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NOWA HALA PRODUKCYJNA BULTEN POLSKA S.A. W WILKOWICACH
W czwartek 7 kwietnia 2016 r., w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej nastąpiło uroczyste otwarcie Nowego Centrum Logistycznego BULTEN POLSKA S.A. w Wilkowicach.
Otwarcie Nowego Centrum Logistycznego uświetnił spektakularny pokaz sztucznych ogni, który z pewnością był widoczny z wielu
miejsc w naszej Gminie.
W tej uroczystości naszą gminę
reprezentowali: Wójt Gminy Mieczysław Rączka, Zastępca Wójta
Jacek Lipowiecki, Przewodniczący Rady Gminy Bartosz Olma oraz
proboszcz parafii w Wilkowicach
Franciszek Kuliga, który dokonał
poświęcenia obiektu.
Przypominamy, że w pierw-

szej połowie września 2015 r. firma BULTEN POLSKA S.A., w niezwykle uroczysty sposób, oddała do użytku nową halę produkcyjną.
Szwedzka firma BULTEN posiada już ponad 130-letnią tradycję na
rynku produkcyjnym, wytwarzając złącza, śruby, łańcuchy i sprężyny.
					
UG

uroczyste otwarcie galerii sztuki regionalnej
Szanowni Państwo,
Z wielką radością zapraszamy Państwa do
zwiedzania, otwartej w dniu 31 marca br., Galerii Sztuki Regionalnej, która ma swoje miejsce w Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia”
przy Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”
w Bystrej. Uroczystego otwarcia dokonał Pomysłodawca powstania galerii Wójt Gminy
Wilkowice Pan Mieczysław Rączka w asyście Kierownika Galerii Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej Pana Zbigniewa
Micherdzińskiego oraz Rzeźbiarza Ludowego z Mesznej Pana Stanisława Kwaśnego.
Eksponaty, które zostały podarowane na

potrzeby galerii przez lokalnych Twórców stworzyły unikatową ekspozycję, na którą składają się:
rzeźby Pana Stanisława
Kwaśnego z Mesznej, śp.
Pana Kazimierza Pietraszko z Buczkowic, Pana Janusza Wędzichy z Wilkowic, Pana Jerzego Salachny z Bystrej, Pana Piotra Sznajder z Bystrej oraz Pana Krzysztofa Kufla z Mesznej; rzeźby w kamieniu oraz linoryty Pana Mateusza Gębali
z Mesznej, rzeźby oraz obrazy na szkle malowane Pani Anny Sznajder z Bystrej, a także obrazy na szkle malowane i „cudeńka” z bibuły
Pani Genowefy Cwajny z Bystrej. Galerię uświetniają również prace
Mieszkańców Gminy Wilkowice, powstałe w trakcie warsztatów rzeźbiarskich w Wilkowicach, które dotychczas znajdowały się w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej.
Podczas uroczystości Wójt Gminy podziękował wszystkim Artystom, którzy wyrazili chęć współtworzenia naszej galerii i wręczył wraz z Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Panią Agnieszką Sech okolicznościowe dyplomy. Podczas
otwarcia, Gości zabawiał Pan Jacenty Ignatowicz, grający na różnego rodzaju instrumentach dętych oraz, co najbardziej zaskoczyło, na liściu i pile.
Galerię można zwiedzać w godzinach
pracy GOK „Promyk”, tj. od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00‑18.00, a także w innych terminach, po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym pod numerem
33 8 170 773. Zapraszamy!
GOK „PROMYK” W BYSTREJ

Zapraszamy na nasz profil na

www.facebook.com/gminawilkowice/

VIII Bielskie Teatralia

Nie chcę, aby tekst ten wybrzmiał zbyt osobiście, jednak to prawdziwa radość widzieć po raz
kolejny naszych uczniów wśród laureatów Regionalnego Konkursu Wiedzy o Teatrze „Bielskie Teatralia”. Na ten rok przypadła już ósma jego edycja, a Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej należy do grona stałych współuczestników. Myślę,
że to, co Teatralia wyróżnia szczególnie, nie wynika tylko z zakresu sprawdzanej wiedzy, czyli działalności bielskich scen teatralnych (etap szkolny)
oraz historii teatru powszechnego w ujęciu monograficznym (etap regionalny), ale też z samej
oprawy. Organizatorzy – IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN i Miejski Zarząd Oświaty w BielskuBiałej, we współpracy z Teatrem Polskim i Teatrem Lalek „Banialuka” – dokładają wielu starań, by nadać swojemu przedsięwzięciu bardzo elegancką formę: od przekazywania informacji porządkowych, przez wysyłanie podziękowań i listów gratulacyjnych, po
zaproszenia na uroczyste podsumowanie konkursu adresowane do
laureatów, ich opiekunów i dyrektorów wyróżnionych szkół. Teatraliom od początku patronuje Śląski Kurator Oświaty i zawsze, z wyjątkiem tej edycji, pojawiał się na gali wręczenia nagród. A nagrody
są bardzo wymierne, bo oprócz niewątpliwej satysfakcji – w prezentowym pakiecie: tablet, bilety do obu teatrów i do kina, wartościowe
albumy, pamiątkowa statuetka oraz dodatkowe punkty na świadectwie ukończenia gimnazjum. W tym roku uczestnicy, których zakwalifikowano do II etapu konkursu, musieli się zmierzyć z zagadnie-

niem życia i twórczości Aleksandra Fredry. Owszem, temat ciekawy, obiecujący przecież dawkę
humoru, ale nie do końca łatwy. Bibliografia odwoływała się bowiem zarówno do tekstów komedii, ich filmowych i teatralnych adaptacji (ze znajomością obsady i umiejętnością recenzowania
włącznie), jak i do publikacji krytycznoliterackich
na poziomie naukowym. Nasi uczniowie jednak
podczas godzinnego testu interaktywnego sprostali zadaniom znakomicie: Emilia Kruczek zdobyła I miejsce, Jakub Kozłowski – III, a Justynie
Foryś zabrakło tylko jednego punktu, aby Kuba
mógł się z nią swoją wygraną podzielić. Oficjalne
ogłoszenie wyników odbyło się 8 kwietnia 2016
roku w Teatrze Polskim. Po wystąpieniu Dyrektora IV LO i młodzieży licealnej nastąpiło wręczenie nagród z udziałem zaproszonych
gości, a potem chwila oczekiwania na spektakl. Wiedzieliśmy, że
będzie to Makbet, ale jego interpretacja przerosła nasza oczekiwania: gasną światła, milkną głosy, rozsuwa się podłoga sceny, a z jej
głębi, w złowieszczych oparach mgły, wynurzają się trzy zjawiskowo piękne czarownice… I jak nie kochać teatru?
A oto, co wcześniej udało nam się osiągnąć w tym konkursie:
•
rok 2014/2015: Julia Dobrowolska – I miejsce,
•
rok 2013/2014: Julia Dobrowolska – III miejsce,
•
rok 2011/2012: Weronika Lepianka – I miejsce,
•
rok 2008/2009: Anna Nowak – II miejsce.
Halina Magiera

POETKA Z BYSTREJ
Foto: www.muzeum.bestwina.pl

Zofia Ciapała urodziła się 16 grudnia 1958
roku w Bielsku-Białej. Mieszka i tworzy w Bystrej.
W swojej twórczości opisuje piękno Beskidów,
przeżycia ludzi, czasem podejmuje tematykę religijną. Jednym z ulubionych tematów wierszy jest
natura, jej przemiany, piękno, często nieokiełznana siła i jej zmienność. Pierwsze wiersze opublikowała w „Chemiku Oświęcimskim”, następnie
w kilku kalendarzach i prasie regionalnej.
Wiersze poetki drukowane były w antologiach zbiorowych pt. „Polska nam papieża dała”
„...”
Wrosłam mocno od dzieciństwa
w tę piękną ziemię beskidzką,
jak młoda buczyna
zapuściłam głęboko korzenie.
By na przekór wichrom i burzom
życiowych doświadczeń
wytrwać jak bukowe konary,
a życie,
życie zmusiło mnie nauczyć się
gubić jesienne liście zmartwień i trosk,
a cieszyć się każdym wiosennym listkiem
- nadzieją lepszego jutra.
„Ziemia rodzinna”
Moja ziemia rodzinna
- maleńki skrawek beskidzkiej ziemi,
basztami wzniosłych gór strzeżony.
To tutaj,
budzi mnie śpiew ptaków,
co rano wschodzące słońce
rodzi w moim sercu nowe nadzieje,
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i „Z wierszy do serc” wydanych w Krakowie,
w „Credo” wydanym przez Stowarzyszenie Promocji Kultury Podbeskidzia w 2005 roku oraz
w Beskidzkim Almanachu Artystycznym „Kroki”
w 2006 r.
W roku 1999 wydała swój pierwszy tomik poezji pt. „Jednak warto”, a w 2003 roku drugi pt.
„Chwile”.
Poniżej prezentujemy trzy wiersze autorki, które
zostały wyróżnione w konkursie na wiersz patriotyczny im. Władysławy Milczarek.

a las nieustannie
nuci swoje zielone melodie.
To tutaj,
halny tak często po wierzchołkach
drzew się ześlizguje, by rozwiać
ciemne chmury moich trosk,
a przyjaciel deszcz
zmywa z moich oczu gorzkie łzy,
bym mogła podziwiać krążące
w przestworzach jastrzębie,
tańczące nad kwieciem barwne motyle.
Bym mogła codziennie
odkrywać nowe cuda natury,
by mogły się rodzić w myślach zachwyty.
To właśnie piekno tej ziemi
otworzyło mi tajemne wrota
do świata poezji.
„Mówią nam”
Mówią,
mamy już tak blisko
do tego obiecanego polskiego eldorado.
Dokonania i sukcesy

Głos Gminy Wilkowice

zaczerniają pierwsze strony gazet,
wysoko w górę pną się wykresów linie.
Tylko tak jakoś dziwnie się składa
w lustrzanym odbiciu
osiągnięć i wyników,
rośnie parabola ludzkich rąk
wyciągniętych po kawałek chleba.
I choć słychać ich okrzyki:
chcemy pracy!
Chcemy tylko godnie żyć!
Trwają huczne fety i bankiety
wystawne bale,
głośno brzmią fanfary;
bo podobno lepiej się nam żyje.
Chcą uwiecznić nasz dobrobyt
i choć bardzo się starają
często błyskają flesze:
willa, basen i mercedes w tle.
Znowu mają pecha,
sielankowy obraz
psuje żebrak u bramy;
co dorobek życia mieści w dłoniach.

WÓJT INFORMUJE

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław
Rączka między innymi:
• wziął udział w cyklu zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach
naszej gminy, w trakcie których zostały omówione inwestycje zrealizowane w roku 2015 oraz zaplanowane do realizacji w 2016 r.;
• wziął udział w uroczystym otwarciu nowej hali produkcyjnej firmy
BULTEN POLSKA S.A. działającej w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej;
• wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach.
Ogłosił przetargi na następujące zadania:
• opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla „Budowy
zbiornika wodnego małej retencji na rzece Biała – w miejscowości Bystra (gmina Wilkowice, powiat bielski, województwo śląskie) wraz z towarzyszącą infrastrukturą”;
• modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do
skoku w dal i placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej

w Bystrej przy ul. Klimczoka 68;
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz
z budową skoczni do skoku w dal i placu zabaw dla dzieci przy
Szkole Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68”;
• dostawa sprzętu dla Referatu Służb Technicznych;
• remont drogi ul. Jagodowej w Mesznej.
Podpisał umowy na następujące zadania:
• budowa odwodnienia północnej strony zbiornika retencyjnego na
potoku Wilkówka w rejonie ulicy Harcerskiej w Wilkowicach;
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa odwodnienia północnej strony zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w rejonie ulicy Harcerskiej w Wilkowicach”;
• budowa bocznej sieci kanalizacji sanitarnej łączącej sieć główną
z budynkami położonymi w Mesznej i Wilkowicach – zamówienie
uzupełniające.

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 30 MARCA 2016 R., W SPRAWIE:
XIX/163/2016
XIX/164/2016
XIX/165/2016
XIX/166/2016
XIX/167/2016
XIX/168/2016
XIX/169/2016
XIX/170/2016
XIX/171/2016
XIX/172/2016
XIX/173/2016
XIX/174/2016
XIX/175/2016
XIX/176/2016
XIX/177/2016

ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wilkowicach oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2016 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2016,
wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice, na lata 2016-2023,
przyjęcia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SGZOZ w Wilkowicach,
przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej,
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego,
pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego w 2016 r. na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na
terenie Powiatu Bielskiego,
udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu,
porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,
zmiany Uchwały Nr XIX/141/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Wilkowice,
uchylenia uchwały Nr XVIII/159/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice,
uchylenia uchwały Nr XVIII/161/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych przez Gminę Wilkowice,
wyrażenia zgody na objęcie patronatem zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka",
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu bielskiego.

CO ZROBIĆ, GDY
ZAUWAŻYMY RANNE
ZWIERZĘ
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Bielsku-Białej przy ul. Reksia 48, zwraca się
z prośbą o każdą informację, na temat zwierząt dziko żyjących oraz bezdomnych, które uległy wypadkom drogowym lub zostały ranne na terenie Gminy
Wilkowice i wymagają pomocy lekarza weterynarii.
Wszystkie takie przypadki można zgłaszać całodobowo pod numerami telefonów:
33 814 18 18, 663 902 733, 695 772 442
lub powiadomić Policję 997.
Nie pozwól by zwierzę cierpiało!!! Reaguj!!!

KOMUNIKAT USC

Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach, w związku z zamiarem organizacji uroczystości z okazji 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO, zwraca się z prośbą
do wszystkich zainteresowanych par, które 50 lat temu i więcej stanęły na ślubnym kobiercu, a dotychczas nie wystąpiły z wnioskiem i nie zostały odznaczone medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, o zgłaszanie chęci wzięcia
udziału w uroczystości, w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, I piętro – pokój 310 lub tel. pod numerem (33)499‑00‑77 wew. 310, w terminie do dnia 31 lipca 2016 roku.

POBÓR PODATKU
Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
Informujemy, że zbliża się płatność drugiej raty podatku od nieruchomości. Poniżej
prezentujemy harmonogram poboru opłat przez sołtysów poszczególnych sołectw:
•
Bystra: 13, 14 i 16 maja br. u sołtysa w godz. 9:00-18:00;
•
Meszna: 13 maja godz. 11:00-16:00, 14 maja godz. 11:00-13:00 i 16 maja
godz. 11:00-16:00 w budynku Spółki Wodociągowej w Mesznej;
•
Wilkowice: 13 i 16 maja br. w budynku OSP Wilkowice od 9:00-16:00.
Głos Gminy Wilkowice
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STOWARZYSZENIE KULTURALNE HUCISKA

Pierwsze Zebranie Sprawozdawcze STOWARZYSZENIA Kulturalnego HUCISKA,
które wpis do KRS uzyskało zaledwie 12 maja 2015 r.
Tę nieco spóźnioną informację spowodowaną względami technicznymi, przekazujemy Państwu z obowiązku jako organizacja publiczna, ale także chcemy się podzielić z Państwem naszymi skromnymi
osiągnięciami jak również planami
na rok 2016.
Pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kulturalnego Huciska odbyło się 20 lutego
2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia
w Starej Szkole w Huciskach. Gośćmi specjalnymi byli Wójt Gminy
Wilkowice Pan Mieczysław Rączka,
ks. Proboszcz Franciszek Kuliga
oraz Dyrektor GOK „Promyk” Pani
Agnieszka Sech.
Zebranie poprzedziliśmy miłą uroczystością otwarcia pomieszczenia
przeznaczonego do wyłącznej dyspozycji naszego Stowarzyszenia, za które bardzo dziękujemy osobiście
Panu Wójtowi. Następnie pomieszczenie zostało poświęcone przez
ks. Proboszcza, który w swoim słowie życzył Stowarzyszeniu wsparcia duchowego
w swoim rozwoju na rzecz
odnajdywania
i odnawiania
lokalnej tradycji, która bezpośrednio wypływa z wiary chrześcijańskiej. Po krótkiej
sympatycznej rozmowie przy stole,
wszyscy goście przeszli do sali większej, gdzie Prezes Stowarzyszenia powitał przybyłych członków a także naszych gości. Następnie Pan
Wójt wygłosił przemówienie na temat kultywowania tradycji i odnosząc
się do działalności Stowarzyszenia podkreślił, że przyznano grant na
tworzenie Słownika Gwary Hutnickiej. Następnie przytoczył wzmianki
na temat historii powstania Hucisk, i zgłosił przy tej okazji pomysł zorganizowania uroczystości 430-lecia ich istnienia. Po tym wystąpieniu
Prezes oficjalnie otworzył Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Na Przewodniczącą Zebrania została wybrana Pani Katarzyna Hoffmann a na Sekretarza Zebrania Pani Beata Maślanka. W trakcie Zebrania Prezes przedstawił działalność Stowarzyszenia w 2015 r. w formie prezentacji multimedialnej, która zawierała między innymi wyprawę

integracyjną na Magurkę, bezpłatny, wakacyjny kurs języka włoskiego
przeprowadzony i sponsorowany przez członkinię naszego Stowarzyszenia Panią Katarzynę Hoffmann, „Zakończenie Lata 2015” (występ
Zespołu Ziemia Beskidzka, występ Janusza Mazura prowadzącego
część muzyczną imprezy, loteria fantowa, ścianka wspinaczkowa no
i piękny pokaz sztucznych ogni na zakończenie), zwiedzanie Muzeum
Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu, przygotowanie wniosku o grant
na opracowanie i wydanie Słownika Gwary Hutnickiej. Na zakończenie roku został zorganizowany uroczysty wieczór sylwestrowy. W tym
miejscu chciałbym
serdecznie
podziękować Członkom
Zarządu, Komisji
Rewizyjnej
i Członkom Stowarzyszenia za
pracę i zaangażowanie w organizację tych
wszystkich wydarzeń,
które
nas łączą i rozwijają. Podczas kolejnego Zebrania dokonano zmian
w Zarządzie, ze składu na osobistą prośbę odszedł Pan Dariusz Wandzel, a na jego miejsce powołano Pana Pawła Kajzra, któremu życzymy efektywnego wkładu w pracę Zarządu. W kolejnym punkcie Prezes
przedstawił założenia planu tematycznego i finansowego na rok bieżący w tym między innymi praca nad Słownikiem Gwary Hutnickiej, impreza promującą Słownik, wernisaż malarstwa Rafała Bojdysa, założenie Kroniki Stowarzyszenia,
rajd
w góry, „Zakończenie Lata” i starania o wyposażenie przyznanego lokalu. Będzie
się działo drodzy
członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Kulturalnego Huciska. Dlatego proszę, zwracajcie uwagę na
banery przy siedzibie Stowarzyszenia, na których na bieżąco informujemy, co się w Huciskach dzieje. Dziękuję. I do zobaczenia na wydarzeniach.
Józef Kruczek

Pierwsze urodziny „Promyka”!
Drodzy Mieszkańcy!
Tak, to już rok działalności Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”! Cieszy nas Wasza obecność i liczny udział w organizowanych przez nas zajęciach i wydarzeniach. Dla nas to był rok ciężkiej pracy, ale rekompensuje to Wasz uśmiech i słowa uznania, bo mamy dla kogo działać, a robimy to z pasją. Wiele się u nas wydarzyło w ciągu minionego czasu,
a żeby nie być gołosłownym przytoczę trochę liczb. We wszystkich organizowanych przez nas imprezach wzięły udział łącznie 4.633 osoby, wyświetliliśmy 78 filmów, które obejrzało 2.451 osób, a w zajęciach stałych
wzięło udział 6.763 osób (dane na dzień 25.04.16 r.). Myślę, że te liczby mówią same za siebie.
Chcielibyśmy uczcić I Urodziny „Promyka” razem z Wami, zapraszamy więc wszystkich, zarówno Dorosłych, jak i Dzieci już 1 maja na
dopołudniowy koncert grup „promykowych” oraz popołudniowy festyn
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rodzinny. Przygotowaliśmy dla Państwa moc atrakcji, szczegóły znajdziecie na plakacie.
Teraz kilka słów o ostatnich, najważniejszych wydarzeniach (bo
wszystkich nie sposób wymienić). Do takich, zapewne, można zaliczyć
otwarcie, z inicjatywy Wójta Gminy Wilkowice Pana Mieczysława Rączki, Galerii Sztuki Regionalnej. Galeria znajduje się w Izbie Regionalnej
„Stara Stolarnia”, tuż obok „Promyka”. Zapraszamy wszystkich serdecznie do oglądania prac Twórców z naszego regionu. A szczegółową relację z otwarcia Galerii znajdziecie Państwo w odrębnym artykule.
Równie wspaniałym wydarzeniem był wernisaż pierwszej wystawy
malarskiej w „Promyku”. Przez cały kwiecień można było podziwiać obrazy autorstwa Pani Barbary Adamiec – Mieszkanki Wilkowic. Malarka
podarowała nam kilka obrazów, za które serdecznie dziękujemy, a które
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cd. ze str.4
będą zdobić nasz obiekt.
A co nas czeka w nadchodzącym czasie, oprócz oczywiście I Urodzin „Promyka”:
– we wtorek 10 maja o godz. 19.00 – Klub Podróżnika, tym razem
poprowadzi go Pan Piotr Pielesz, Mieszkaniec Bystrej, emerytowany
bosman z „Zawiszy Czarnego”, który zrelacjonuje kwietniowy rejs po
Bałtyku. Przy okazji dziękujemy Pani Małgorzacie Sikorze za ostatnie
wspaniałe i ciekawe spotkanie dotyczące Maroka i zapraszamy innych
chętnych Mieszkańców do zaprezentowania nam zdjęć ze swoich podróży.
– GOK „Promyk” jest patronem akcji organizowanej przez Klub Gaja,
dlatego wspólnie zapraszamy Państwa:
• we wtorek 10 maja o godz. 14.00 na pokaz wielokrotnie nagradzanego filmu dokumentalnego „Był sobie las” reż. Luc Jacquet połączonego z happeningem. Film budzi refleksję nad przyrodą i jest
wizualną ucztą. Udział wezmą Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, ale zapraszamy też wszystkich chętnych – wstęp wolny.
• w środę 11 maja o godz. 9.30 wyświetlone zostaną filmy dla dzieci:
„Skoczkowie” reż. Gracia Torres (jest to historia chłopców, którzy
zarabiają na życie zbierając śmieci) oraz „Było sobie drzewo” reż.
Marleen van der Werf (opowieść o dziewczynce, która całymi dniami obserwuje drzewo, przywiązuje się do niego i bardzo się o niego
martwi). Będą też warsztaty twórcze. Wstęp na filmy jest wolny, ale
warsztaty mają charakter zamknięty.
• We wtorek 17 maja, godz. 19.00 w ramach DKF wyświetlimy film
„Projekt Nim”, reż. James Marsh (laureat Oscara za film „Człowiek
na linie”). Będzie to „projekcja wielokrotnie nagradzanego filmu dokumentalnego o jednym z najbardziej radykalnych w historii eksperymentów, który miał udowodnić, że szympans, wychowywany jak
człowiek, może nauczyć się komunikować za pomocą języka. Siła
artystycznego wyrazu filmu oraz autentyczna opowieść stanie się inspiracją do wymiany myśli i poglądów widzów na temat współcze-

snej kultury i szacunku człowieka do świata przyrody i zwierząt”. Po
pokazie odbędzie się spotkanie dyskusyjne, które poprowadzi redaktor Radia RAM Pan Maciej Przestalski.
– jeśli jesteśmy przy DKF, to na kolejne spotkanie zapraszamy
31 maja o godz. 19.00, wyświetlimy wtedy film „Imigranci” poruszający,
jakże aktualną, tytułową problematykę. Film ten zdobył w zeszłym roku
„Złotą Palmę” w Cannes.
– 21‑22 maja (sobota – niedziela) warsztaty wokalne dla dorosłych
zakończone koncertem finałowym w dniu 22.05 o godz. 17.00 (wstęp
wolny bez biletów). Warsztaty poprowadzi Pani Justyna Masny, a zapisy przyjmujemy do 16.05.
– we wtorek 24 maja o godz. 16.30 kolejny teatrzyk dla dzieci pt.
„Zagubiona Owieczka” w wykonaniu teatru Eden z Wieliczki. Z myślą
o Dniu Matki zapraszamy Dzieci wraz z Rodzicami do obejrzenia historii pełnej przygód i zwrotów akcji, o tym jak ważny jest autorytet rodzica w życiu dziecka i dlaczego jest niezbędnym elementem szczęśliwego dzieciństwa.
– również 24 maja o godz. 19.00 zapraszamy na kolejne spotkanie
Klubu Melomana, które prowadzi Pani Regina Gowarzewska – Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach. Śpiewała w Operze Śląskiej w Bytomiu. Dziennikarka, prelegent
i konferansjer. Pracuje w Filharmonii Śląskiej w Katowicach jako Kierownik Biura Koncertowego Filharmonii Śląskiej. Została odznaczona medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Najbliższe spotkanie pt. „Głos
niezwykły instrument” poświęcone będzie emisji głosu.
Przy okazji informujemy Państwa, że z okazji świąt majowych i Bożego Ciała, będzie przerwa w stałych zajęciach, we wszystkich trzech naszych ośrodkach, w dniu 2 i 27 maja.
Drodzy Mieszkańcy, z okazji pierwszych urodzin „Promyka” życzę
Państwu i nam wszystkim wielu ciekawych wydarzeń. Jesteśmy z Wami
i dla Was. Serdecznie zapraszamy.
Agnieszka Sech
Dyrektor GOK „Promyk”
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Konkurs Palm w Parafiach w Bystrej Krakowskiej, Bystrej Śląskiej oraz w Mesznej
Wzorem lat ubiegłych, w Niedzielę Palmową, we wszystkich Parafiach naszej gminy odbyły się konkursy palm wielkanocnych zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” wraz z Parafiami, a także Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich w Mesznej oraz Oddziałem Akcji Katolickiej w Wilkowicach. Zgodnie z obowiązującym regulaminem w Parafiach w Bystrej Krakowskiej, Bystrej Śląskiej oraz
w Mesznej palmy oceniane były w trzech kategoriach: palma najwyższa, palma krzaczasta oraz palma gaikowa. Dodatkowo w Mesznej, palmy poddano ocenie w kategorii „bagniątko”. Dla wszystkich
ciekawych świata wyjaśniamy, że „bagniątko” to nic innego jak bazia z wierzby. Już w XVI wieku palmy na Niedzielę Palmową robiono
w Polsce, przede wszystkim, z gałązek wierzbowych. W trakcie oceny, jury zwracało uwagę na podobieństwo palm do pierwowzoru, użyte
materiały, sposób wykonania i estetykę. Składamy serdeczne podziękowania Księżom Proboszczom oraz Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich w Mesznej za pomoc w organizacji konkursu, a jury za pomoc przy
ocenie palm wielkanocnych.

II miejsce – Edyta Nawieśniak,
III miejsce – Sara Zeman.

Bystra Krakowska:
Palma Najwyższa:
I miejsce – „Dzieci Maryi” z Rodziną Państwa Ślazyk,
II miejsce – Rodzina Państwa Wasilewskich,
III miejsce – Rodzina Państwa Bojdys.

Palma Krzaczasta:
I miejsce – Kinga Herzyk,
II miejsce – Aldona, Ida i Brunon Gębala,
III miejsce – Marta, Jakub i Adam Opitek.

Palma Krzaczasta:
I miejsce – Michał Kania,
II miejsce – Asia Iwan,
III miejsce – Dominik Szymala.
Palma Gaikowa:
I miejsce – Marta Kurzeja,
II miejsce – Hanna Kubańda,
III miejsce – Emilia Czader.
Wyróżnienia:
Jakub Goryl,
Zuzanna Szymala,
Zofia Dunat.
Bystra Śląska:
Palma Najwyższa:
I miejsce – Łukasz Staniszewski,
II miejsce – Jakub Semla,
III miejsce – Amelia Kosek.
Palma Krzaczasta:
I miejsce – Dawid Zawiła,
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Palma Gaikowa:
I miejsce – Krystian Data,
II miejsce – Oliwia Rostocka,
III miejsce – Krzyś Nawieśniak.
Wyróżnienia:
Hanna Giza,
Daria Kwaśna,
Jakub Kwaśny.
Meszna:
Palma Najwyższa:
I miejsce –Piotr Basiński,
II miejsce – Dorota Kufel,
III miejsce – Michał Trzopek.

Palma Gaikowa:
I miejsce – Piotr Kiełbas,
II miejsce – Kamil Radecki,
III miejsce – Sebastian Kaczmarek.
Bagniątko:
I miejsce – Dagmara i Rafał Niewiński,
II miejsce – Dominika Usarz,
III miejsce – Antonia Urbanek.
Wyróżnienia:
Maksymilian Grzybowski,
Paweł Mrowiec,
Malwina Pyć i Kacper Górny,
Karolina Kokoszyńska,
Jan Pabis,
Karol Fijak,
Maja Wanio,
Marcel Maruszczak,
Kacper i Szymon Prochownik.
Artykuł dotyczący konkursu palm w parafii w Wilkowicach znajduje
się na stronie 11. 				
GOK Promyk
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Jak pomóc uczniom się uczyć?

– czyli o multimediach w Szkole Podstawowej im. W. Jagiełły w Wilkowicach, które wspierają, a nie przeszkadzają.
Szkoła Podstawowa im. W. Jagiełły w Wilkowicach to placówka
wyposażona w wiele komputerów, tablic interaktywnych i magnetofonów. Oprócz wymienionych multimediów szkoła posiada też wiele dodatkowych programów, które nauczyciele mogą wykorzystać w czasie lekcji.
Sprzęt multimedialny z Internetem traktowany jest w naszej szkole jako narzędzie wspierające proces dydaktyczny, który oparty jest
głównie na papierowych podręcznikach, ćwiczeniach czy zeszytach.
I tak na przykład nauczyciele j. polskiego (ale rodzice i uczniowie
także) mogą skorzystać ze strony: dyktanda.net. Znajdą tutaj cały
szereg ćwiczeń ortograficznych on-line, dla kl. I-VI. Ćwiczenia są
o tyle pożyteczne, że każdy kto je wykona, może od razu sprawdzić
wynik. Ewentualne, wyświetlone na czerwono błędy, można natychmiast, bez pomocy nauczyciela poprawić i nauczyć się ich właściwego zapisu.
Z kolei na stronie internetowej: kula.gov.pl można znaleźć wiele
ciekawych ćwiczeń zarówno z dziedziny historii, przyrody czy j. polskiego. Ta strona to bardzo ciekawa, ozdobiona muzyką i rysunkami,
wędrówka po głównych miastach Polski. Interaktywne ćwiczenia za-

angażują każdego, kto na tę wędrówkę się wybierze. Wiele legend,
pamiątkowych miejsc czy elementów kultury danego miasta wzbogaci z pewnością w sposób ciekawy (i z wykorzystaniem komputera!) wiedzę ucznia.
Dzięki tablicom interaktywnym, które znajdują się w każdej sali lekcyjnej w naszej szkole, nauczyciele mogą skorzystać ze strony internetowej Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego (GWO). Tutaj w zakładce „strefa ucznia” znajduje się cały szereg zadań z matematyki, dla kl. IV-VI. Testy również przygotowane są on-line. Uczeń może
więc od razu sprawdzić swój wynik i rozwiązywać do skutku przygotowane tam zadania.
Zaprezentowaliśmy zaledwie kilka sposobów wykorzystania multimediów w szkole, które wcale nie są złe, gdy mądrze się z nich korzysta. Ćwiczenia przygotowane on-line nie wymagają poprawiania ich
przez nauczyciela, ponieważ rozwiązania same się pokazują po wykonaniu zadań. Z tego miejsca życzymy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom, aby wszechobecne w naszym życiu multimedia zawsze
były pomocą, a nie utrapieniem.
Zespół Promujący Szkołę

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach
z dniem 01.04.2016 roku, rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego, w ramach realizacji ogólnopolskiego programu Rodzina 500+.
Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach wpłynęło już ponad 500 wniosków, w tym około 130 drogą elektroniczną.
Pierwsza decyzja została uroczyście podpisana przez Wójta Gminy
Wilkowice Pana Mieczysława Rączkę i osobiście wręczona osobie
uprawnionej do tego świadczenia. Decyzje są wydawane sukcesywnie i wydano ich już blisko 80. W kwietniu planowane są już pierwsze
wypłaty świadczeń wychowawczych.
Od 1 maja 2016 r. następuje zmiana miejsca przyjmowania wniosków i wydawania decyzji:
Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w biurze nr
300 na I piętrze Urzędu Gminy w Wilkowicach w następują-

cych godzinach:
Poniedziałek od 7 00 do 15 00
Wtorek
od 7 00 do 15 00
Środa		
od 7 00 do 17 00
Czwartek
od 7 00 do 15 00
Piątek
od 7 00 do 15 00
Realizacja programu przebiega bardzo efektywnie.
W dniu 5 maja 2016 r. o godz. 1130 do Wilkowic przyjedzie BUS
500, promujący program Rodzina 500+. BUS będzie stał na parkingu przed Urzędem Gminy w Wilkowicach od godz. 1130 do godz. 1330.

Wszy – jak się ich pozbyć?
Wszawica – to choroba pasożytnicza wywołana przez wesz głowową, która żyje na owłosionej skórze głowy człowieka, żywiąc się
jego krwią. Wszy głowowe mają długość 2‑3 mm i są sześcionożnymi insektami. Dorosła samiczka składa od 100‑300 jajeczek zwanymi gnidami, które przyklejają się do włosów dzięki klejącej substancji. Z tych jajeczek po 7‑10 dni wykluwa się larwa, która przeradza
się w dorosłego osobnika. Wszy odżywiają się krwią, ślina pasożyta
wprowadzona do skóry powoduje silny świąd oraz odczyn zapalny.
Wbrew powszechnej opinii czystość i porządek nie chronią przed
wszami. W ostatnich latach wszawica stała się znowu plagą i nie
ma związku z warunkami higienicznych. Możliwości przenoszenia
wszy są obecnie bardziej różnorodne niż kiedyś. Dzieci częściej wymieniają między sobą części garderoby, wieszają je razem w szatniach w czasie zajęć sportowych, używają pożyczanych nakryć głowy w czasie uprawiania sportu. Wszawica przenoszona jest przez
szczotki, spinki, grzebienie, pościel, koce, pluszowe zabawki.
Jak rozpoznać wszawicę głowy? Najlepiej skórę głowy oglądamy
w dobrym świetle, można użyć lupy. Skóra głowy jest zaczerwieniona
najczęściej za uszami i na potylicy. Widoczne są gnidy małe, owalne,
szarobiałe, przyklejone są blisko nasady włosów, nie dają się oddzielić od włosa, są mocno do niego przyklejone.
Leczenie wszawicy nie jest trudne. Należy skontaktować się z pielęgniarką szkolną, lekarzem rodzinnym lub farmaceutą w aptece,
którzy pomogą dokonać wyboru najlepszego środka do zwalcze-

nia wszawicy. Należy ściśle dostosować się do zaleceń zawartych
w ulotce leku. Należy stosować preparaty medyczne oraz środki mechaniczne – bardzo gęste grzebienie do usuwania gnid. Należy wyrzucić grzebienie i szczotki jak również ozdoby. Wygotować ręczniki i pościel. Dzieci nie powinny uczęszczać do przedszkola czy szkoły do czasu zlikwidowania insektów, aby nie zarazić innych dzieci.
W przypadku stwierdzenia u dziecka wszawicy należy zgłosić ten
fakt w placówce nauczania w celu wdrożenia działań zapobiegających dalszemu rozprzestrzenianiu się wszawicy. Często ze wstydu
rodzice przemilczają ten fakt, co w efekcie powoduje dalsze rozprzestrzenianie się wszawicy. Osoby stanowiącej źródło wszawicy nie da
się ustalić, jednak racjonalne postępowanie całego otoczenia może
zapobiec temu, aby wszy nie stały się „zwierzętami domowymi”.
Zapobieganie!!!!!!
Przestrzeganie podstawowych zasad higieny.
Częste przeglądy włosów, zwłaszcza przedszkolaków i młodzieży
szkolnej przeprowadzane przez rodziców. Używanie wyłącznie własnych przedmiotów osobistego użytku (grzebienie, szczotki do włosów, ręczniki, nie noszenie cudzych nakryć głowy, szalików).
RODZICE SKONTROLUJCIE GŁOWY WASZYCH DZIECI!!!!
Dbajcie o siebie i o swoich bliskich
z pozdrowieniami
Katarzyna Banet-Skwarna – Kierownik SGZOZ
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WATRA ZAPŁONĘŁĄ NA MAGURCE WILKOWICKIEJ
Na apel Prymasa Polski oraz Zarządu Głównego Związku Podhalan Oddziału Górali Żywieckich, oddział w Wilkowicach przyłączył się
do historycznej akcji upamiętniającej Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Wójt Gminy Mieczysław Rączka wraz z członkami OSP Wilkowice, członkami Związku Podhalan z Wilkowic przygotowali na szczycie Magurki tradycyjną góralską watrę. Dokładnie o godzinie 20:05
dnia 14.04.2016 r. watra została wspólnie rozpalona przez strażaków, członków Związku Podhalan Oddziału Górali Żywieckich z Panią
Agnieszką Rusin na czele i sołtysem Ryszardem Rączką.
W tym samym czasie począwszy od Giewontu, kolejno zapłonęły watry na całej Żywiecczyźnie, a z Matyski w Beskidzie Żywieckim
w stronę Magurki wypatrywali naszej watry członkowie Oddziału Górali Żywieckich zrzeszeni w najstarszym na Żywiecczyźnie oddziale. Ten
symboliczny i tradycyjny obrzęd rozpalenia watry połączył nas z pokoleniami naszych przodków w podziękowaniu za Chrzest Święty. Dla
osób, członków Związku Podhalan, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
mieszkańców i gości ta historyczna chwila pozostanie w pamięci.

Szczególne podziękowania kierujemy do naszego gospodarza
Piotra Gębali wraz z synem Tomaszem, którzy umożliwili nam przeprowadzenie tej akcji. Dziękujemy Panu Lucjanowi Jachnickiemu za
zaangażowanie w przygotowanie watry wraz z członkiem Związku
Podhalan Panem Mateuszem Romaniakiem oraz sołtysem Panem
Ryszardem Rączką. Dziękujemy organizatorom akcji, członkom Zarządu Związku Podhalan OGŻ w Wilkowicach, Pani Agnieszce Rusin, Pani Elżbiecie Lenda i Panu Andrzejowi Nycz z dziećmi Patrycją i Patrykiem, Państwu Jarosławowi i Beacie Mamica z dziećmi,
Panu Grzegorzowi Rus z córką Zuzią oraz członkom OSP Wilkowice
i wszystkim gościom, którzy przyłączyli się do tej akcji.
Na koniec sołtys Ryszard Rączka stwierdził, że mieliśmy szczęście żyć w czasach największego Polaka papieża Jana Pawła II, wielu z nas przeżyło milenium, jednak, wśród zebranych, tylko on miał
szczęście żyć w roku tysiąclecia chrztu. Życzę zebranym, żeby udało
im się dożyć 1100 rocznicy państwa i chrztu Polski.
			
AN

„Dzieciństwo bez próchnicy” z Królikiem Pampisiem w Przedszkolu w Bystrej
Nasze przedszkole wzięło udział w projekcie „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”, realizowanym
przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wspólnie z ośmioma uczelniami medycznymi w Polsce w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii
Europejskiej. Głównym celem projektu jest ograniczenie występowania i nasilania choroby próchnicowej oraz poprawa stanu jamy ustnej oraz ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci. Rozumiejąc
konieczność wzrostu świadomości prawidłowych
nawyków higienicznych oraz zdrowego stylu życia nauczycielki naszego przedszkola, wraz z Królikiem Pampisiem, w każdej grupie wiekowej prowadziły zajęcia, podczas których wdrażano zasady prawidłowego szczotkowania zębów, właściwego odżywiania się m.in. dla zdrowych zębów i kości, dbania o aktywność i sprawność fizyczną. Podsumowując tematykę dotyczącą higieny jamy ustnej u dzieci w wieku przedszkolnym przedszkola-

ki obejrzały film edukacyjny pt. „Dzieciństwo bez próchnicy”, dowiedziały się także, że śmiech to zdrowie, a żeby w pełni uzewnętrzniać
swój zdrowy uśmiech należy systematycznie odwiedzać gabinet stomatologiczny.
W ramach projektu nasze przedszkole wzbogaciło się o pomoce dydaktyczne przydatne do wprowadzania tematyki związanej z higieną jamy ustnej,
a dzieci wyposażone zostały w zestawy do higieny
jamy ustnej. Mamy nadzieję, że nasze działania zaowocują w przyszłości ładnym uzębieniem u dzieci.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY WSPARLI FINANSOWO NASZE WSPÓLNE DZIAŁANIA
NA RZECZ AFRYKAŃSKICH DZIECI PODCZAS
„DNI KSIĄŻKI DLA AFRYKI” – W RAMACH AKCJI
UNICEF „MALI UCZNIOWIE IDĄ DO SZKOŁY”,
opisane w marcowym wydaniu. Pozyskane podczas zajęć darowizny w łącznej kwocie 590 zł zostały wpłacone na konto Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF.
Olimpia Podwacietnik
Przedszkole Publiczne w Bystrej

Kto na sobótce nie będzie.
Główka go boleć wciąż będzie.

Wójt Gminy Wilkowice oraz Towarzystwo Przyjaciół Bystrej
serdecznie zapraszają wszystkich Mieszkańców Gminy,
Gości i Turystów na ognisko sobótkowe w dniu 14 maja br. (sobota)
od godz. 16:00 na biwak w Bystrej przy ul. Fałata.
Towarzystwo Przyjaciół Bystrej zaprasza do wzięcia udziału
w konkursie na wykonanie wianka z polnych kwiatów i gałązek brzozy.
Na zwycięzców czekają nagrody.
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Program imprezy:
16:00 Otwarcie pierwszej bystrzańskiej sobótki.
16:15 Wręczenie nagród za najładniejsze wianki.
16:30 Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”.
18:00 Występ Kapeli Góralskiej ze Szczyrku.
20:00 Noc Kupały w wykonaniu Stowarzyszenia
Zbójników „Beskidnicy”.

Głos Gminy Wilkowice

Majowe obyczaje z Zespołem „Ziemia Beskidzka”
„Obce rzeczy dobrze wiedzieć jest, swoje – obowiązek” – pisał
Zygmunt Gloger, XIX – wieczny etnograf. Jak twierdzą socjologowie,
polska młodzież znacznie więcej wie o Walentynkach, Halloween niż
o Zielonych Swiątkach czy sobótce.
Dzień 1 maja uznawany dziś za Święto Pracy, pierwotnie był świętem odrodzenia i odnowy, hołdem składanym przyrodzie. W czasach,
gdy jedną z najważniejszych trosk człowieka była urodzajność pól,
przyrodę usiłowano obłaskawić różnymi sposobami. W legendach
wielu krajów noc poprzedzająca 1. maja jest nocą czarów i czarownic
oraz wszelkiego rodzaju wróżb. W historii europejskiej magii należała ona do najsłynniejszych (opisywano to min. w „Fauście” Goethego
oraz „Mistrzu i Małgorzacie” Bułhakowa).
Niegdyś dzień 1 maja był początkiem pasterskiego sezonu, wtedy to przez wsie wędrowały korowody pasterzy wypędzających po
raz pierwszy w roku bydło na świeżą trawę. A w przeddzień odbywały się wielkie ceremonie oczyszczające. Na leśnych polanach rozpalano ognie, tańczono wokół nich, urządzano rozmaite igrzyska. Z czasem
zwyczaj ten przenoszono na okres
Zielonych Świątek.
Zaś wśród górali żywieckich panował zwyczaj, iż noc poprzedzającą 1 maja kawalerowie ustawiali przed domem wybranek „moja”, to
jest ucięte drzewko jodełki lub świerku, którego gałązki znajdowały się
tylko na samym jego czubku, i którego dekorowano kolorowymi wstążkami oraz kwiatami z bibuły.
„Moj” mógł mieć nawet do 10 metrów wysokości, powinien być okazały, był bowiem dowodem miłości. Trzeba dodać, że panie nie zawsze wiedziały kto jest jego autorem, ale był to jeden ze sposobów
na nawiązanie kontaktu z wybranką. Bywało, iż pannę adorowała
większa liczba wielbicieli, a wówczas gdy jeden postawił „moja”, to
drugi konkurent go przewracał i stawiał swojego. Zdarzało się też
czasem, iż dziewczyna lub jej rodzice nie akceptowali kawalera, wtedy ten stawiał jej „dziada”, czyli słomianą kukłę odzianą w łachmany,
co przynosiło jej ujmę.
Autor „moja” był zapraszany z honorami do domu dziewczyny, natomiast złośliwiec stawiający „dziada” był przeganiany przez jej braci. (Romanowicz – Folklor górali żywieckich). W noc tę robiono także inne psikusy np. malowano okna wapnem. W Polsce w pierwszomajowy wieczór, a następnie w kolejne sobotnie majowe wieczory na

wsiach rozlegały się „konopielki” – pieśni dziewcząt marzących o zamążpójściu.
Zielone Świątki, czyli pamiątka zesłania Ducha Świętego to jedno
z trzech najważniejszych i bardzo starych świąt chrześcijańskich, obchodzonych od IV wieku. W Polskim kalendarzu do 1957 r. było to
święto dwudniowe. Z upływem czasu do świąt kościelnych naród dołączał wiele zwyczajów ludowych. Zwłaszcza jeśli były obchodzone
w podobnym terminie. Dawniej w całej Polsce obchody tego święta
zaczynano majeniem domów oraz kościołów gałązkami drzew.
Okres Zielonych Świątek kojarzono z obrzędami pasterskimi.
W Małopolsce i na Śląsku w tym dniu palono ogniska, przez które
najpierw skakała młodzież, a następnie przepędzano przez nie bydło,
aby uchronić je od czarów i by się dobrze chowało.
Biegano również obok zasianych zbóż z zapalonymi pochodniami,
co miało zapewnić urodzaj. Dawniej jeśli wzniecano ogniska w Zielone Świątki, to nie palono ich już na Św. Jana
„Noc Świętojańska” (na Rusi nazywaną
Nocą Kupały) i odwrotnie. (Szymanderska H. – Polskie tradycje świąteczne).
Boże Ciało, święto Ciała i Krwi Chrystusa, obchodzone pierwszy raz w Polsce w 1320 r. w diecezji krakowskiej, to
jedno z najpiękniejszych świąt w tradycji chrześcijańskiej. W trakcie ceremonii
ustawia się nieosłonięte dachem cztery
ołtarze, dekoruje się je zielonymi drzewkami i kwiatami. Do tak przybranych ołtarzy odbywają się procesje. W dawnej
Rzeczypospolitej w procesjach uczestniczyły wszystkie stany i bractwa, wojsko, cechy, a zaś w samej stolicy król wraz ze wszystkimi dostojnikami. Już pod koniec XVI w. barwne procesje liczyły nawet kilka tysięcy osób. W Oktawie Bożego Ciała
święcono wianki i gałązki brzozy. Wianki składały się z ziół i polnych
kwiatów. Po ich poświęceniu z reguły mocowano je na zewnątrz domostwa obok drzwi wejściowych. Gałązki zaś zawieszano na strychu
albo tuż obok wianków. Część gałązek wtykano w ziemię na obsianych polach, podobnie jak krzyżyki z Wielkiej Soboty. Wśród ludności
panowała wiara w nadprzyrodzoną moc, jaka emanowała z poświęconych wianków, gałązek i krzyżyków chroniących przed piorunami,
gradem i nawałnicami (J. Stec).
Serdecznie zapraszamy na występ 14 maja na biwak w Bystrej!
Agnieszka Rusin

MAŁA SYRENKA W PRZEDSZKOLU W MESZNEJ
12 kwietnia 2016 r. przedszkolaki z Mesznej odwiedziła najbardziej
znana syrenka: „MAŁA SYRENKA”. Dzięki magii teatru nasze przedszkolaki nie musiały udać się w głębiny mórz czy oceanów.
Przepiękna bajka o przygodach Małej Syrenki została zaprezentowana z wykorzystaniem pięknych i kolorowych kukiełek. Całe przedstawienie uświetnione było wspaniałą muzyką. Przedszkolaki zostały zabrane w podróż po dnie morza po to, by poznać losy Małej Sy-

renki. Dzieci z zapartym tchem śledziły losy Syrenki, która poświęciła swój głos dla miłości. Na szczęście, jak to w bajkach bywa, Syrenka odzyskała swój dar i żyła długo i szczęśliwie z ukochanym. Wizyta teatru dostarczyła dzieciom wielu pozytywnych wrażeń i przeniosła je w bajkowy świat fantazji. Z niecierpliwością czekamy na kolejne przedstawienie.
Zespół Promujący Przedszkole
Katarzyna Mrówka

Głos Gminy Wilkowice
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V Mistrzostwa Narciarskie w Mesznej

20 marca 2016 r. odbyły się na Białym Krzyżu w Szczyrku V Gminne Mistrzostwa Mesznej w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie.
W tym roku ze względu na brak śniegu zawody mogły się odbyć tyl-

ko w tym miejscu i także również dzięki determinacji organizatora imprezy, Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej, a szczególnie Jerzego Kochaja, kierownika zawodów.
Głównym celem zawodów jest popularyzowanie narciarstwa zjazdowego i snowboardu w środowisku dzieci i młodzieży oraz dorosłych Gminy Wilkowice.
Cel ten możemy realizować co roku dzięki dotacjom Urzędu Gminy w Wilkowicach oraz społecznej pracy członków stowarzyszenia.
Mistrzostwa rozpoczęły się o godz.15.00. Mimo dokuczliwego zimna
na stoku zgromadziło się kilkudziesięciu zawodników z Gminy Wilkowice, a także ze Szczyrku i okolic. Zawody rozegrano w dwóch grupach (mężczyźni i kobiety) wg. kategorii wiekowych od przedszkolaków po osoby dorosłe.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali medale i dyplomy.
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej składa serdeczne podziękowania za bezinteresowną pomoc w przeprowadzeniu zawodów: Patrykowi Kurowskiemu, Wojciechowi Legierskiemu i Barbarze Balcerzak,
a rodzinie Znamierowskich ze Szczyrku za bezpłatne udostępnienie
stoku na zawody. Wyniki zawodów zostały przedstawione w tabeli.

SRM

„W świecie książek” - czyli o spotkaniu z pisarką,

Panią Renata Piątkowską, w Szkole Podstawowej im. W. Jagiełły w Wilkowicach

We wtorek, 12 kwietnia, o godz.13.00 sala gimnastyczna naszej
szkoły zmieniła się w Krainę Dobrych Książek. Uczniowie klas I-III
zgromadzili się na spotkaniu z autorką książek dla dzieci i młodzieży,
Panią Renatą Piątkowską oraz lektorką jej powieści i opowiadań, Panią Malwiną Kożurno. To był niezwykły czas!
Dzieci przygotowały się do tego spotkania bardzo pieczołowicie.
Najpierw wychowawczynie w poszczególnych klasach przeczytały
z uczniami książki autorstwa Renaty Piątkowskiej. Dzieci, za namową nauczycieli bibliotekarzy, również samodzielnie sięgały po zbiory
opowiadań i powieści Autorki. Następnie uczniowie stworzyli różnymi
technikami prace plastyczne ilustrujące opowiadania i poszczególne
rozdziały książek. Rysunki te stały się tłem naszego spotkania i pięknym elementem dekoracyjnym sali gimnastycznej.
Zaproszeni goście przybyli do nas z całym naręczem książek. Pani
Renata opowiadała zgromadzonym o tym, jak powstają różne opowieści i jak ważną rolę odgrywają w nich prawdziwe wydarzenia.
Zwróciła uwagę na to, że takie książki jak „Najlepsi przyjaciele – niezwykłe psie historie” czy „Mruk – opowiadania o kotkach, kotach i kociskach” inspirowane były autentycznymi historiami z życia czworo-
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nogów. Warto dodać, że Pani Renata jest wielką miłośniczka zwierząt, a szczególną sympatią darzy konie. O tych zwierzętach również powstała seria opowiadań „Zbój – opowiadania o koniach i konikach”.
Niewątpliwie wielką atrakcją uroczystości było spotkanie z żywym
słowem czyli słuchanie fragmentów książek, które w niezwykły sposób przedstawiła lektorka – Pani Malwina Kożurno. Uczniowie przekonali się na własne…uszy, jak ważna podczas czytania jest odpowiednia dykcja, intonacja, skupienie się na głosie osoby czytającej.
Nie bez przyczyny Pani Renata i Pani Malwina wybrały do głośnej
lektury fragmenty pełne humoru – dzięki temu pokazały młodym Czytelnikom, że książka może bawić i wprawiać w dobry nastrój.
Pod koniec spotkania został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na
ilustrację do książek Pani Piątkowskiej. Nagrodzeni zostali następujący uczniowie:
I miejsce – Wiktoria Janek, kl. 3 b
II miejsce ex aequo – Amelia Marcisz, kl. 2 d i Aniela Smołka, kl. 2 c
III miejsce ex aequo – Martyna Marszałek, kl. 2 b i Zofia Węgrzyn,
kl. 2 c
Wyróżnienia:
– zbiorowe dla klasy 1 b
– Agnieszka Widuch, kl. 2 d
– Kinga Wiewióra, kl. 1 b.
Na zakończenie spotkania można było otrzymać autograf
Autorki. Spotkanie z pisarką w szkole przygotowały dwie Panie bibliotekarki: Agnieszka Marek i Maria Prostak.
Zespół Promujący Szkołę

Głos Gminy Wilkowice

Niedziela Palmowa w Parafii Wilkowice
W Niedzielę Palmową, po Mszy Świętej, przed kościołem w Wilkowicach przeprowadzono konkurs na palmę tradycyjną. Nie sposób
było zliczyć ilości palm przyniesionych na tę uroczystą liturgię. Jedno jest pewne, że ich liczna i kolorowa obecność ubogaciła procesję
upamiętniającą wjazd Chrystusa do Jerozolimy.
W konkursie przyznano 9 nagród głównych, w trzech kategoriach.
Palm było bardzo dużo, chociaż mniej było palm wysokich, przybyło jednak palm mniejszych, a niektóre z nich to arcydzieła w swojej
kategorii, estetyczne, barwne, wykonane zgodnie z regulaminem nawiązywały zarówno formą jak i surowcem, z którego zostały wykonane do tradycyjnych palm, jakie występowały w naszym regionie, stąd
jurorzy nie mieli łatwego zadania.
Nagrodzeni zostali:
za najwyższą palmę: Dusińska Zofia, Kozioł Filip i Bartosz oraz Kowalski Dominik,
za najpiękniejszą palmę: Dzieci z Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, Jakubiec Maria i Łaciak Dawid,
za palmę w kształcie bukietu tzw. dziewczęcą: Urbaniec Bartosz i Natalia, Bury Julia i A. Jasik.
Jury przyznało także 14 wyróżnień w w/w kategoriach. Nagrodzeni
i wyróżnieni otrzymali również pamiątkowe dyplomy. Wszyscy pozostali „właściciele palm” zostali obdarowani słodyczami w postaci zestawów wielkanocnych.
Za sprawne przeprowadzenie konkursu dziękujemy członkom jury w osobach: Księdza Dziekana
Franciszka Kuligi, Pań: Janiny Janicy- Piechota i Barbary Włodarz.
Serdeczne podziękowania kierujemy do organizatorów konkursu:

Księdza Proboszcza Parafii pw. Św.
Michała Archanioła w Wilkowicach,
Urzędu Gminy w Wilkowicach, Gminnego Ośrodka Kultury „PROMYK” oraz do Rady Sołeckiej w Wilkowicach.
Nad prawidłowością przebiegu konkursu patronat sprawował Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii w Wilkowicach.
Wszystkim dzieciom oraz ich rodzicom gratulujemy i już teraz zachęcamy do przyszłorocznego konkursu.
Bożena Tobiasz

7 maja 2016 r. znów sprzątamy Magurkę i las
Witamy wiosnę, aby chciała ona gościć w naszej gminie, a słoneczko ciągle poprawiało nasze humory. Każdorazowo z wiosną Stowarzyszenie Kulturalne „Wrota Beskidów” organizuje akcję sprzątania szlaków na Magurkę i lasów Magurki, połączoną z piknikiem.
Nasi ojcowie i dziadowie nazywali to majówką. Może jeszcze niektórzy pamiętają te majowe wyprawy na Kaplę, gdzie strażacy organizowali wiosenne imprezy. Od rana pięknie przybrane wozy drabiniaste woziły ludzi, którzy śpiewali i cieszyli się z przychodzącej wiosny
na Kapli. Tam kiedyś księża przygotowywali swoje kazania świąteczne, dlatego nazwano tę część pod lasem „Kaplą”. Tam było utwardzone miejsce (nad kamiennym kręgiem), gdzie orkiestra prowadzona
przez pana Antoniego Gębalę grała do późnych godzin wieczornych.
W orkiestrze najczęściej, jak pamiętamy, grywał pan Józef Kufel, pan
Michał Gwizdała, pan Jan Bysko, pan Józef Matuszek i Stefan Gębala. Strażacy dbali o pełny bufet, było piwo i smaczne grzane kiełbaski
(jeszcze wtedy nie znało się grilla). Była również oranżada i słodycze
dla dzieci i młodzieży. Mieszkańcy Wilkowic bawili się świetnie, tańczyli i śpiewali, a przy ognisku czas szybko leciał. Późnym wieczorem nasi „bohaterowie” wracali z Kapli przy głośnych śpiewach i wesołych zabawach.
Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Wrota Beskidów” marzy się, aby
również „wyrwać” Państwa w dniu 7 maja na piknik, który organizujemy u pana Piotra Gębali w „chacie pod bukami” na Magurce o godzinie 11:00. O godzinie 13:00 po upieczeniu kiełbas i rozrywkowej części pikniku chcemy zrobić coś pożytecznego i dobrego dla przyrody.
Wszyscy uczestnicy łącznie z młodzieżą schodzą z Magurki szlakami
i zbierają nieczystości i śmieci do worków, a za nami jedzie bus pana
Romaniaka, który zawiezie napełnione worki na wysypisko śmieci.

Prosimy zatem pana dyrektora Szkoły Podstawowej Andrzeja Pobożnego, aby zmobilizował, jak co roku, młodzież, rodziców i nauczycieli. My z kolei apelujemy do członków stowarzyszenia i mieszkańców Wilkowic. Prosimy, weźcie udział w tej imprezie. Będzie ognisko, będą śpiewy i będzie pożyteczne, kiedy zbierzemy kilkanaście
worków śmieci. Pamiętacie, że rekord zebranych śmieci, to 54 pełne worki, które zawieźliśmy do Ekoładu dwa lata temu. Jak będzie
wyglądał program imprezy? O godzinie 9:30 zbierają się zwolennicy
pieszej wycieczki na Magurkę na polanie nad zbiornikiem retencyjnym przy ul. Harcerskiej i z przewodnikiem ruszamy o 9:30 tak, aby
zdążyć do „chaty pod bukami” (na Magurce) pana Gębali na godzinę 11:00. O godzinie 10:30, na polanę nad zbiornikiem retencyjnym
przy ul. Harcerskiej podjadą samochody i zabiorą chętnych do chaty, gdzie będzie ognisko, pieczone kiełbaski i słodycze dla młodzieży.
O godzinie 13:00, wszyscy uczestnicy schodzą w dół do ul. Harcerskiej i zbierają śmieci, które wystawione będą na szlak, aby przejeżdżający samochód mógł je zebrać i zawieźć na wysypisko. Myślimy,
iż nas nie zawiedziecie. Specjalnie wspomnieliśmy o majówkach naszych dziadków i rodziców, abyśmy nie siedzieli w tę sobotę w domu.
Zabieramy rodziny i masowo wędrujemy na Magurkę. Na pewno mile
Was przyjmą w „chacie pod bukami”. Dzieci i młodzież będą mogły
zobaczyć z bliska sarenki, kozy, owce i krowy. Być może pani Klaudia
nie tylko da pokaz dojenia kozy, ale i odważna młodzież będzie mogła udoić mleka. Na ostatniej imprezie młode dziewczyny wypiły udojonego ciepłego mleka dwie szklanki. Na zdrowie.
Zapraszamy w imieniu Stowarzyszenia Kulturalnego „Wrota Beskidów”.
mgr Władysław Wala
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STOWARZYSZENIE Kulturalne HUCISKA

Huciska znów zaskakują? Tym razem wernisażem malarstwa Rafała Bojdysa. Artysta,
choć urodził się w Bielsku-Białej, to więzami
rodzinnymi jest związany z Huciskami, stąd
wybór akurat jego na pierwszy w historii tego
obiektu wernisaż nie jest przypadkowy. Rafał
Bojdys studiował na Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach, dyplom w pracowni projektowej doc. Tomasza
Jury (plakat) i w pracowni malarstwa i rysunku
prof. A.S. Kowalskiego.
Znakomity i niezwykle pracowity malarz
o czym świadczy kilkadziesiąt wystaw, w najlepszych galeriach w kraju, że wymienię Bielsko-Białą, Cieszyn, Zakopane, Kraków, Warszawę a także za granicą w Niemczech, Belgii,
Holandii, Czechach, na Słowacji, Serbii, Bułgarii, Turcji. W tym znamienitym gronie
znalazła się teraz, sala wystawiennicza Starej Galicyjskiej
Szkoły w Huciskach, z czego
jesteśmy
bardzo dumni.
Wystawa, której centralną postacią jest człowiek z jego tęsknotami, pasjami, ambicjami, emocjami ze wszech
miar jest godna obejrzenia, do czego serdecznie zachęcam.
Malarstwo Rafała Bojdysa można scharakteryzować jako figuratywne, z abstrakcyjnym przerysowaniem, pieszczotliwą wręcz dbałością o szczegół, no i obfitą, nasyconą kolorystyką tak ciepło przyjmowaną przez szerokiego widza. Nie dziwi zatem, że jego liczne obra-

zy zdobią ściany muzeów, w tym muzeum bielskie, bogatych i mniej
bogatych firm a także wnętrza pewnie setek mieszkań i domów prywatnych.
Wernisaż
zaszczycił
swoją
obecnością Wójt
naszej Gminy Pan
Mieczysław Rączka, który powiedział parę ciepłych
zdań
zarówno
o malarstwie Rafała Bojdysa jak i skierowanych do naszego Stowarzyszenia, za co
pięknie dziękujemy, a także Pani Dyr. Agnieszka Sech, która na naszą prośbę zainstalowała system wystawienniczy, za co również pragniemy podziękować. Nizmiennie ciepłe słowa podziękowania chciałbym też skierować do autora wystawy, że zechciał się z nami podzielić swoją twórczością, mimo wielu innych znakomitych propzycji. Dotąd, kiedy piszę te słowa wystawę zwiedziło kilkadziesiąt osób, członków naszego Stowarzyszenia, ale nie tylko a będzie jeszcze więcej,
bo potrwa ona do 25 kwietnia włącznie, zanim wyjedzie do Niemiec,
po czym niektórych obrazów na żywo już nigdy nie zobaczymy.
Józef Kruczek
Prezes Stowarzyszenia

Anons do inscenizacji bitwy polsko-szwedzkiej na granicy Wilkowic i Mikuszowic
Szanowni Państwo, wielokrotnie opisywaliśmy fakt, iż 8 marca
1656 roku na granicy Wilkowic i Mikuszowic odbył się niesamowity bój potęgi Szwedów z wojskiem polskim przy współudziale górali Podbeskidzia. Był to czyn heroiczny i historyczny. Dlatego my,
mieszkańcy Wilkowic, nie powinniśmy o tym zapomnieć. Tym bardziej, że 80% budynków, zabudowań oraz folwark wilkowicki zostało w zemście za zaciekłą walkę mieszkańców spalone, zagrabione,
a ludność została wymordowana w bestialski sposób. Stowarzyszenie Kulturalne „Wrota Beskidów” czuje się odpowiedzialne, aby ten
ważny incydent z naszej historii został upamiętniony i podany społeczeństwu. Jest niewątpliwie faktem historycznym, że obroniliśmy
wtedy nie tylko Wilkowice i Podbeskidzie, ale również i całą Polskę,
ponieważ po tej bitwie i potyczce w mieście Żywcu Szwedzi wycofali się bez chęci dalszej walki, aż do samego Gdańska. Upamiętniamy ten fakt już czwarty raz i liczymy, iż w tym roku tj. 28.05.2016 r.
nie tylko pomoże nam pogoda, ale i również nadciągające pokojowo
wojska szwedzkie, górale beskidzcy i szlachta polska. Inscenizacja
zapowiada się imponująco. Wytoczone działa oraz bojowo nastawieni żołnierze będą zdobywać szańce wilkowickie. Naszym marzeniem
jest, aby jak co roku wielu ludzi obejrzało tę historyczną inscenizację.
Inscenizacja odbędzie się 28.05.2016 r. o godzinie 12:00. Przed
i po inscenizacji wystąpią zespoły muzyczne i ludowe, które umilą

całość imprezy. Odbędzie się również ognisko i festyn dla uczestników tej inscenizacji. Zaproszeni są jak zwykle bardzo ciekawi goście. Przede wszystkim konsul królestwa szwedzkiego Janusz Kahl,
Starosta Bielski, przedstawiciele Urzędu Miasta, Urzędu Gminy oraz
radni Wilkowic. Oby nam tylko dopisała pogoda. Mieszkańców Bielska i Hucisk na imprezę dowiezie Ciuchcia Beskidzka oraz samochód
OSP i samochód Urzędu Gminy. Planowane są również atrakcje dla
dzieci i młodzieży, bo przecież związane to jest z Dniem Dziecka. Będzie dla nich pokaz dużych baniek mydlanych. Zabawiać dzieci będzie klaun podbeskidzki i żongler. Prezentować się będą również artyści z Wilkowic. Będzie wystawa malarstwa pani Barbary Adamiec,
wystawa rękodzieła pani Bogumiły Dembińskiej, a także zbroi z okresu potopu szwedzkiego pana Wiesława Frączka, wytwórcy broni średniowiecznej.
Serdecznie zapraszamy na imprezę. Nie będzie żadnych biletów
wstępu, ponieważ chcemy, aby było nas dużo, i aby w sercach naszych i w świadomości zadomowił się fakt, iż to nasi krajanie tak bohatersko bronili zarówno Wilkowic, Podbeskidzia, jak również i tonącego w potopie szwedzkim państwa polskiego. Szczegółowy program imprezy zostanie podany w następnym numerze. Serdecznie
Państwa zapraszamy, bądźcie z nami.
mgr Władysław Wala

Podziękowanie
Chcemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowej ś.p. Krzysztofa Olesińskiego. Było to dla naszej
rodziny bardzo budujące. Dziękujemy za duchowe wsparcie i licznie zamówione Msze Święte w Jego intencji. Z wdzięcznością Rodzice,
brat, dziadkowie.
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Wyniki sportowe zawodników LKS KLIMCZOK – BYSTRA

w sezonie zimowym 2015/2016 – skoki narciarskie i kombinacja norweska
•

•

•

•

•

Kłusek Bartłomiej /rocznik 1993 – kategoria senior/:
– 1 miejsce Puchar Kontynentalny w Brotterode,
– 2 miejsce Puchar Kontynentalny w USA – Iron Mountain,
– 10 miejsce MP Seniorów – indywidualnie,
– 4 miejsce MP Seniorów – drużynowo.
Członek kadry narodowej PZN – skoki.

– 11 miejsce MP Junior C – Skoki.
•

Niemczyk Karol /rocznik 2001, kategoria Junior C/:
– 9 miejsce klasyfikacja gen. Lotos – Cup – S,
– 5 miejsce MP Junior C – S.

•

Harat Jakub /rocznik 2001, kategoria Junior C/:
– 11 miejsce klasyfikacja gen. Lotos – Cup – KN,
– 14 miejsce klasyfikacja gen. Lotos – Cup – S,
– 17 miejsce MP Junior C- S.

•

Pulkowski Patryk /rocznik 2001, kategoria Junior C/:
– 9 miejsce klasyfikacja gen. Lotos – Cup – KN,
– 20 miejsce klasyfikacja gen. Lotos – Cup – S.

Kantyka Przemysław /rocznik 1996, kategoria junior A/:
– 12 miejsce MŚ Juniorów – indywidualnie,
– 12 miejsce PK w Wiśle,
– 18 miejsce PK w Bischofshofen,
– 12 miejsce MP Seniorów – indywidualnie,
– 4 miejsce MP Seniorów – drużynowo,
– 1 miejsce MP Juniorów A – indywidualnie.
Członek kadry narodowej PZN – skoki.

•

Socha Michał /rocznik 2002, kategoria Junior D/:
– 10 miejsce klasyfikacja gen Lotos – Cup – S,
– 16 miejsce klasyfikacja gen. Lotos – Cup – KN,
– 8 miejsce MP Junior D – S.

•

Habdas Jan /rocznik 2003, kategoria Junior D/:
– 1 miejsce klasyfikacja gen. Lotos – Cup – S,
– 1 miejsce MP Junior D – S.

Konior Kacper /rocznik 1999, kategoria Junior B/:
– 7 miejsce klasyfikacja gen. Lotos – Cup – KN,
– 5 miejsce OOM – KN – indywidualnie,
– 4 miejsce OOM – KN – team sprint.
Członek kadry narodowej PZN – KN Juniorów.

•

Bysko Kacper /rocznik 2004, kategoria Junior E/:
– 12 miejsce klasyfikacja gen. Lotos – Cup – S.

•

Fender Wiktor /rocznik 2006, kategoria Junior E/:
– 24 miejsce klasyfikacja gen. Lotos – Cup – KN,
– 26 miejsce klasyfikacja gen. Lotos – Cup – S.

•

Dyduch Tymoteusz /rocznik 2008, kategoria Junior E/:
– 17 miejsce klasyfikacja gen. Lotos – Cup – KN.

•

Niemczyk Jakub /rocznik 2007, kategoria Junior E/:
– 18 miejsce w klasyfikacji gen. Lotos – Cup – KN.

•

Żądło Anna /kategoria kobiet/:
– 11 miejsce klasyfikacja gen. Lotos – Cup kobiet,
– 11 miejsce MP Kobiet – Skoki.

Wolny Jakub /rocznik 1995 – kategoria senior/:
– 4 i 8 miejsce PK w Zakopanem,
– 26 miejsce PŚ w Zakopanem,
– 30 miejsce PŚ w Wilingen,
– 8 miejsce MP Seniorów – indywidualnie,
– 4 miejsce MP Seniorów – drużynowo.
Członek kadry narodowej PZN – skoki.

Kudzia Piotr /rocznik 2000, kategoria Junior C/:
– 1 miejsce w klasyfikacji gen. Lotos – Cup – KN,
– 4 miejsce w klasyfikacji gen. Lotos – Cup – Skoki,
– 3 miejsce MP Junior C – skoki – indywidualnie,
– 4 miejsce MP Seniorów – drużynowo.
Członek kadry narodowej PZN.

•

Stwora Paweł /rocznik 1998, kategoria Junior B/:
– 4 miejsce OOM – KN – team sprint.

•

Pawłowski Szymon /rocznik 2000, kategoria Junior C/:
– 19 miejsce klasyfikacja gen Lotos – Cup – S,

LKS „KLIMCZOK-BYSTRA”

Projekt „Dreiklang” („Triada”) w Szkole Podstawowej w Bystrej
Uczniowie klas IV-VI naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach artystycznych w ramach projektu „Dreiklang”, realizowanych w ramach współpracy powiatu bielskiego i powiatu Rhain- Erft w Niemczech. Zajęcia odbyły
się w dniu 19 kwietnia i były organizowane przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Art”.
Powiat Rhein-Erft od prawie 15 lat pielęgnuje intensywne i przyjacielskie
partnerstwo z polskim powiatem Bielsko-Biała. Wiele wspólnych projektów
nas łączy, przy których spotykali się ludzie z obu partnerskich regionów, wymieniali się, rozmawiali i wzajemnie się od siebie uczyli.
Projekt „Dreiklang” jest kolejnym kamieniem milowym dla wspólnego
spotkania się ludzi, przede wszystkim młodych ludzi.
Odniesienie do królowej Richezy jest w powiecie Rhein-Erft bardzo duże.
Ponieważ, jako córka założyciela klasztoru ówczesnego opactwa benedyktyńskiego św. Mikołaja i św. Medardusa w Brauweiler (obecnie opactwo in
Pulheim w powiecie Rhein-Erft) palatyna Ezzo i jego żony Matyldy, pojechała Richeza jako dziecko do Polski, aby u boku swojego męża, Mieszka
II, zostać królową. Większość czasu spędziła w Nadrenii, odwiedzała Polskę, a swoje miejsce wiecznego spoczynku znalazła w katedrze w Kolonii.
Życie i droga Richezy pokazują, że Polska i Niemcy mają wspólne korzenie. Jeśli znamy historię królowej Richezy, możemy się uczyć, lepiej się
zrozumieć oraz wykorzystywać ten „most” w przyszłości naszych krajów,
w zjednoczonej Europie.
To daje nam sposobność, do prezentacji projektu „Dreiklang” zarówno
podczas dni sztuki Rhein-Erft w opactwie Brauweiler, na placu katedralnym
w Kolonii jak i w pałacu miejskim w Bielsku-Białej, w Polsce.
Trzy bryły projektu artystycznego (Dreiklang), zwłaszcza wywodzące się
z 3 miejsc pobytu królowej, które reprezentują niemieckie i polskie regiony,
w których Richeza pozostawiła znaczące ślady, symbolizują różne aspekty. Stoją one w Trójcy, podobnie jak ciało, umysł i dusza. Ale powinny tak-

że wspomnieć na niemiecko-polską przeszłość, teraźniejszość jak również
przyszłość oraz podkreślić więź między Niemcami i Polską. Solidne materiały uzmysławiają te obecnie silne związki, które nie tak łatwo można rozwiązać.
Sześcian wykonany z drewna, podświetlana kula jak również trójkątna
piramida/czworościan wykonana z aluminium są każdorazowo 3 metry wysokie. Kanciaste formy podstawowe zostaną pokryte nieprzezroczystą folią, forma kuli zostanie
wypełniona przezroczystymi
kulami różnych rozmiarów. Te
folie i kule zostaną podpisane przez polskie i niemieckie
dzieci i młodzież ręcznie własnym nazwiskiem jak również
nazwiskiem rodziców i dziadków. Ręczny podpis jest obok
odcisku palca i tęczówki oka jak również głosu jedną z naszych indywidualnych ludzkich cech. Dlatego znajduje się on w tym projekcie jako cecha
tworzenia na pierwszym planie.
W ten sposób również dzieci i młodzież bez większych artystycznych
zdolności może brać udział w tym projekcie i mimo tego napisy jako wspólne dzieło sztuki będą znajdowały się na pierwszym planie podczas późniejszego oglądania.
Opisane folie powinny się nakładać podczas owijania 3 brył, bryły zostaną zaakcentowane świetlną instalacją, kula podświetlona od wewnątrz.
Oprócz tego uczestniczki mówią swoje nazwiska do cyfrowej kamery. Z po-
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jedynczych głosów, drugiej indywidualnej cechy każdego człowieka, powstaje dodatkowo dźwiękowy collage, który cicho rozbrzmiewa się z konstrukcji.
Poprzez ręcznie zapisane i wypowiedziane nazwiska własnej
osoby, rodziców jak również dziadków powinna zostać u wszystkich uczestników wywołana trudna, częściowo tragiczna niemiecko-polska historia. Na podstawie
tej szczególnej historii powstała baza dla obecnego partnerstwa dzięki takim zdarzeniom jak: list biskupa z Polski z roku 1965 z prośbą o przebaczenie oraz w tym czasie także upadek na kolana kanclerza Niemiec Willyego
Brandta w 1970 roku w Warszawie oraz niemiecko-polskie pokojowe pakty zawarte w 1991 roku w Bonn. Mimo to nadal za mało wiemy o naszych
wschodnich sąsiadach. Poprzez spotkania młodzieży i przez most kultural-

cd. ze str.13

nej wymiany może ten deficyt ulec dalszemu pomniejszeniu.
Do tego powinien przyczynić się nasz projekt „Dreiklang”. Dla Polski
i Niemiec - a szczególnie dla Nadrenii i powiatu Rhein-Erft- szczególnie
ważna postać królowej Richezy jest tutaj impulsem (inicjatywą, bodźcem)
i istotnym wzorem.
3 artystów Holger Hagedorn, Fredrik Erichsen i David Casper tworzą dla
projektu „Dreiklang“ jedynie powłokę (otoczkę) przez 3 formy podstawowe.
Właściwe dzieło sztuki powstaje we współpracy i w dialogu z polskimi artystami Wandą Gryboś-Sznell, Martą Janik-Kufel i Dominiką Paszek jak również przede wszystkim z niemieckimi i polskimi dziećmi i młodzieżą.
Celem projektu „Dreiklang” jest podczas opisanego artystycznego przedsięwzięcia wzajemne porozumienie się z wieloma młodymi ludźmi w sprawie polsko-niemieckich stosunków w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości oraz zwrócenie uwagi na niezwykłą postać Richezy i trzech dla niej
i dla naszych krajów z nią związanych, ważnych, historycznych miejsc.

Urszula Copija, SP Bystra

moda i miłość
13 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” mieliśmy okazję uczestniczyć w seansie filmowym pt. „Księżna’’ w reżyserii
Saul’a Dibb’a według scenariusza Andreasa Thomasa Jensena i Jeffrey’a Hatcher’a.
Przyznaję, że nie było to moje pierwsze zetknięcie się z tą ekranizacją. Każdy kolejny seans utwierdzał mnie w przekonaniu o słuszności przyznanych temu filmowi nagród. Nie zawiodły mnie realistyczna scenografia, wyszukane kostiumy i gra aktorska. Tym razem oglądając „Księżną’’, już na wielkim ekranie, dostrzegłam coś, co umknęło
mi wcześniej. Widz może współczuć młodej Giorgianie, która uwierzyła w zapewnienia matki. Miłość, mająca być nagłym olśnieniem nadeszła… z paroletnim opóźnieniem, tylko że uczucie nie było ukierunkowane na męża. Chyba mało jest na świecie ludzi, którzy nigdy nie zostali oszukani. Inni patrząc na Giorgianę mogą widzieć swoje zawiedzione marzenia. Pozostaje nam (kobietom) cieszyć się z faktu, że dziś
stroje nie są już jednym z niewielu sposobów na manifestowanie naszych
osobowości. Środowa projekcja skierowała moje przemyślenia na zupełnie inną drogę. Wyobraźmy sobie mężczyznę, którego jedynym celem jest
zostawienie po sobie potomka, a małżeństwo nie może zrealizować żadnej innej potrzeby z wyjątkiem tej. Mężczyźnie wolno szukać spełnienia…
marzeń gdzieś indziej, kobiecie bynajmniej. Nikt nie zaprzeczy, że pozy-

cja niewiast w XVIII wieku była godna pożałowania - „narzędzie do rozrodu’’ chciałoby się rzec patrząc na
Giorgianę. Można poczuć niechęć
do nieczułego męża, zapadającego w pamięć głównie jako snoba
manifestującego swoją władze na
wszystkich szczeblach życia. Taka
była moja wcześniejsza opinia na
jego temat. Do czasu. „Feralnego’’
trzynastego dnia kwietnia. Zobaczyłam pod koniec filmu coś niezwykłego – współczucie, o które zubożyłam postać Księcia Devonshire.
Dużo do myślenia daje również ostatnia scena, gdzie bohaterowie biegają w kółko po ogrodzie. Widzę w niej nawiązanie do cyklu innych zaślubin
z rozsądku i szukania szczęścia w człowieku, o jakim wcześniej nie zdążyliśmy nawet pomyśleć. Ten i wiele ciekawych filmów mamy okazję zobaczyć w murach naszego Ośrodka Kultury. Warto oglądać projekcje filmów
nie tylko w klubie dyskusyjnym.

Beata Kalarus

„ZIELONA PANI JEST JUŻ Z NAMI” – POWITANIE WIOSNY
21 marca to jeden z tych dni w roku, na który dzieci w naszym przedszkolu czekają z wielką niecierpliwością. Udział w wiosennym korowodzie ulicami Wilkowic, to dla każdego przedszkolaka wyjątkowe wydarzenie. Ogromne emocje wśród naszych przedszkolaków, wzbudziły już same przygotowania do pochodu. Dzieci z wielkim zaangażowaniem pomagały w wykonaniu kukły Marzanny, kolorowej Wiosny oraz wiosennych gaików. 21 marca nasze przedszkolaki w wiosennym barwnym korowodzie, ze słomianą
kukłą Marzanny oraz kolorową Wiosną wyszły na ulice Wilkowic, by wyrazić swą radość z przyjścia nowej pory roku. Idąc ulicami miasta dzieci śpiewały piosenki o wiośnie oraz szukały jej oznak w przyrodzie. Tego dnia nasze przedszkolaki nie zapomniały również o uroczystym pożegnaniu Zimy.
W wiosennym pochodzie dzieci zaprowadziły Marzannę nad rzekę, gdzie
tam symbolicznie się z nią pożegnały. Jednak nie wrzuciły jej do wody, ponieważ wykazały się znajomością zasad „małego ekologa”, które przypominają o ochronie wód i całego środowiska. Wszystkie dzieci uśmiechnięte i radosne już tylko w towarzystwie kolorowej Wiosny wróciły do przedszkola.
Nowa pora roku – wiosna, zainspirowała nas do tworzenia ciekawych
prac plastycznych, którym towarzyszyło mnóstwo ciekawej zabawy i wiele

„Hiacynt”
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„Kurczaczki”

emocji. Nasze dzieła pozwoliły najmłodszym rozwinąć ich wyobraźnię, kreatywność, wykazać się niezwykłymi umiejętnościami plastycznymi. Tworzyliśmy prace z surowców wtórnych (hiacynty, wazony z kwiatami), wykonaliśmy biedronki z papierowych talerzyków, kurczaczki z jajek styropianowych, koszyczki, zajączki i wiele innych ciekawych prac, które zdobiły nasze kąciki plastyczne i wystawki.
Niewątpliwie ciekawym i cennym wiosennym doświadczeniem był udział
w programie: „Bezpieczny Pies, Bezpieczne Dziecko”. Celem przewodnim
zajęć była tzw. „PSIA EDUKACJA” czyli uzmysławianie co tak naprawdę
znaczy mieć psa, jak odnaleźć w nim przyjaciela i nauczyciela, a wreszcie jak być jego mądrym przewodnikiem. W czasie spotkania dzieci zdobyły wiedzę i umiejętności, dzięki którym kontakt z pupilem staje się bezpieczny i komfortowy dla obu stron, a jednocześnie pozwala na zaistnienie prawdziwej nici przyjaźni, która daje szansę na rozwijanie własnej osobowości.
Najmłodsi byli bardzo zaskoczeni tego typu zajęciami, gdzie w roli głównej
wystąpiło żywe stworzenie – pies, jeszcze długo i z ekscytacją przeżywali
niezapomniane chwile z pieskiem.

Przedszkole Publiczne w Wilkowicach
Katarzyna Zielińska – Ficoń

„Spotkanie z pieskiem”

Głos Gminy Wilkowice

„Spotkanie z pieskiem”

II charytatywny turniej piłki halowej dla Szymona Olka
W dniu 02.04.2016 r. w hali GOSiR w Wilkowicach Górnych odbył
się II charytatywny turniej pod patronatem honorowym marszałka województwa śląskiego pana Wojciecha Saługi. Turniej nie cieszył się
dużym zainteresowaniem publiczności, jak i drużyn piłkarskich, chociaż nie wiemy dlaczego. Czyżby zabrakło ludzi dobrej woli? Niestety
w ostatniej chwili z turnieju wycofało się kilka drużyn. Było nam przykro i przyjęliśmy to jako porażkę organizacyjną. Nie dopisali też kibice i entuzjaści piłki halowej. Było ich znacznie mniej niż w tamtym
roku. Być może powodem było przesunięcie terminu imprezy. Turniej był planowany na 19 marca, lecz z ważnych powodów musiał
być przesunięty na 2 kwietnia. Kibice, którzy przyszli i drużyny, które
uczestniczyły w imprezie z całą pewnością okazały wielkie serce, ponieważ zysk z imprezy przeznaczony był dla Szymona Olka, młodego skoczka narciarskiego, który, jak pamiętamy, miał tragiczny wypadek na skoczni w Zakopanem podczas turnieju LOTOS Cup w 2014
roku. Prognozy lekarskie były takie, iż chłopak ten mógł całe życie
spędzić na wózku inwalidzkim. Jakie było nasze zdziwienie, zarówno organizatorów, zawodników drużyn jak i kibiców, że Szymon nie
potrzebował wózka inwalidzkiego i zawzięcie grał z chłopakami w piłkę i nawet strzelił bramkę. To było niesamowite. Dla tego momentu warto było przyjść i darować z serca temu chłopakowi cząstkę,
aby dalej czynił takie postępy jakie widzieli uczestnicy imprezy. Pamiętamy, w tamtym roku, niesiony oklaskami publiczności i zawodników wstał z wózka i robiąc
kilka kroków podszedł do
mikrofonu i powiedział to
wspaniałe słowo: „dziękuję”. W tym roku to było
niesamowite, że ganiał
z chłopakami za piłką.
Szanowni Państwo, dochód i dary w tamtym roku
nie poszły na marne. Rehabilitacja, właściwa opieka służby zdrowia wspomagana pieniędzmi, które dzięki Wam zebraliśmy Foto: Artur Jarczok Kronika Beskidzka
pozwoliły postawić Szymona w grupę aktywnej młodzieży i rehabilitanci uważają, że może
on po kilku latach intensywnej terapii funkcjonować normalnie jako
młody człowiek. W tym roku jak już wielokrotnie pisaliśmy chcieliśmy
uzbierać na rower, który pozwoliłby mu na dalszą rehabilitację. Dzięki wspaniałym ofiarodawcom i aktywnym uczestnikom turnieju uzbieraliśmy 3465 złotych. Wyniki finansowe turnieju według protokołu na
02.04.2016 r. komisji w składzie Mirosław Szczepan, Sławomir Mrowiec i Ewelina Wojcieszek. Chcieliśmy bardzo podziękować ludziom
dobrej woli, którzy bezinteresownie pomogli Szymonowi Olkowi: fundacji Sadyba, masarni Bożek, spółdzielni Bystrzanka, Stanisławowi
Piecuchowi, Wojciechowi
Kąkolowi i OSP Wilkowice, a indywidualnie: wójtowi Mieczysławowi Rączce, Czesławowi Biskupowi, Tadeuszowi Górnemu i Romanowi Damkowi. Bardzo dziękujemy
marszałkowi województwa śląskiego panu Wojciechowi Sałudze za objęcie patronatu nad imprezą i ufundowanie trzech
wspaniałych i okazałych
pucharów. Jest to również
niesamowity ewenement,
iż pan marszałek zechciał
być gościem honorowym Foto: Artur Jarczok Kronika Beskidzka

Foto: Artur Jarczok Kronika Beskidzka

dla kontuzjowanego, młodego nieznanego sportowca. Dziękujemy
panu marszałkowi. Jesteśmy dumni, iż Wilkowice spotkał taki zaszczyt. Dziękujemy również organizatorom imprezy, to ich dar czystego serca, zrobili to bezinteresownie i dlatego należy się im słowo
„dziękuję”. Niech się wam szczęści.
Wyniki i tabela końcowa rywalizacji sportowej drużyn piłkarskich:
NAZWY DRUŻYN

WYNIK

BGT

TEAM CHLEBEK

1:1

AP WILKOWICE

OSK BZINY

1:2

BGT

GLKS OLDBOYS

2:0

TEAM CHLEBEK

OSK BZINY

0:1

AP WILKOWICE

GLKS OLDBOYS

1:4

BGT

OSK BZINY

1:0

TEAM CHLEBEK

AP WILKOWICE

6:2

OSK BZINY

GLKS OLDBOYS

7:0

BGT

AP WILKOWICE

2:1

TEAM CHLEBEK

GLKS OLDBOYS

0:0

TABELA KOŃCOWA
Lp.

NAZWA DRUŻYNY

PUNKTY

BRAMKI

1

BLACK GAME TEAM

10

6

2

2

OSK BZINY

9

10

2

3

TEAM CHLEBEK

5

7

4

4

GLKS OLBOYS

4

4

10

5

AP WILKOWICE

0

5

14

Zawody prowadzili profesjonalni sędziowie:
Romuald Wojtulewski
Dawid Ozorowski
Eugeniusz Szarmański
Obecnością zaszczycił nas prezes Beskidzkiego Związku Piłki
Nożnej Czesław Biskup, były zawodnik Podbeskidzia Sławomir Cienciała, wójt gminy Mieczysław Rączka (który bardzo aktywnie uczestniczył w licytacji, dziękujemy), a zawody i konferansjerkę wspaniale
prowadził Mateusz Stwora.
mgr Władysław Wala

Głos Gminy Wilkowice
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Przed nami finisz sezonu sportowego 2015/2016
Drużyny Gminnego Ludowego klubu Sportowego WILKOWICE
wchodzą w ostatni etap rozgrywek sportowych sezonu 2015/2016.
Piłkarze drużyny seniorskiej GLKS WILKOWICE uczestniczą
w rozgrywkach piłki nożnej klasy A w podokręgu bielskim Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Aktualnie wyniki pozwalają
z optymizmem patrzeć na finał rozgrywek.
Przed nami jednak jeszcze do rozegrania następujące mecze:
30.04.2016 r. /sobota/ godz. 17.00 – GLKS WILKOWICE – Zapora
Porąbka
08.05.2016 r. /niedziela/ godz. 16.00 – Przełom Kaniów – GLKS
WILKOWICE
14.05.2016 r. /sobota/ godz. 17.00 – GLKS WILKOWICE – KS Bystra
21.05.2016 r. /sobota/ godz. 17.00 – Sokół Buczkowice – GLKS
WILKOWICE
26.05.2016 r. /czwartek/ godz.15.00 – GLKS WILKOWICE – Beskid
Godziszka
29.05.2016 r. /niedziela/ godz. 11.00 – Groń Bujaków – GLKS
WILKOWICE
04.06.2016 r. /sobota/ godz. 17.00 – GLKS WILKOWICE –
KS Bestwinka
11.06.2016 r. /sobota/ godz. 17.00 – Czarni Jaworze – GLKS
WILKOWICE
Aktualna tabela klasy A:
LP

Nazwa Klubu

Ponadto GLKS Wilkowice w 2015 r. otworzył sekcje piłki nożnej kobiecej, w której trenują dziewczyny rocznik 2000 i starsze, a zajęcia
prowadzi trenerka Urszula Bydlińska. Zapraszamy wszystkie dziewczynki, które chcą spróbować tej dyscypliny sportowej.
Zachęcamy również młodych piłkarzy do wstąpienia w szeregi naszej Akademii Piłkarskiej, w której m.in. treningi bramkarskie prowadzi Richard Zajac były bramkarz TS Podbeskidzie, aktualny trener
bramkarzy Podbeskidzia/.
Kolejnymi zespołami GLKS WILKOWICE są drużyny piłki siatkowej chłopców i dziewcząt. Zarówno panie jak i panowie grają w IV lidze Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach. Tutaj również
zapowiada się ciekawy koniec rozgrywek, gdyż oba zespoły walczą o dwie czołowe lokaty gwarantujące udział w turnieju finałowym
o awans do III ligi ŚZPS w Katowicach.
Aktualne tabele:
IV LIGA KOBIET

TS STAL Śrubiarnia/SMS
11
ŻAPN Żywiec

32

33

4

905 573

2

MKS Imielin

10

23

26

11

850 693

3

GLKS Wilkowice

11

21

26

19

955 958

M

PKT

B

W

R

P

4

Jastrzębski Klub Siatkarski
10
SMS Jastrzębie

20

22

13

780 711

5

MUKS Sari Żory

9

15

19

16

777 708

6

UKS COS Olimp Szczyrk

11

14

19

23

895 883

9

13

23

695 807

7

9

29

672 891

0

4

33

598 903

18

42

56:23

14

0

4

2

GKS Czarni Jaworze

18

39

57:23

12

3

3

3

LKS Zapora Wapienica

18

35

46:32

11

2

5

4

LKS Przełom Kaniów

18

32

53:37

10

2

6

5

LKS Pionier Pisarzowice

18

30

38:32

9

3

6

6

LKS Zapora Porąbka

18

28

34:22

7

7

4

7

KS Bestwinka

18

27

40:37

8

3

7

Lp.

8

MRKS Czechowice
-Dziedzice II

18

25

41:39

7

4

7

1

9

LZS Beskid Godziszka

18

23

27:38

6

5

7

10 KS Bystra

18

21

39:40

5

6

7

11 KS Iskra Rybarzowice

18

20

30:55

6

2

10

18

15

20:39

4

3

11

13 LKS Groń Bujaków

18

12

18:47

3

3

12

14 LKS Mazańcowice

18

7

17:52

2

1

15

Poza seniorami w rozgrywkach piłkarskich biorą udział drużyny
młodzieżowe GLKS WILKOWICE i tak:
– juniorzy starsi – II LIGA WOJEWÓDZKA A1 JUNIOR GRUPA 4
– trampkarze – IV LIGA OKRĘGOWA C1
– trampkarze młodsi – III LIGA OKRĘGOWA D1 MŁODZIK GRUPA 6
– żaki – III LIGA WOJEWÓDZKA D2 MŁODZIK GRUPA 6
oraz grupy wilczków i krasnali, którzy uczestniczą w turniejach piłkarskich.
16

pkt
-

1

GLKS Wilkowice

GLKS Sokół Buczkowice

pkt
+

Pkt

1

12

Sety Sety
+
-

Mecze

Zespół

Lp.

7
8
9

UKS Centrum przy POSiR
10
Pszczyna
KRS Jastrząb TKKF
11
Jastrzębie Zdrój
Silesia Volley MSK MOSiR
11
Mysłowice II

IV LIGA MĘŻCZYZN
Sety Sety
+
-

pkt
+

pkt
-

Mecze

Pkt

UKS Set Kaniów

11

24

29

13

980 820

2

GLKS Wilkowice

11

21

27

19

995 926

3

MKS MTS Winner Czecho10
wice Dziedzice II

20

26

17

934 827

4

TKKF Czarni Katowice

11

20

25

20

978 905

5

MCKiS Jaworzno III

10

16

23

21

910 886

6

BBTS Włókniarz BielskoBiała

9

13

19

19

796 799

7

SMUKS Orzesze

11

12

18

25

903 894

8

TSK Zagroda Buczkowice

11

0

0

33

386 825

Zespół

Zachęcamy również młode siatkarki i siatkarzy do wstąpienia do
naszej Akademii Siatkarskiej, która prowadzi zajęcia z grupą poczatkującą rocznika 2003 i młodsi, a treningi odbywają się w każdy wtorek i czwartek od godz. 15.30 na hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach.
Zapraszamy na boisko i halę sportową i liczymy na gorący doping
dla naszych drużyn.		
Zarząd GLKS WILKOWICE

Głos Gminy Wilkowice

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

Trzopek Andrzej P.P.H.U.

„ADC”

FITI-CAR
WILKOWICE

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

Tel. 605 515 613

Wywiozę, bądź zakupię stare zbędne
rzeczy z piwnicy, strychu, stodoły.
Rozbiorę stare domy lub stodołę.

Wykonam meble ogrodowe (ławki, altanki,

huśtawki), ogrodzenia siatkowe, panelowe
oraz drewniane

Tel.

608 132 715
517 458 942
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GABINET REHABILITACJI LECZNICZEJ

Rehabilitacja ruchowa w schorzeniach:
-bóle i choroby kręgosłupa,
-zmiany zwyrodnieniowe stawów
-dyskopatie (rwa kulszowa, rwa ramienna) -po udarze mózgu,
CH. Parkinsona -terapia obrzęków -rehabilitacja przed i pooperacyjna
-profilaktyka, korekcje wad postawy, inne

Zapraszamy
na zabiegi
w Komorze
Tlenowej

Gabinet Tlenoterapii Hiperbarycznej
43‑360 Bystra
ul. Szczyrkowska 71
www.medycynatlenowa.pl

tel. 605‑337‑651

Lek.med.
Majcherczyk
Lek.med. Maciej
Maciej Majcherczyk
specjalista
chorób
wewntrznych
specjalista chorób wewntrznych
ENDOKRYNOLOG
ENDOKRYNOLOG
USG
tarczycy
USG tarczycy
Gabinet
Gabinet lekarski:
lekarski:
Buczkowice,
ul. Lipowska
50
Szczyrk ul.Zdrowia
1
Rejestracja telefoniczna
telefoniczna tel. 608
Rejestracja
608 582
582 576
576
www.endokrynologmajcherczyk.pl
www.endokrynologmajcherczyk.pl
PP

––
––
––
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––
––
––
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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

Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43–365 Wilkowice
Tel. (+48 33) 499 00 77 w. 414 (w godz. od 8.00 do 15.00), e-mail: redaktor@wilkowice.pl
Redaktor naczelny: Maciej Mrówka
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.wilkowice.pl
Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 33 819 39 57
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Osiągnięcia sportowe Gimnazjum w Bystrej 2015/2016

Mimo, że do końca roku szkolnego 2015/2016 zostało trochę czasu, można już powoli podsumować osiągnięcia sportowe Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej. W niektórych dyscyplinach GimBystra zakończyła już rywalizację, a w koronnej, czyli – piłce ręcznej – awansowała do rozgrywek szczebla wojewódzkiego i czeka
na podanie terminów zawodów.
Rozgrywki Szkolnego Związku Sportowego są rozgrywane chyba
najmniej sprawiedliwym systemem, w którym by przejść do następnego etapu tak naprawdę nie można przegrać, nie można mieć słabego dnia, albo braków kadrowych. Oto jak wygląda bardzo trudna
droga do etapu ogólnopolskiego:
Etap Gminny,
Etap Półfinału Powiatu,
Etap Finału Powiatu – do rozgrywek zgłoszonych jest 29 szkół
gimnazjalnych,
Etap Rejonowy – czyli walka Mistrza powiatu bielskiego, Mistrza
Bielska-Białej i Mistrza powiatu żywieckiego (wyjątkiem są szachy,
tenis stołowy i lekkoatletyka, w których do tego etapu awansują także wicemistrzowie powiatów),
Etap Okręgowego Finału Wojewódzkiego – mistrz rejonu BielskoBiała mierzy się z najlepszą szkołą z rejonów: raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego,
Etap Finału Wojewódzkiego, w którym spotykają się cztery najlepsze szkoły w Województwie (w niektórych dyscyplinach startuje
ponad 500 gimnazjów),
Etap Ogólnopolski – trzydniowe
zawody, w których spotykają się
mistrzowie województw.
Gimnazjum w Bystrej od kilku
lat awansuje do etapu wojewódzkiego w piłce ręcznej, ale ma się
też czym pochwalić w innych dyscyplinach:
III miejsce w REJONOWYCH
DRUŻYNOWYCH ZAWODACH
SZACHOWYCH chłopców w składzie: Michał Kubizna, Jakub Waszak,
III miejsce w POWIATOWEJ GIMNAZJADZIE CHŁOPCÓW
W PIŁCE KOSZYKOWEJ w składzie: kapitan Piotr Paciorek, Mateusz Gad, Jan Strzelczyk, Jakub Popko, Bartosz Liszka, Adam Opyrchał, Szymon Laszczak, Michał Kubizna, Miłosz Wągiel, Jakub Waszak, Bartłomiej Waszak, Michał Wejtko,
II miejsce w POWIATOWEJ GIMNAZJADZIE DZIEWCZĄT
W PIŁCE KOSZYKOWEJ w składzie: kapitan Maja
Kowalczyk, Marzena Orawczak, Joanna Jamróz, Inga Moczek, Julia Śmiłowska, Karolina Mokrzyńska, Dominika Zubek, Estera
Kowalcze, Martyna
Chucher,
Martyna
Pindel, Magdalena
Płócienniczak,
Awans do OKRĘGOWEGO FINAŁU
WOJEWÓDZKIEGO
W PIŁCE RĘCZNEJ
drużyny dziewcząt
w składzie: kapitan
Dominika
Zubek,
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Inga Moczek, Maja
Kowalczyk, Marzena Orawczak, Julia Śmiłowska, Joanna Jamróz, Karolina
Mokrzyńska, Paulina Mrowiec, Wiktoria Czapla, Wiktoria
Emrulahu, Magdalena Tran-Minh, Martyna Chucher, Kaja
Widzyk, Magdalena
Płócienniczak,
Awans do OKRĘGOWEGO FINAŁU
WOJEWÓDZKIEGO W PIŁCE RĘCZNEJ drużyny chłopców składzie: kapitan Adam Opychał,
Mateusz Gad, Piotr
Paciorek,
Bartosz
Liszka, Jakub Mysza, Jakub Popko, Szymon Laszczak, Jan Strzelczyk, Dominik Mirkowski, Radek Mirkowski, Bartłomiej Waszak, Jakub Waszak, Beniamin Zając, Miłosz Wągiel.
Już za miesiąc decydujące rozstrzygnięcia, mamy nadzieję na
kolejne świetne informacje dotyczące dokonań sportowców z Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej.
KX
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