gości honorowych w osobach: Mirosław
Szemla – I Wicewojewoda śląski, członek zarządu wojewódzkiego
OSP w Katowicach, Adam Caputa – komendant miejski państwowej
straży pożarnej w Bielsku-Białej, Mieczysław Rączka – wójt gminy Wilkowice, Jacek Lipowiecki – zastępca wójta gminy Wilkowice, Jan Cholewa – prezes zarządu oddziału powiatowego związku
OSP przy Radzie Powiatu, Jacek Falfus – poseł na Sejm, Grzegorz
Gabor – wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Janina Janica-Piechota
– radna powiatowa, Wojciech Kąkol – prezes OSP Wilkowice oraz
Marek Kubica – dyrektor GOSiR Wilkowice.
Przemówienia wygłosili wicewojewoda śląski pan Mirosław Szemla, komendant miejski Adam Caputa i Wójt Gminy Wilkowice Pan
Mieczysław Rączka oraz Pan Jacek Falfus Poseł na Sejm RP.
Zapytaliśmy pana Adama Caputę co myśli o organizowaniu takich
zawodów. Powiedział: „Cieszę się, że taka inicjatywa zawodów powstała i została zaakceptowana przez strażaków. Co roku jest kontynuowana i to od trzech lat. Jest to doskonała okazja, aby przypomnieć wszystkim jak wyglądało kiedyś gaszenie pożarów, jak przed
wieloma laty strażacy podawali wodę do gaszenia pożaru i to przeważnie używano do gaszenia tych starych sikawek, które mają państwo okazję co roku oglądać. Poza tym takie zawody to doskonała
okazja do spotkania strażaków w gronie przyjaciół, miłośników straży
i również rodziny. Strażacy przez cały rok czyszczą doskonale sprzęt,
po to, żeby w tym jednym dniu rywalizować i pokazać, która z drużyn
i sikawek jest najlepsza”.
Pytanie do pana Wójta: Jak pan ocenia dzisiejsze zawody strażackie?
– „Te zawody, które już po raz trzeci odbywają się w naszej gminie są wspaniałą inicjatywą wilkowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy oprócz tego, że zajmują się na co dzień niesieniem pomocy ludziom, którzy jej oczekują przy okazji różnych zdarzeń i wypadków nie tylko pożarniczych i powodziach, to jeszcze z pasją kultywują tradycję. Takie zawody starych sikawek konnych przypominają i kultywują tradycję OSP. Zawody starych sikawek konnych uświadamiają nam jak przed wiekiem gasiło się pożary w okolicznych wioskach. Na chwilę obecną widać wielką fascynację strażaków w przygotowaniu tego sprzętu, w przygotowaniu odpowiedniego eleganckiego stroju oraz ćwiczeń tężyzny fizycznej do obsługi pomp. Pompowanie wody na sikawkach nie jest sprawą prostą i wymaga siły i kondycji fizycznej. Zawody to przypomnienie wspaniałej historii strażaków, ich poświęcenia, ale pokazują również wielką dbałość o tradycję strażacką. Jest to ze wszech miar bardzo cenna inicjatywa i dlatego serdecznie dziękuję strażakom z Wilkowic, iż organizują takie
zawody na terenie naszej gminy. W chwili obecnej straż wyposażona jest we wspaniałe wozy bojowe, wysokiej jakości wykonany sprzęt
i urządzenia i dobrze, że strażacy mają możliwość nie tylko porównania starego do nowoczesności. Mogą dostrzec tę różnicę jak pracowali nasi ojcowie, a jak pracują obecni strażacy. Poziom techniki dzisiaj jest niewspółmierny. Można śmiało napisać, że wtedy to był niesamowity „prymityw”. Dzisiaj strażacy muszą poznać tę zaawansowaną technikę, ale i dobrze, że kultywują tradycję. Minęły czasy, kiedy to do sikawek zaprzęgało się konie. Strażacy pompowali ręcznie
i gasiło się pożary. Sikawka ręczna na owe czasy to też był duży postęp techniczny. Dzisiaj technika i umiejętności strażaków są bardzo
duże, ale dobrze, że nie zapominają o czasach dawnych. Jeszcze
raz serdecznie dziękuję”.
Impreza otrzymała świetną oprawę muzyczną. Grała kapela (Sylwek, Natalia i Iwona), grali w świetnym folklorystycznym stylu, a kiełbasy i napoje serwowała grupa grillowa z Wilkowic. Rywalizacja
w zawodach była zacięta, a zawody przebiegały sprawnie.
Wyniki zawodów:
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Kategoria MDP chłopcy:
1. Ochotnicza Straż Pożarna Bystra, powiat bielski
2. Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Mnisztwo, powiat cieszyński
Kategoria Kobiety:
1. Ochotnicza Straż Pożarna Zabełków, powiat raciborski
2. Ochotnicza Straż Pożarna Bieńkowice, powiat raciborski
3. Ochotnicza Straż Pożarna Polska Cerekiew, powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie
4. Ochotnicza Straż Pożarna Wilkowice, powiat bielski
Kategoria Seniorzy:
1. Ochotnicza Straż Pożarna Zabełków, powiat raciborski
2. Ochotnicza Straż Pożarna Polska Cerekiew, powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie
3. Ochotnicza Straż Pożarna Bystra, powiat bielski
4. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej
5. Ochotnicza Straż Pożarna Zabrzeg, powiat bielski
6. Ochotnicza Straż Pożarna Siołkowa, powiat nowosądecki, województwo małopolskie
7. Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Mnisztwo, powiat cieszyński
8. Ochotnicza Straż Pożarna Wilkowice, powiat bielski
9. Targanice Górne, powiat wadowicki, województwo małopolskie
Najdłuższego „rzutu wody” na odległość 28,8 metra dokonała drużyna żeńska z Polskiej Cerekwi.
Wystąpiły dwie drużyny OSP Wilkowice – kobiety i mężczyźni.
Kobiety w składzie:
Dowódca – Anna Przybyła
Zawodnicy: Weronika Kozieł, Marta Konior, Kamila Halinka, Agnieszka Kąkol, Justyna Sidzina, Agnieszka Pronobis.
Seniorzy:
Dowódca – Mirosław Mrowiec.
Zawodnicy: Kamil Wandzel, Maciej Wandzel, Mateusz Wandzel, Jacek Wandzel, Jarosław Loranc, Mateusz Duraj, Kamil Damek.
OSP Bystrą reprezentowali:
MDP:
Dowódca: Grzegorz Płonka
Zawodnicy: Mateusz Gad, Szymon Sromek, Krzysztof Baścik, Adrian
Woźnicki, Kacper Chramiński, Bartosz Śpiewak, Jakub Nikiel.
Seniorzy:
Dowódca: Grzegorz Płonka
Zawodnicy: Wojciech Dunat, Jakub Dunat, Mariusz Szewczyk, Kazimierz Tokarczyk, Krzysztof Raszka, Marcin Kania.
Po zawodach sportowych, przy przepięknej pogodzie, jeszcze raz
zagrała kapela, serwowano kiełbaski z grilla i napoje w bardzo ładnym obiekcie GLKS Wilkowice w pięknym zadaszonym kręgu, gdzie
stoi duży i fantastyczny smażący kiełbaski kominek. W bardzo wesołych nastrojach drużyny rozjechały się do swoich jednostek.
Lista osób, które pomogły w zorganizowaniu zawodów sikawek:
Bielskie Starostwo Powiatowe, Zarząd Powiatowy Związku OSP
RP, Urząd Gminy w Wilkowicach, OSP Wilkowice, Spółka Wodociągowa w Wilkowicach, Kawiarnia Zielona w Wilkowicach, Jarosław Loranc, Jerzy Adamus, Agata Dobija, Rafał Dobija, Paulina i Mieczysław Rączka, Grzegorz Gabor, Małgorzata i Bartosz Olma, Alicja i Jacek Lipowieccy, Ilona Sebastian Białek, Eko-Wtór, Wala Sp. z o.o.
Dariusz Wandzel Producent Rolet i Żaluzji, Władysław Wala, Mirosław Dębiński Usługi Pogrzebowe, Tomasz Bachniak Wilbud, Halina i Bogusław Janek Ośrodek Szkolenia Kierowców, Wiesław Hańderek, Szczygłowscy Geodezja, Dorota Mrowiec Handel Obwoźny, Paulina i Bartosz Czader Kwiaciarnia Azalia, Jolanta Damek, Alicja Świszcz, Anna Maślanka, Przemysław Duraj Spaw Master, Witold Krysta, Mieczysław Wala, Józef Kwaśny, Mirosław Gilowski Mechanika Pojazdowa, Ryszard Rączka, Adam Jakubiec, Sławomir Polak, Marek Kubica, Stacja Paliw BOMAR, Krzysztof Skonecki Autobamech, Agnieszka Zipser Sklep Monopolowy, Zbigniew Kaśków Kominiarstwo, Jacek Pezda, Zdzisław i Janusz Łukaszek Piekarnia Łukaszek, Gabriela Kłosowska Bar u Bogusia, Alicja Raszka, Bożena
Maślanka, Jan Damek, Henryk Pagacz, Jacek Bożek, Maria Brzazgacz, Tomasz Mędrek, Wacław Klimczak, Nikiel PHU Fiti-Car, Aleksander Adamiec, Emil Sadowski, Jarosław Polak Stolarstwo, Bogusław Jakubiec, Adam Januła Kwiaciarnia Ikebana, Jerzy Kwaśny,
Piotr Kwaśny, Stefan Laszczak, Jan Zięba, Witold Szlósarczyk Varia, Piotr Szramowiat.
Władysław Wala
Prezes Stowarzyszenia „Wrota Beskidów”
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY
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Lek.med. Maciej Majcherczyk
specjalista chorób wewntrznych
ENDOKRYNOLOG
USG tarczycy
Gabinet lekarski:
Szczyrk ul.Zdrowia 1
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576
www.endokrynologmajcherczyk.pl
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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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Zawody strażackie ręcznych sikawek konnych w Wilkowicach
U schyłku XIX wieku
w domach, przeważnie
drewnianych, nie było kominów, a ogień paliło się
w izbach i ponieważ drogi
nie były oświetlone, często brało się pochodnie,
aby przejść przez wieś.
Powodowało to dużą ilość
pożarów domów, stodół,
jak i zabudowań gospodarczych. Powstały przepisy cesarza austriackiego, który nakazywał budowę pieców z kominami,
każdy dom mieszkalny
musiał być zabezpieczony odpowiedniej długości
drabiną, a obok domów
musiała być umieszczona beczka z wodą. Musiał
też być bosak strażacki. Wyposażenie każdego domu sprawdzała komisja ogniowa, która albo
nakładała kary pieniężne lub do fizycznego odrobienia i oczywiście nakazywała usunięcie usterek. Jednak wyżej wymienione atrybuty nie wystarczały do walki z płonącymi budynkami. Wiedząc o powyższych mankamentach i słabościach przy pożarach stworzono związki strażackie. Taki związek strażacki w Wilkowicach powstał 13 sierpnia 1905 roku.
W skład pierwszego zarządu wilkowickiego związku strażackiego wchodził prezes zarządu Józef Jachnicki – wójt gminy, naczelnik straży Józef Krupiński – gospodarz, Zastępca Naczelnika – Jan
Konior – majster stolarski, Sekretarz – Emil Młocek, tkacz, Skarbnik – Kufel Walenty, sekretarz gminy. 14 sierpnia 1905 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Gminy, gdzie podniesiono wniosek o szczególnej bezradności naszych mieszkańców przy pożarze domu gospodarza o nazwisku Polak, dom numer 124. Domu
nie było czym gasić i okoliczni gospodarze bezradnie patrzyli jak

dom płonie. Dopiero przyjazd strażaków z Rybarzowic rozpoczął
akcję gaszenia pożaru. Strażacy z Rybarzowic zażądali rekompensaty finansowej za pomoc przy gaszeniu w kwocie 12 koron,
dlatego nie należy się dziwić, że już 4 czerwca 1905 roku jednogłośnie uchwalono, że należy zakupić sikawkę do gaszenia pożaru. Mimo braku pieniędzy postanowiono na ten cel wyasygnować
500 złotych, jak napisano w protokole „te lepszą, a zresztą według
uznania co lepsze” i zakupiono sikawkę za 800 złotych tym samym
przekraczając budżet. 14 sierpnia 1905 roku potwierdzono zakup
sikawki przez lwowskie biuro handlowe, którą gmina zobowiązywała się spłacić po 200 koron każdego stycznia i lipca roku. Sikawka umieszczona była
w drewutni starej szkoły
podstawowej. Na wzór
Wilkowic i innych miejscowości, gdzie masowo powstawały związki
strażackie ochotniczych
straży pożarnych kupowano sikawki raz droższe i sprawniejsze, raz
tańsze, ale gorsze. I tak
też zostało do dzisiaj.
W wielu gminach OSP
zakupuje i wyposaża rewelacyjne i nowoczesne wozy bojowe do gaszenia pożarów, a pielęgnuje i z dumą przywraca właśnie ten stary
przedwojenny sprzęt sikawek ręcznych, w których przepływ wody wywoływany jest ruchem
dzielnych i silnych strażaków.
Tak też było w Wilkowicach 18 lipca 2015
roku na stadionie gminnego ludowego klubu
sportowego, gdzie odbyły się XIII Powiatowe
Zawody Sikawek Strażackich i III Otwarte zawody Sikawek Konnych
o Puchar Wójta Gminy
cd. na str. 12

Tajemnica wilkowickiego krzyża pod KaplĄ

Wędrując ulicą Kościelną w Wilkowicach w stronę lasu, na tzw.
Kaplę, tuż za ostatnim zabudowaniem, po prawej stronie, nieco
w głębi zagajnika natrafimy na kamienny krzyż…
Od pokoleń tam stoi, nie wszyscy mieszkańcy go widzieli, a ci,
którzy go znają, to o jego historii niewiele mogą powiedzieć…
Czas ocalić dla historii to miejsce. Podjęło się tego Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic” wsparte przyznaną dotacją z Gminy Wilkowice i z pomocą Ks. Proboszcza Franciszka Kuligi oraz Rady Sołeckiej z sołtysem, Panem Ryszardem Rączką.
4 czerwca 2015 roku, w obecności Wójta – Pana Mieczysława
Rączki, członków Rady
Sołeckiej, władz Stowarzyszenia z Panią Prezes Urszulą Dusza-Szramowiat, Ks. Proboszcz
Franciszek Kuliga – poświęcił to miejsce, które
stopniowo zostanie odrestaurowane i przywrócone historii. Już teraz moż16

na tam dojść, gdyż staraniem Referatu Służb
Technicznych
gminy,
zostały wycięte dziko
rosnące krzewy, którymi zarosła droga do
krzyża. Zostało wybrukowane miejsce wokół
krzyża i zamontowana
ławeczka. Dalsze prace będą stopniowo wykonywane, aby w miarę rzetelnie odtworzyć
ten krzyż i zabezpieczyć miejsce wokół niego.
Ufam, że miejsce to będzie odbierane z należnym mu szacunkiem i nie zostanie zdewastowane.
Sekretarz stowarzyszenia
Janina Janica-Piechota
Więcej szczegółów będzie można przeczytać pamiątkowym folderze. Szanowni Mieszkańcy! Jeśli ktoś posiada archiwalne zdjęcia krzyża pod Kaplą proszony jest o kontakt z autorką artykułu poprzez sklepik przy parafii w Wilkowicach.
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