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* 2016 *

parafia Bystra Śląska – Kościół Wniebowzięcia Nmp w Bystrej, ul. Szczyrkowska 3.

godz. 18.00 – uroczysta Msza Św. w intencji mieszkańców Bystrej
godz. 19.00 – występ Zespołu ZIEMIA BESKIDZKA – po koncercie tradycyjna degustacja potraw regionalnych

pIĄTEK – 1 lIpca 2016 R.

Boisko sportowe w Bystrej, ul. Kpt. cymsa.

godz. 09.00 – 13.00 – rozgrywki sportowe, turniej drużyn zgłoszonych do rozgrywek – piłka nożna, pod patronatem „KS Bystra”

Dom Strażaka w Bystrej, ul. Klimczoka 105.

godz. 17.00 – parada pojazdów, przemarsz i przejazd delegacji, organizacji społecznych, Mieszkańców i Gości,
z udziałem Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, przez sołectwo Bystra

zapraszamy wszystkich do włączenia się do parady ze swoimi przystrojonymi pojazdami różnego rodzaju. Istnieje możliwość przejazdu ciuchcią Beskidzką.

Estrada za Domem Strażaka w Bystrej, ul. Klimczoka 105.

godz. 18.00 – koncert Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej
godz. 19.00 – występ artystyczny przedszkolaków z Bystrej
godz. 19.45 – występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bystrej
godz. 20.30 – oficjalne otwarcie XXI Dni Bystrej
godz. 20.45 – podsumowanie sezonu piłkarskiego Klubu Sportowego Bystra
godz. 21.00 – występ Zespołu GRONICKI
w godzinach 17.00 - 21.00 – nieodpłatny przejazd Ciuchcią Beskidzką po terenie Bystrej

SOBOTa – 2 lIpca 2016 R.

Dom Strażaka w Bystrej, ul. Klimczoka 105.

godz. 09.00 – start XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego

Estrada za Domem Strażaka w Bystrej, ul. Klimczoka 105.

godz. 13.00 – zakończenie rajdu przy Domu Strażaka w Bystrej, wręczanie nagród regulaminowych,
losowanie nagród dla uczestników rajdu
godz. 17.00 – rozdanie nagród dla grup w rozgrywkach sportowych
godz. 17.30 – występ Zespołu KONTRASTY

parafia Bystra Krakowska – Kościół pw. Najdroższej Krwi pana Jezusa chrystusa, ul. Kościelna 20.

godz. 18.30 – 19.30 – Bystrzańskie Recitale Organowe

Estrada za Domem Strażaka w Bystrej, ul. Klimczoka 105.

godz. 19.00 – występ Zespołu ZIEMIA BESKIDZKA
godz. 19.30 – występ Krzysztofa Respondka
godz. 21.30 – występ Zespołu TRUBADURZY
godz. 23.00 – 04.00 – zabawa przy muzyce Mateusza Winiarskiego

NIEDzIEla – 3 lIpca 2016 R.

Estrada za Domem Strażaka w Bystrej, ul. Klimczoka 105.

SERDEczNIE
zapRaSzamY!

godz. 15.00 – 16.00 – zabawy dla najmłodszych zorganizowane i przeprowadzone
przez kadrę pedagogiczną z Przedszkola w Bystrej
godz. 16.00 – występ młodzieży z Gimnazjum w Bystrej
godz. 17.00 – występ Claudi i Kasi Chwołka
godz. 18.30 – występ Zespołu DOXXX
godz. 20.00 – losowanie nagród głównych Loterii Fantowej
godz. 20.15 – oficjalne zakończenie XXI Dni Bystrej
godz. 20.30 – występ Zespołu TURNIOKI
Koło
Gospodyń
Wiejskich
Bystra

Rada
Sołecka
Bystra

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.
Zapraszamy na nasz profil na

Podobnie jak w latach ubiegłych uroczystego otwarcia XVII Dni Wilkowic dokonał Wójt Gminy Mieczysław
Rączka wraz z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego. Tradycyjnie część kulturalna rozpoczęła się
od występu dzieci i młodzieży z placówek oświatowych
z terenu Wilkowic.
cd. na str.4
www.facebook.com/gminawilkowice/
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2 016 r.

przyjmowanie zgłoszeń
wywiady z gośćmi i uczestnikami, informacje organizacyjne
Start rajDu Dom Strażaka ul. klimczoka 105 bystra
I Etap /ok. 13,5 km/
Półmetek na terenach rekreacyjnych Błonia w Bielsku-Białej
II Etap /ok. 10 km/
FInał XVII roDzInnEgo rajDu roWEroWEgo W byStrEj - Dom Strażaka:
ciepły posiłek dla każdego uczestnika, rozstrzygnięcie konkurencji przewidzianych w regulaminie,
loteria, zakończenie rajdu.

Reg ul Amin XVii Rodzin neg o RAjdu RoweRo weg o w BYSTRe j

1. Organizatorem Rajdu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej.
2. Zgłoszenia przyjmowane będą:
- w dniach 27.06. - 1.07.2016 r. w biurze rajdu – Dom Strażaka w Bystrej ul. Klimczoka 105 w godzinach 16.00 - 19.00
- w dniu 2.07.2016 r. w Domu Strażaka w Bystrej ul. Klimczoka 105, przed startem w godz. 7.30 - 8.30
/tylko w przypadku niewyczerpania w dniach poprzednich całej ilości koszulek/.
3. Start w dniu 2 lipca 2016 r. o godz. 9.00 obok Domu Strażaka w Bystrej ul. Klimczoka 105. Trasa o długości 23,5 km podzielona na dwa etapy I – 13,5 km, II – 10 km.
4. Można startować indywidualnie lub całymi rodzinami. Dzieci bez karty rowerowej starują pod opieką rodziców. Dzieci do 18 roku życia za zgodą rodziców.
5. Opłata startowa wynosi 15 zł. W ramach opłaty: koszulka, kupon na loterię, degustacja na półmetku oraz ciepły posiłek na mecie.
6. W trakcie rajdu odbędzie się konkurs z nagrodami w następujących konkurencjach:
- najliczniejsza rodzina XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego, która nie wygrała tej konkurencji w latach poprzednich,
- najciekawsza konstrukcja rowerowa/najoryginalniejszy ubiór uczestnika rajdu,
- najstarszy uczestnik rajdu,
- najmłodszy uczestnik rajdu,
- najliczniejsza reprezentacja szkoły
- nagroda specjalna.
7. Podczas finału rajdu odbędzie się losowanie nagród wśród wszystkich uczestników rajdu, którzy przejadą całą trasę.
8. Uczestnicy rajdu odpowiadają we własnym zakresie za ochronę przed ewentualnym deszczem /prosimy o zabranie kurtek przeciwdeszczowych/.
9. Wszyscy uczestnicy rajdu ubezpieczeni są w firmie ubezpieczeniowej.
10. W czasie rajdu uczestnicy mają zapewniony serwis rowerowy.
11. Rajd obywał się będzie przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
W związku z powyższym uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego, a dodatkowo organizatorzy proszą
o zachowanie szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa w czasie trwania rajdu.
12. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
- podczas rajdu uczestnikom zabrania się skracania trasy oraz przejeżdżania innymi ulicami,
- rajd ma charakter rekreacyjny, nie jest wyścigiem, w związku z tym zabronione jest ściganie się podczas przejazdu,
- na początku peletonu jadą organizatorzy na rowerach w pomarańczowych kamizelkach, których pozostałym uczestnikom rajdu nIE Wolno WyprzEDzać,
- na terenach rekreacyjnych Błonia obowiązuje zakaz jazdy na rowerach w związku z powyższym po dojeździe od bramy na teren amfiteatru
nie wolno poruszać się rowerem po terenie w czasie półmetku,
- podczas jazdy ścieżkami pieszo rowerowymi oraz szlakiem należy zwrócić szczególną uwagę na pieszych i innych rowerzystów.
mapka Etap II
13. Zaleca się start uczestników w kaskach rowerowych.
mapka Etap I
14. Informacje pod nr telefonu: 502 276 469.

TRASA RAjdu

Etap I bIEgnIE ulIcamI:
Start: Dom Strażaka w bystrej
bystra: Klimczoka, Kościelna
meszna: Kościelna, Szkolna, Grzybowa, Jama, Handlowa, Borowa,
Jaworowa, Bór, Wilkowska
Wilkowice: Wilkowska, Kwiatkowskiego, Dworcowa, Wyzwolenia, Grabecznik
bystra: Zdrojowa, Pod piekłem, Prosta, Cmentarna, Szczyrkowska, Ochota
bielsko-biała: Ochota, Modra
półmEtEk: tereny rekreacyjne błonia
Etap II bIEgnIE ulIcamI:
Start: Tereny rekreacyjne Błonia
bielsko-biała: Modra, Czołgistów, Pocztowa, Startowa, Ścieżka przez park,
szlak Zielony w stronę Koziej Góry, Pocztowa, Modra, Ochota
bystra: Ochota, Szczyrkowska, Cmentarna, Prosta, Pod piekłem, Zdrojowa, Fałata, Klimczoka
mEta: Dom Strażaka w Bystrej

uroczysta sesja rady gminy wilkowice

Dnia 22 czerwca 2016 r. w budynku OSP w Wilkowicach odbyła
się XXIII Sesja Rady Gminy, na której, za osiągnięcia dydaktyczne,
sportowe i pracę społeczną na rzecz szkoły, nagrodzono uczniów
naszych palcówek. Pan Wójt w swoim przemówieniu szczerze pogratulował wszystkim nagrodzonym oraz podziękował opiekunom
za codzienny wysiłek, który wkładają w swą dydaktyczną pracę.
Głos zabrali Dyrektorzy placówek znajdujących się na terenie naszej Gminy, którzy przybliżyli osiągnięcia swych wychowanków, podziękowali nauczycielom za całoroczną pracę i opowiedzieli o wyzwaniach i szansach, jakie przed nimi stoją. Pan Antoni Kufel - przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Kultury oraz Pan Piotr Pielesz
- przewodniczący Komisji ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Promocji
Gminy wraz z Panem Wójtem oraz Przewodniczącym Rady Gminy
wręczyli okolicznościowe dyplomy nagrodzonym uczniom oraz gorąco podziękowali ich opiekunom. Głos zabrał ponownie Dyrektor
Gimnazjum w Bystrej - Pan Michał Kunce, który z przyjemnością po2

informował, że Gimnazjum im. Juliana Fałata, po raz czwarty z rzędu, zajęło pierwsze miejsce w klasyfikacji współzawodnictwa sportowego szkół gimnazjalnych z powiatu bielskiego. Gorąco pogratulowano także kadrze Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Wilkowicach, który zdobył Mistrzostwo Klasy A Podokręgu Bielskiego
w sezonie 2015/2016 i awansował do klasy okręgowej Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Bielsku-Białej. Wójt Gminy
i Przewodniczący Rady Gminy, w imieniu Rady, serdecznie podziękowali Pani lek. med. Ludwice Faber-Judzie za jej wieloletnią pracę
w Samodzielnym Gminnym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach, za jej mądrość, zaangażowanie oraz
troskę, z jaką zawsze podchodziła do swoich pacjentów.
Klaudia Górny

Głos Gminy Wilkowice

WÓJT INFORMUJE

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław
Rączka między innymi:
• wziął udział w walnym zebraniu Spółki AQUA S.A. oraz Spółki
EKOŁAD z o.o.;
• nabył, aktem notarialnym, działkę przy ul. Kościelnej w Bystrej,
z przeznaczeniem na parking dla samochodów osobowych;
• przyjął delegację ekspertów wizytujących Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w Bystrej w ramach konkursu „Modernizacja Roku
2016”;
• podjął delegację z partnerskiej Gminy Galgaheviz podczas XVII
Dni Wilkowic;
• wziął udział w konwencie wójtów i burmistrzów dotyczącym PKS-u;
• przyjął orkiestrę dętą z partnerskiej Gminy Lubiewo, która dała
koncert w Kościele Parafialnym w Wilkowicach oraz na gminnym
boisku obok Urzędu Gminy w Wilkowicach.
W ostatnim miesiącu został ogłoszony przetarg na 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.

Podpisano umowy na realizację następujących zadań:
• 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”;
• remont drogi ul. Jagodowej w Mesznej;
• dostawa sprzętu dla Referatu Służb Technicznych;
• wykonanie, w systemie zaprojektuj i wykonaj, zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej;
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Remont drogi ul. Jagodowa w Mesznej”;
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. Wykonanie, w systemie zaprojektuj i wykonaj,
zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pokrycia dachowego
w budynku Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej.

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 25 maja 2016 R., W SPRAWIE:
XXI/185/2016
XXI/186/2016
XXI/187/2016
XXI/188/2016
XXI/189/2016
XXI/190/2016
XXI/191/2016
XXI/192/2016

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.,
udzielenia Wójtowi Gminy Wilkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,
ustalenia sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice,
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2016,
wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2016-2023,
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na inwestycje wzdłuż dróg powiatowych,
wyrażenia woli nawiązania współpracy i podpisania umowy partnerskiej pomiędzy gminą Wilkowice a Gminą Galgaheviz (Węgry),
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia do wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Wilkowice".

Informacja Wójta Gminy Wilkowice
Szanowni Państwo!
W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w majowym numerze Głosu Gminy Wilkowice przypominam, iż od dnia 1 lipca 2016 r.
nastąpi zmiana trasy kursów realizowanych
przez PKS w Bielsku-Białej S.A. na trasie
Bielsko-Biała D.A. – Wilkowice Górne Granica/Huciska – Bielsko-Biała D.A.
Dotychczasowo realizowane z Wilkowic
kursy ul. Żywiecką będą się odbywały ul. Wyzwolenia, ul. Bystrzańską, ul. Partyzantów,
ul. 3 Maja – w kierunku Dworca PKS (tak
samo kursy powrotne).
Mając na uwadze odległości pomiędzy przystankami „Wilkowice Urząd Gminy”
a „Wilkowice Strażnica”, pomiędzy nimi będzie funkcjonować przystanek „Wilkowice
Rogacz”.

Niniejsza zmiana wychodzi naprzeciw
Państwa oczekiwaniom, określonym w przeprowadzonym wśród Mieszkańców badaniu ankietowym na przełomie roku. Zmiana
ta, zgodnie z Państwa sugestiami, przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej nie tylko w obrębie Gminy Wilkowice,
ale także do innych, istotnych z punktu widzenia potrzeb Mieszkańców, lokalizacji na
terenie Bielska-Białej.
Jednocześnie przypominam, iż osoby zainteresowane kursem do Bielska-Białej z przystanków na ul. Żywieckiej będą mogły skorzystać z usług prywatnych przewoźników.

Wójt Gminy Wilkowice

Rozkład jazdy znajduję się na stronie 19.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Wilkowice informuje,
że od dnia 1 lipca 2016 r. zmieniają się
godziny pracy Urzędu Gminy w Wilkowicach:
poniedziałek, wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:

730 – 1530
730 – 1700
730 – 1530
700 – 1330

Wyjątek stanowi dzień 1 lipca 2016 r. tj. piątek,
Urząd Gminy w Wilkowicach będzie czynny
w godz. 700-1500
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 73/2016
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 16.06.2016 r.
w związku z art. 130 Kodeksu Pracy
(tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.)

Zawinił wiatr, czy właściciel posesji?

W piątek 17.06. br. silny wiatr wyrządził w naszym regionie wiele
szkód. Powalone drzewa, połamane gałęzie, zerwane linie energetyczne, uszkodzone płoty i dachy, zatarasowane drogi to efekty ostatniej wichury. Nie wszystkie szkody należy uznać za powstałe w wyniku działania siły wyższej, za jaką można uznać silny wiatr. Niestety
w wielu przypadkach do niebezpiecznych sytuacji doszło na skutek
zaniedbań właścicieli posesji, na których rosły feralne drzewa. Pamiętajmy, że odpowiedzialność za stan drzew spoczywa na właścicielu nieruchomości, ponieważ są one jej częścią składową. Podstawą prawną ewentualnych roszczeń odszkodowawczych jest art. 415
kodeksu cywilnego stanowiący, że „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.” Tak więc właściciel odpowiada za szkody spowodowane przecd. na str. 4

Głos Gminy Wilkowice
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cd. ze str.1

Za nami kolejne obchody Dni Wilkowic

Następnie na scenie pojawił się zespół regionalny z Gminy Galgaheviz z Węgier. Tuż po występie, w niezwykle uroczysty sposób, Wójt
Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka oraz Burmistrz Gminy Galgaheviz Vano Andras podpisali list intencyjny o wzajemnej współpracy.
Podczas wizyty przedstawicieli naszej gminy w Gminie Galgaheviz
w miesiącu lipcu podpisana zostanie umowa partnerska.
Jako kolejny zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”, zaraz po nich wystąpiła Gminna Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Wilkowic. Następnie na scenie zaprezentował się zespół „Son
of the Velvet Rat” oraz Joe „City” Garcia, którzy na co dzień koncertują na terenie Stanów Zjednoczonych. Jako gwiazda wieczoru swoje umiejętności zaprezentował zespół INOROS. Na zakończenie sobotniego wieczoru została zorganizowana dyskoteka.
W niedzielne popołudnie odbył się pokaz gimnastyki artystycznej
w wykonaniu Klubu Sportowego ORION. Następnie na scenie pojawiły się zespoły Black Bee, Factory of Blues, Pociąg Rock’n’Roll oraz
Rocker Soul.
Poza częścią kulturalną podczas XVII Dni Wilkowic miały miejsce
również wydarzenia sportowe. W czwartek na hali GOSiR Wilkowice zorganizowany został Dzień Sportu Dla Osób Niepełnosprawnych
w ramach programu „HALA BEZ BARIER” zorganizowany przez DPS
Wilkowice, zaś w sobotę na trasie Górne Wilkowice – Magurka Wilkowicka odbył się wyścig rowerowy „UPHILL 2016”.
Składamy serdecznie podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym zorganizowane zostały tegoroczne Dni Wilkowic.
Sponsorzy XVII Dni Wilkowic:
– Rada Sołecka w Wilkowicach,
– Urząd Gminy w Wilkowicach,
– „Pol-Lab” Sp. z o.o.,
– Wala Sp. z o.o.,
– Bank Spółdzielczy w Bystrej,
– Spółka Wodociągowa w Wilkowicach,
– Firma „Euro-Wind”,
cd. ze str.3

Organizatorzy

Zawinił wiatr, czy właściciel posesji?

wróceniem się drzewa wtedy, gdy doszło do takiej sytuacji z powodu
jego zaniedbań, np: drzewo było spróchniałe lub widoczne były jego
uschnięte gałęzie. Powinniśmy już wcześniej, zanim nastąpił wypadek, poddać je zabiegom pielęgnacyjnym lub starać się o pozwolenie na jego całkowite wycięcie. Jeżeli natomiast drzewo było zdrowe i nikt nie mógł przewidzieć, że jest się w stanie z jakiegoś powodu przewrócić, właściciel posesji nie ponosi za to odpowiedzialności. W takim przypadku uznaje się, że szkoda wywołana przewróceniem drzewa powstała w wyniku siły wyższej. Jednak to właściciel
musi wykazać, że zrobił wszystko, by drzewo rosnące na jego posesji znajdowało się w należytym stanie i w związku z tym nie ponosi winy za wypadek. Inaczej sprawa wygląda, gdy drzewo było „chore”, wyschnięte, nadłamane lub w inny sposób można było zaobserwować, iż jest uszkodzone i w stanie stwarzającym zagrożenie
jego przewrócenia się. W takiej sytuacji można zarzucić właścicielowi winę przynajmniej w postaci niedbalstwa, czyli niezachowania wymaganej staranności przy utrzymywaniu znajdujących się na posesji drzew. Sprawy utrzymania zadrzewień i uzyskiwania zezwoleń na
usunięcie drzew reguluje ustawa – prawo ochrony przyrody. Zgodnie z art. 83 ust. 1 tej ustawy, usunięcie drzewa jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Jeśli zezwolenie jest udzielane osobie fizycznej na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością
gospodarczą, nie podlega ono opłacie, podobnie jest w przypadku,
gdy jest udzielane wobec zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia
w istniejących obiektach budowlanych (art. 86 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o ochronie przyrody). Wniosek o zezwolenie należy kierować do
Wójta. Pamiętajmy! Nawet na usunięcie drzew obumarłych lub obumierających wymagane jest zezwolenie w postaci decyzji admini4

– Kazimierz Jakubiec „Eko-Wtór”,
– Stacja Paliw „Bomar” Wilkowice,
– Ośrodek Szkolenia Kierowców „Janek”,
– Paulina i Mieczysław Rączka,
– Paulina i Bartłomiej Czader,
– Daria i Klaudiusz Bartosik,
– Marcin Rajzer „Kera Ceramika”,
– Ewa i Bartosz Wadoń,
– Niepubliczne Przedszkole „Mądra Sówka”,
– Anna i Aleksandra Wala,
– Dorota i Wojciech Kąkol,
– Śląska Hurtownia Olejów „Lucart” Bielsko-Biała,
– Dębiński Mirosław „Usługi Pogrzebowe”,
– Mariusz i Adam Jakubiec „Kamieniarstwo”,
– Jacek Lipowiecki,
– Piotr Krzyżak „Colorata”,
– „Auto-Komis” Rybarzowice,
– Wiesław Hańderek,
– Mirosław Gilowski,
– Anna i Dariusz Wandzel – producent rolet,
– Stefan Leniec,
– Komendarczyk – producent folii,
– Olimpia i Edward Romaniak,
– Bracia Koniorowie,
– Państwo Stachurscy,
– Emil Sadowski „Instalatorstwo elektryczne”,
– Katarzyna Cabaj „EkoDrew”,
– Hurtownia Wikliny,
– Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach,
– Koło Emerytów i Rencistów w Wilkowicach,
– Firma „Dragon”.
Serdecznie dziękujemy!

stracyjnej. Natomiast prowadzenie prac w obrębie korzeni lub korony drzewa nie wymaga zezwolenia, a warunki, które muszą być zachowane określa art. 87a. I tak: „Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony
drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się
w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie
rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa”.
A co w sytuacji, kiedy obawiamy się drzew rosnących na sąsiedniej posesji, a sąsiad nie chce ich usunąć, lekceważąc sobie zagrożenie? W takim przypadku możemy wezwać sąsiada do usunięcia drzewa w oparciu o art. 144 Kodeksu cywilnego („Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od
działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”) – a jeśli odmówi – wystąpić do sądu z powództwem o nakaz podjęcia tych czynności. Ponadto, może nam się przydać wiedza, że zgodnie z art.150 Kodeksu cywilnego „właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie
korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia”.
		
Krystyna Skowrońska
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Osiągnięcia uczniów ze Szkoły Podstawowej im. W Jagiełły w Wilkowicach
w roku szkolnym 2015/2016
Każdego roku nasza szkoła bierze aktywny udział w różnorodnych
konkursach organizowanych na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim czy gminnym. Cieszy fakt, że w tego typu
współzawodnictwie biorą coraz liczniej udział uczniowie z klas najmłodszych. Ich zaangażowanie we współzawodnictwo na różnych
PRZEDMIOT/
OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA
1a wychowawca
Lucyna Skonecka
1c wychowawca
Aleksandra Laszczak
2a wychowawca
Anna Turotszy-Goryl
2c wychowawca
Barbara Włodarz

2d wychowawca
Beata Duraj

przedmiotach i poziomach to bez wątpienia zasługa wychowawców
i nauczycieli, którzy zachęcają uczniów do poszerzania swojej wiedzy. Poniżej prezentujemy uczestników konkursów organizowanych
w naszej szkole w minionym roku szkolnym.
Zespół Promujący Szkołę

NAZWA KONKURSU
IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyr.
„Świetlik”
IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyr.
„Świetlik”
IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyr.
„Świetlik”
„Człowiek i Środowisko”
IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyr.
„Świetlik”
Międzynarodowy Konkurs Nauk Matematycznych
Kangur
IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyr.
„Świetlik”
II etap Przeglądu Pieśni Patriotycznej
Gminny Konkurs Językowo - Plastyczny
Powiatowy Konkurs „Zostań Mistrzem”

LAUREACI/WYRÓŻNIENI
Julia Sufczyńska - wyróżnienie
Emilia Stawowczyk – wyróżnienie
Anna Klimczak - wyróżnienie
Paweł Bodek – wyróżnienie
Kacper Śniadek – 1. miejsce w kategorii klas 1-3
Przemysław Górny – wyróżnienie
Wiktor Rączka - wyróżnienie
Elżbieta Kąkol – wyróżnienie
Szymon Galas - wyróżnienie
Agnieszka Widuch - wyróżnienie

Agnieszka Widuch - dyplom
Blanka Wiśniowska - wyróżnienie
Marek Salachna – 2. miejsce
Kamil Twardowski – bardzo dobry wynik
3b wychowawca Jolanta Tomasik Alfik humanistyczny
Igor Gołębiowski – bardzo dobry wynik
Mateusz Rychlik 5b – wynik bardzo dobry
Emilia Dobija 5b - wynik bardzo dobry
Mateusz Mendrok 6b - wynik bardzo dobry
Wiktoria Kąkol 6b - wynik bardzo dobry
Weronika Zątek 6b - wynik bardzo dobry
Jan Szczepan 5a - wynik dobry
Szymon Nikiel 5a - wynik dobry
Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny „Omnibus”
Kamil Marszałek 5a - wynik dobry
Emilia Kąkol 5a - wynik dobry
JĘZYK POLSKI
Julia Kawałek 5b - wynik dobry
Katarzyna Męcner
Natalia Nowak 5b - wynik dobry
Wiesława Stolarczyk Kos
Igor Kubica 5b - wynik dobry
Weronika Zątek 6b- wynik dobry
Oliwia Świerczek 6b - wynik dobry
Sebastian Pruś 6b - wynik dobry
„Człowiek a środowisko”
Krystian Basiura kl. 5a – 1. miejsce
Filip Zuziak 4a – wynik bardzo dobry
Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny „Omnibus”
Jakub Pach 4b – wynik bardzo dobry
„Alfik humanistyczny”
Filip Zuziak kl. 4a – laureat
MATEMATYKA
Oliwier Pszczółka 4b – wyróżnienie
Międzynarodowy
Konkurs
Nauk
Matematycznych
Małgorzata Jakubiec
Filip Marszałek 4b – wyróżnienie
Kangur
Małgorzata Kwaśny
Mateusz Mendrok 6b - wyróżnienie
II Etap Przeglądu Pieśni Patriotycznej
Dyplom dla zespołu Groniczki i solistki Julii Strąk 6a
MUZYKA
TECHNIKA
miejsce w rejonie (Wiktoria Kąkol, Kamil Czekierda, Natalia Doracbiała,
Konkurs Wiedzy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2
Maria Prostak
Kacper Kania)
IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodni- Sebastian Pruś 6b – nagroda
czych „Świetlik”
Filip Marszałek 4b - nagroda
Kamil Marszałek 5a – wyróżnienie
Ogólnopolski
Konkurs
Panda
PRZYRODA
Jan Szczepan 5a- wyróżnienie
Bogusława Jakubiec
Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Pingwin” Emilia Dobija kl. 5b - wyróżnienie
Anna Łabuz
Jakub Pach kl. 4b - wyróżnienie
Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Pionier” Emilia Dobija kl. 5b – wyróżnienie
Emilia Kąkol kl. 5a - wyróżnienie
Anna Węgrzyn
Beata Jędryka
Gminny Festiwal Piosenki Angielskiej
Amelia Klichko 6b – 1. miejsce
Maria Prostak
VI Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biał- Maria Jakubiec 5b – 4. miejsce
ce Tatrzańskiej
Dominki Kanik 5b – 10. miejsce
1. miejsce zajęli: Zofia Dusińska 6a, Maria Jakubiec 5b, Sebastian Kanik 6a,
Patryk Walczak 2b, Martyna Mańdok 2c, Norbert Wroniewski 5a, Jakub Mańdok 3a, Karolina Zakrzewska 4a
Cała Polska Biega
2. miejsce zajęli: Natalia Janczar 6a, Kamil Nowicki 6b, Karolina Żmij 5b, Sebastian Mędrzak 4b, Urszula Czech 4a, Norbert Zioło
WYCHOWANIE FIZYCZNE
3. miejsce zajęli: Leon Raszka 5a, Karolina Ujmiak 4a, Igor Kmieć 2d
Beata Szymańczak
Anna Węgrzyn
Jakub Męcner 4a – 1. miejsce
Mistrzostwa Powiatu Bielskiego w pływaniu
Oliwia Kliś 6b – 1. miejsce
Ranga wojewódzka – Maria Jakubiec 5b – 1. miejsce stylem dowolnym i 2. miejsce stylem klasycznym, Zofia Dusińska 6a – 3. miejsce w stylu dowolnym
Śląsko-Beskidzka Liga Biegi Narciarskie
Ranga krajowa – Zofia Dusińska 6a – 4. miejsce stylem klasycznym
Mistrzostwa Polski Maria Jakubiec 5b – 2. miejsce stylem klasycznym i 2. miejsce stylem dowolnym
miejsce – sztafeta w składzie Karolina Żmij 5b, Karina Dziubek 5b, Zofia
Ogólnopolskie Spotkanie UKS w biegach narciarskich 7.
Dusińska 6a, Maria Jakubiec 5b
Drużyna w składzie – Sebastian Kanik 6a, Kamil Nowicki 6a, Oskar Słowiok
Mistrzostwa Śląska LZS w Piłce Nożnej
6a, Kacper Chowaniec 6b, Nikodem Zioło 6b
XXIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam Wyróżnienie – Sebastian Pruś 6b, Emilia Dobija 5b
w Beskidach”
PLASTYKA
Monika Bogumił-Laszczak
Konkurs plastyczny „Wspomnienie o Irenie SendleFilip Damek 4a - wyróżnienie
rowej”
RELIGIA
Międzynarodowy Konkurs „Jonasz”
Emilia Dobija 5b – laureat
Grzegorz Strycharski
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VI Konkurs Szachowy na Biwaku w Bystrej
W dniu 4 czerwca na Biwaku w Bystrej odbył się już VI Turniej
Szachowy. Plenerowe szachy z rzeźbionymi pionkami robiły wrażenie i mobilizowały uczestników turnieju do walki o czołowe miejsca,
by móc na zakończenie zagrać mecz pokazowy na dużych szachach.
Jak zwykle organizatorzy zadbali o dobrą atmosferę oraz poczęstunek, słodycze, napoje i kiełbaski z ogniska. Nagrody Stowarzyszenie
ufundowało ze środków finansowych otrzymanych w ramach Konkursu na Zadanie Publiczne Wójta Gminy. Turniej szachowy cieszy się
dużym zainteresowaniem, gromadzi dzieci i młodzież ze wszystkich

Wyniki „Bystrzańskiego Integracyjnego Turnieju Szachowego
Grupa A (otwarta)
Miejsce 1 – Kubica Leszek
Miejsce 2 – Kubica Roman
Miejsce 3 – Zawiła Zdzisław
Miejsce 4 – Pach Dominika
Grupa B (roczniki 2000 do 2002)
Miejsce 1 – Laszczak Robert
Miejsce 2 – Siuda Michał
Miejsce 3 – Ptaszek Maria
Miejsce 4 – Chromiński Kacper

szkół z terenu Gminy Wilkowice. Tegoroczny turniej, jak i wszystkie
poprzednie, odbywał się pod kierownictwem sprawdzonego sędziego szachowego pana Kazimierza Poloka z Zabrzega oraz pana Marcina Węgrzyna, sportowego wychowawcy młodzieży.
Stowarzyszenie wyraża podziękowanie Dyrekcji i Nauczycielom
wszystkich placówek oświatowych za przygotowanie i zgłoszenie
uczniów do wzięcia udziału w rozgrywkach szachowych.
W turnieju brało udział 37 osób w czterech kategoriach, a punktacja przedstawia się następująco.			
A. M.

Grupa C (roczniki 2003 do 2005)
Miejsce 1 – Giza Antoni
Miejsce 2 – Semla Maciej
Miejsce 3 – Dębski Mikołaj
Miejsce 4 – Dębski Kacper
Miejsce 5 – Maślanka Dominik
Miejsce 6 – Godula Łukasz
Miejsce 7 – Urbaniec Bartłomiej
Grupa D (roczniki 2006 i młodsi)
Miejsce 1 – Okruta Zuzanna
Miejsce 2 – Babina Piotr
Miejsce 3 – Kosiec Maciej
Miejsce 4 – Strzop Jakub
Miejsce 5 – Urbaniec Natalia
Miejsce 6 – Pawlik Anna

Miejsce 7 – Balcerzak Kacper
Miejsce 8 – Kliś Kinga
Miejsce 9 – Maruszczak Marcel
Miejsce 10 – Pochopień Maksymilian
Miejsce 11 – Prochownik Kacper
Miejsce 12 – Paszko Kinga
Miejsce 13 – Pach Tomasz
Miejsce 14 – Stawowczyk Jakub
Miejsce 15 – Kula Kamil
Miejsce 16 – Kiełbas Piotr
Miejsce 17 – Żmij Szymon
Miejsce 18 – Pach Jakub
Miejsce 19 – Sadlok Maria
Miejsce 20 – Jędryka Szymon
Miejsce 21 – Dawiec Patryk
Miejsce 22 – Bylica Aleksander

Wręczenie nagród w V Gminnym Konkursie Językowo-Plastycznym „Let’s Paint In English”
Po raz kolejny w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mesznej obchodzono Dzień Języka Angielskiego. Impreza odbyła się 9 czerwca na sali gimnastycznej szkoły. Był to dzień tym bardziej szczególny, gdyż szkoła gościła laureatów, organizowanego przez placówkę,
V Gminnego Konkursu Językowo – Plastycznego „Let’s Paint In English”. W podniosłej atmosferze wręczono nagrody za konkurs adresowany do uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
W kategorii „The Future Of Our Community – Bystra, Meszna, Wilkowice in 2100” (Przyszłość Naszej Gminy – Bystra, Meszna, Wilkowice w roku 2100) wyniki przedstawiały się następująco: I miejsce:
Paulina Nowak ZSP Meszna II miejsce: Łucja Brzoza SP, Julia Gucwa ZSP Meszna III miejsce: Dagmara Chrobak SP Wilkowice.
W kategorii „Wilkowice/Bystra/Meszna – This is the place where
we live. Come and visit us” (Wilkowice/Bystra/Meszna – To miejsce
w którym mieszkamy. Przyjedź i odwiedź nas) czołowe miejsca zdobyli: I miejsce: Adrian Grabski SP Wilkowice, Maja Ziemann SP Bystra, II miejsce: Lena Pietrusiak SP Bystra, Przemysław Górny SP
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Wilkowice, III miejsce: Filip Ptak SP
Wilkowice, Julia Polak ZSP Meszna
Oprócz wręczenia
nagród, podczas obchodów Dnia Języka
Angielskiego odbyło
się przedstawienie
w języku angielskim.
Klub Teatralny „The
Mask” z uczniami
klasy VIb przygotował inscenizację bajki „Cindirella”, czyli „Kopciuszek”, we współczesnej nietypowej aranżacji. Na uroczystości występowali również uczestnicy Gminnego Konkursu Piosenki Angielskiej. Zuzanna Nitsch zaprezentowała swój wokal w piosence Dolly Parton „The Family”, a Filip Buława w piosence kultowego zespołu
Queen pt. „Bohemian Rapsody”. W dalszej części spotkania uczniowie szkoły wzięli udział w interaktywnym quizie
o Wielkiej Brytanii. Była to oryginalna lekcja wiedzy o sławnych Brytyjczykach, historii i kulturze brytyjskiej. Mamy nadzieję, że ten szczególny dzień w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mesznej jest nie tylko ciekawą rozrywką. Chcemy, by przyczyniał się on również do propagowania nauki
języka angielskiego i wzbogacenia wiedzy o Wielkiej Brytanii przez uczniów całej Gminy Wilkowice.
opracowała: Justyna Piekarz
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Występy Zespołu Pieśni i tańca Ziemia Beskidzka
W dniu 31.05. 2016 r. przedstawiciele ZPIT Ziemia Beskidzka odebrali nagrodę za III miejsce w Powiatowych Spotkaniach Artystycznych Saga 2016. Natomiast 5 czerwca mieliśmy okazję zagrać i zaśpiewać podczas mszy odpustowej w kościele w Mesznej.
11 czerwca zaprezentowaliśmy pieśni i tańce Beskidu Żywieckiego na Dniach Wilkowic, a w kolejnym dniu, podczas opery góralskiej, opowiadającej o związkach Jana Pawła II z Podhalem i góralami,
daliśmy 30 minutowy koncert, podczas którego widzowie zgromadzeni
w katowickich Panewnikach mogli poznać tańce takie jak: sarna, siustany, koń czy hajduk.
Serdecznie zapraszamy na nasze najbliższe występy podczas Dni
Bystrej.						
AR

II Rajd Górski Stowarzyszenia Kulturalnego Huciska 4 czerwca 2016 r.
Tym razem – na trasie Szczyrk – Klimczok – Szyndzielnia – Schronisko Pod Dębowcem, połączony z promocją Słownika Gwary Hutnickiej, w postaci konkursu na największą ilość słówek i najciekawsze wyrażenia używane przez dawnych jej mieszkańców. Pogoda nam znakomicie dopisała, kondycja uczestników również, co nie było takie
oczywiste w fazie organizacji, no i humory uczestników nie były gorsze, zwłaszcza, kiedy próbowaliśmy mówić po dawnemu i dochodziło
do spektakularnych sprzeczek, jak dane słowo należy wymawiać, a wersji czasem było kilka i musieli je rozstrzygać najstarsi uczestnicy rajdu pamiętający je ze swojej młodości. Plonem konkursu była,
spora ilość nowych słówek, które dopiszemy do już
pokaźnej objętości Słownika, który piszemy na bieżąco, bo inaczej się nie da. W tym miejscu pragnę
serdecznie pogratulować i podziękować wszystkim uczestnikom rajdu za każdy wkład w promo-

cję naszego małego dzieła, a zwłaszcza Pani Lucynie Zuziak, za zajęcie I miejsca w kategorii największa ilość słówek i Pani Izabeli Cader, za I miejsce w kategorii najciekawsze słówka. A gdzie są Panowie? Tu akurat nie brali udziału, bo prawie wszyscy tworzą Zespół pracujący nad Słownikiem, i żeby było fair, wyłączyli się z konkursu. A są
to, oprócz autora reportażu, Marek Maślanka, Krzysztof Gorzela, Maciej Cader i Tomasz Dobija. Znakomita zabawa, przyjemny wypoczynek, no i ta wartość dodana, która sprawia, że po tej
wycieczce pozostaje nam coś trwałego. Śledź drogi czytelniku nasze ogłoszenia, plakaty, wydarzenia, bo takie i podobne konkursy w ramach promocji
Słownika Gwary Hutnickiej będziemy jeszcze ogłaszać i warto w nich wziąć udział, przede wszystkim
ze względu na świetną zabawę, walory poznawcze,
a także na fajne nagrody, których przecież nigdy nie
zabraknie.			
Józef Kruczek

Kije na naszych ulicach, czyli never ending story edukacyjne

Oba kije już na pierwszy rzut oka nawet laik jest w stanie odróżnić
i sklasyfikować właściwie, pod warunkiem wszakże, iż wie o istnieniu dwóch (a właściwie trzech) rodzajów kijów, z których każdy służy do czegoś innego. I należy go wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem.
Braki w edukacji koniecznie trzeba nadrobić, gdyż nasze ulice pełne są osób z kijkami, które właściwie nie do końca wiedzą po co je
dzierżą i co mają z nimi zrobić, a nawet jeśli wiedzą, to często nie są
w stanie, gdyż dzierżą w dłoniach niewłaściwe kije.
Zacznijmy zatem od podstaw, na rynku można kupić 3 rodzaje kijów:
1.
2.
3.

Kije do nordic walking,
Kije do trekkingu,
„Kije do niczego”.

Przejdźmy do ich krótkiej charakterystyki.
Kije do nordic walking mają:

− smukłą rękojeść bez żadnych wypustek,
− rękawice, czyli coś co separuje kciuk od reszty palców i pozwala na swobodne puszczanie kija bez ryzyka, że gdzieś nam poleci bez kontroli,
− nie mają natomiast amortyzacji, czyli systemów anti shock, nawet jeśli
są składane,
− są lekkie.

Kije do trekkingu mają:

− grubą rękojeść z wypustkami, tak aby dłoń wpasowała się w rękojeść
i trzymała ją pewnie,

− opaskę na rękę, która luźno zarzucona na nadgarstek ma ewentualnie
zapobiec zsunięciu się kija w przepaść, jeśli go na trasie wypuścimy,
− amortyzację, czyli system anti shock,
− nie należą do najlżejszych kijów.

Kije do niczego mają:
−
−
−
−
−

ni to rękawice, ni to opaskę,
rękojeść ni to grubą, ni to smukłą,
amortyzację, którą można zablokować,
są ciężkie i nieporęczne,
kosztują bardzo mało.

I kilka słów o zastosowaniu:
Kije do nordic walking – są używane do technicznego marszu z kijami polegającego na właściwym odpychaniu się od powierzchni (nie
wbijaniu kija pod kątem prostym do podłoża, tylko pod kątem ostrym).
Techniczne aspekty regulują prace rąk, stóp i ogólnej postawy.
Kije do trekkingu – są używane podczas wypraw górskich i ich
funkcja polega na wsparciu we wspinaczce i zejściu z góry. Na nich
spoczywa cały ciężar ciała człowieka i mają one być osadzane pionowo w podłożu i przyjmować obciążenie (stąd amortyzacja)
„Kije do niczego” – jedyne rozsądne zastosowanie to podpórki do
pomidorów.
A jakie Ty masz kije i jak z nimi chodzisz? Napisz do nas: biuro@euforja.pl.
Katarzyna Daniek, instruktor nordic walking
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IV bitwa na szańcach

I tym razem pogoda dopisała. Na polanie nad zbiornikiem retencyjnym przy ulicy Harcerskiej od rana było ciepło i pięknie, świeciło słońce. Polana była znakomicie przygotowana przez ekipę pana Bogdana Szlósarczyka. Pole bitwy było wykoszone. Zbudowano trzy imponujące szańce pod nadzorem sołtysa Wilkowic pana Ryszarda Rączki.
Przy pracach tych bardzo pomagali panowie: Marek Urbańczyk – główny budowniczy, Mieczysław Kręcichwost, Kazimierz Kalikowski, Wiesław Rydz i Adam Gruszecki. Namioty zostały rozstawione, można
podsumować, iż scenografia inscenizacji bitwy na szańcach ze Szwedami staje się coraz bardziej autentyczna i widowiskowa. Zbierały się
tłumy ludzi i już było wiadomo, że na pewno padnie rekord frekwencji.
Można podać, że samochody stały od przystanku, aż głęboko w las,
po ośrodek harcerski. Impreza rozpoczęła się występem młodzieży ze
Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Wystąpił zespół muzyczny fletni Pana „Beskidy”, który wykonał utwory z naszego regionu i muzykę popularną. Fletnia Pana to rzadki instrument i widać wielką pracę, bo nie jest łatwo wydobywać z niego piękne melodie. Występ młodzieży był dobrze przygotowany, a prowadzenie zespołu przez panią
Marię Prostak było profesjonalne i widać było całoroczną pracę z młodzieżą. Występ był ciekawy, prezentował dorobek muzyczny młodzieży Szkoły Podstawowej. Inscenizację bitwy oglądało dużo dzieci i młodzieży. Po bitwie młodzież wraz z nauczycielem historii panią Moniką
Bogumił-Laszczak omówiła sprawę wojny polsko-szwedzkiej. Jak gdyby została przedłużona lekcja historii ze szkoły. Następnie wystąpiła
młodzież z Gimnazjum. Wystąpiła w bardzo okrojonym składzie: były
to Aleksandra Jasek, która zaśpiewała piosenkę „Our House” zespołu Madness i Julia Steczek, która zaśpiewała „The Night” zespołu Avici. Razem wykonały piosenkę „7 Years” autorstwa Lukasa Grahama.
To właśnie w tym duecie zajęły drugie miejsce w Gminnym Konkursie
Piosenki Angielskiej. Dziewczyny prowadził nauczyciel Tomasz Wiatrowski. Inscenizację, swoją obecnością, zaszczycili: Wójt Gminy Mieczysław Rączka, Jacek Lipowiecki – Zastępca Wójta, Alicja Raszka
– Sekretarz Gminy, z ramienia starostwa uczestniczyła pani Magdalena Więzik z Wydziału Promocji oraz Adam Matusiewicz – były Wojewoda Śląski. Z Rady Powiatu obecny był Grzegorz Gabor. Była również
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” pani Agnieszka Sech.
Związek Spadochroniarzy Polskich reprezentował pułkownik Władysław Blicharski. Byli również radni – pani Anna Maślanka, pan Antoni
Kufel, pan Józef Kąkol i pan Piotr Pielesz. Bystrzańską Inicjatywę reprezentowała pani Teresa Pryszcz. Bezpośrednio przed inscenizacją
prelekcję wygłosił pan doktor Przemysław Stanko z Uniwersytetu Papieskiego – twórca „Monografii Gminy Wilkowice”, który zapoznał słuchaczy z sytuacją jaka panowała w czasie „potopu” i jeszcze raz pod-

kreślił i przypomniał widzom, iż 8 marca 1656 roku na pograniczu Wilkowic i Mikuszowic w dorzeczu rzeki Skleniec i Białej nie odbyła się tylko potyczka, ale odbyła się regularna bitwa pomiędzy broniącymi się
na szańcach wojskami polskimi, a atakującymi wojskami szwedzkimi.
Była to bitwa w obronie Polski i króla Jana Kazimierza. Doktor Stanko
zaapelował do nauczycieli historii i dyrektorów szkół, aby ten fakt historyczny podawano na lekcjach historii. Kiedy zbliżał się patrol konny, który prowadził pan Józef Osiewicz (wcześniej niż to było w planie), dowódca rozpoczął bitwę. Były potężne wystrzały armatnie, były
ataki Szwedów, obrona Polaków, byli zabici i ranni, których znoszono do lazaretu. Bitwa była barwna, a sceny i ataki widowiskowe. Być
może bitwę rozpoczęto wcześniej, by nie płoszyć koni, ale w związku
z tym nie było oficjalnego otwarcia. Otwarcia imprezy dokonał Władysław Wala praktycznie po zakończeniu bitwy. Wystąpiła kapela „Romanka”, a później ta kapela zaprezentowała melodie biesiadne. Szkoda tylko, że tak jak w ubiegłym roku, tę piękną imprezę przerwała około
godziny 15:30 burza i deszcz. W międzyczasie wystąpili klaun beskidzki oraz fantastyczny pokaz baniek mydlanych, które zaprezentowała
potężna i ulubiona przez dzieci żabka. Odbyły się również konkursy
z nagrodami dla dzieci. Miał odbyć się konkurs tańca i śpiewu piosenki
biesiadnej, lecz jakoś uczestników nie ciągnęło do takiej zabawy. Zaprezentował swoje rzeźby już dobrze znany w gminie Wilkowice artysta Janusz Wędzicha, który powiedział, że rzeźby wykonane przez niego zdobią Hydepark w Londynie i można je napotkać również w Szwecji i w innych krajach Europy Zachodniej. Pokazał i opowiedział również na czym polega sztuka rzeźbienia dużych figur w drzewie. Inny artysta specjalizujący się w grze i wytwarzaniu fujarek pokazywał jak produkuje się profesjonalnie fujarki i dał pokaz swoich umiejętności. Zdaniem widzów i turystów impreza wypadła znakomicie, a szczególnie
podobała się inscenizacja. Jest oczywiste, że aby zorganizować taką
imprezę muszą się znaleźć ludzie dobrej woli, którzy pomogą zarówno
w organizacji jak również dając wsparcie finansowe. Dlatego naszym
obowiązkiem jest podać do wiadomości tych dobrych ludzi i instytucje.
Dziękujemy Urzędowi Gminy, Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Promyk”
w Bystrej, a szczególnie pani Agnieszce Sech, Fundacji Sadyba, Spółce z o. o. Wala, Zakładowi Bulten Polska, Spółce Wodociągowej Wilkowice, Bankowi Spółdzielczemu w Bystrej, Spółdzielni Bystrzanka, Kera
Ceremika, Wytwórni Wędlin Duda, sklepowi Euro w Bystrej, Zakładowi Drewplac, Zakładowi P.P.H.U. Dariusz Wandzel, Arkadiuszowi Forysiowi, Broker Biznes Consulting Mirosława Szczepana. Dobrze, że na
naszym terenie są ludzie dobrej woli, dzięki którym zawsze możemy liczyć na wsparcie.		
		
Władysław Wala

sukcesy uczniów szkoły podstawowej w wilkowicach
W ostatnim miesiącu wiele się działo w naszym szkolnym sportowym środowisku.
Podczas rozgrywanych Mistrzostw Powiatu Bielskiego w pływaniu
zwycięstwo odniosło dwoje naszych uczniów Jakub Męcner i Oliwia
Kliś. Warto dodać że Jakub Męcner parę dni później został Mistrzem
Śląska 11 - latków w Gliwicach na 50 m stylem dowolnym oraz zdobył
3 miejsce na 100 m stylem motylkowym.
Kolejne zawody w których uczestniczyli nasi uczniowie z licznymi
zwycięstwami to Polska Biega:
Kat. 2003 dziewczyny - 1 miejsce Zofia Dusińska, 2 miejsce Natalia
Janczar.
Kat. 2003 chłopcy - 1 miejsce Sebastian Kanik, 2 miejsce Kamil Nowicki.
Kat. 2004 dziewczyny - 1 miejsce Maria Jakubiec, 2 miejsce Karolina Żmij.
Kat. 2004 chłopcy - 1 miejsce Norbert Wroniewski.
Kat. 2005 dziewczyny - 1 miejsce Karolina Zakrzewska, 2 miejsce Urszula Czech, 3 miejsce Karolina Ujmiak.
Kat. 2005 chłopcy – 2 miejsce Mędrzak Sebastian i 3 miejsce Leon
Raszka
Na zawodach uczestniczyli także młodsi uczniowie naszej szkoły i również oni dali znać o swojej obecności. W grupie najmłodszej
3 miejsce zajął Jakub Pawlik, wśród rocznika 2008 zwyciężył Patryk
Walczak. 2007 rocznik to zwycięstwo Martynki Mańdok, 2 miejsce Norberta Zioło i 3 Igora Kmiecia. W roczniku 2006 na najwyższym stopniu
podium stanął Jakub Mańdok, a 2 był Pach Jakub.
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9 czerwca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zawodach Sport
Generacja. Na stadionie w Wapienicy wystartowało ponad tysiąc
uczniów z 26 szkół podstawowych klas 4‑6. Cieszymy się że podczas
zawodów został pobity rekord Polski, jeśli chodzi o frekwencję szkół,
a my mogliśmy do tego rekordu dołożyć swoją cegiełkę. Uczniowie na
początku wystartowali w biegu integracyjnym, gdzie na mecie dla każdego uczestnika czekał złoty medal. Następnie uczniowie startowali
w biegu na 33 m, 33 m przez płotki, 200 m oraz w sztafecie 12 x 200
m. W konkurencji sprinterskiej na 33 m nie miała równych sobie Maria
Jakubiec, która z rąk wiceprezesa Polskiego Związku Lekkoatletycznego otrzymała upominek.
11 czerwca wzięliśmy udział w XVII Powiatowym Górskim Rajdzie
Jaworze 2016. Po przybyciu na metę, która mieściła się na amfiteatrze
w Jaworzu uczestnicy otrzymali poczęstunek. Zmęczeni po rajdzie, ale
zadowoleni uczniowie brali udział w konkursach artystycznych oraz
mieli możliwość poczuć się jak alpinista korzystając ze ścianki wspinaczkowej. Warto wspomnieć również o sukcesach naszych piłkarzy
(Sebastian Kanik, Kamil Nowicki, Nikodem Zioło, Kacper Chowaniec,
Oskar Słowiok) którzy z klubem GLKS Wilkowice wygrali zmagania
w województwie Śląskim i będą reprezentować Śląsk na Ogólnopolskim Turnieju w Opolu.
Wszystkim uczniom gratulujemy wspaniałych osiągnięć i życzymy
dalszych sukcesów. Życzymy wam kochani abyście pływali jak kiedyś
Otylia Jędrzejczak i Paweł Korzeniowski, Biegali jak Usain Bolt, strzelali gole jak Robert Lewandowski a przede wszystkim czerpali radość
z wszelkiej aktywności fizycznej. 		
SP Wilkowice
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VIII GMINNY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ - organizowany przez Szkołę
Podstawową im. W. Jagiełły w Wilkowicach
W dniu 25 maja 2016 r. na sali w Domu Strażaka w Wilkowicach
odbyła się już ósma edycja Gminnego Festiwalu Piosenki Angielskiej,
której pomysłodawcą i organizatorem jest Szkoła Podstawowa im.
W. Jagiełły w Wilkowicach. Tegoroczny konkurs odbył się pod hasłem: „Our Mothers, Fathers, Children. Let`s sing about a Family! ”
Celem festiwalu była prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów naszej gminy. Konkurs miał charakter przeglądu w kategoriach: soliści, duety w grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.
W festiwalu wzięło udział łącznie 25 uczestników ze wszystkich
szkół Gminy Wilkowice. Uroczystego otwarcia i powitania wszystkich przybyłych uczestników
konkursu dokonał Wójt Gminy Wilkowice, pan Mieczysław Rączka. Zaprezentowanych zostało 18 utworów, które oceniała komisja sędziowska w składzie: pani Joanna Tarnawa, pani Gabriela
Giełtowska i pani Beata Jędryka. Jury wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kate-

goriach, którzy otrzymali nagrody główne, ufundowane przez Urząd
Gminy w Wilkowicach i wydawnictwo podręczników do języka angielskiego Oxford. Nagrodzono łącznie 6 osób:
– solistka Szkoły Podstawowej z Wilkowic: Amelia Klichko,
– duet ZSP z Mesznej: Anna Bieniek, Justyna Śliwa,
– solistka Gimnazjum z Bystrej: Aleksandra Wolińska,
– duet Gimnazjum z Bystrej: Maja Kowalczyk, Estera Kowalcze.
Nagrody główne w postaci zestawu Parkera (pióro i długopis)
zwycięzcom wręczył gospodarz imprezy, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Jagiełły w Wilkowicach, pan Andrzej Pobożny. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia w postaci „słodkości
- czekolady” oraz dyplomy za
udział w festiwalu.
W trakcie obrad komisji sędziowskiej, widzowie obejrzeli występy „małych i dużych”
szkolnych talentów, którzy zaprezentowali na scenie swoje umiejętności wokalne i taneczne.
Artykuł opracowała
Anna Węgrzyn

W NASZYM PRZEDSZKOLU NIE MIESZKA NUDA, ZAWSZE JEST CIEKAWIE
Dzieci posiadają nieodpartą chęć poznawania, doświadczania nowych rzeczy, uczenia się poprzez obserwowanie, naśladowanie oraz
praktyczne działanie. Nasze przedszkole każdego dnia stwarza różnorodne okazje do wszechstronnego rozwoju dziecka w postaci zajęć, zabaw, uroczystości, wyjść, teatrzyków, ciekawych warsztatów
tematycznych. Jedną z wielu takich atrakcji było oglądanie przedstawień pt: „Przygody drwala Bartłomieja’’ oraz „Spotkanie z muzyką”, w wykonaniu aktorów z zaprzyjaźnionych teatrzyków objazdowych. Dzieci z zaangażowaniem śledziły akcję, doskonale wcieliły się w rolę widza, kulturalnie zachowując się podczas spektaklów,
oraz nagradzając brawami grę aktorską. Kolejnym ciekawym wydarzeniem były warsztaty ekologiczne pt: „Ogródek w moim pokoju’’, na
których dzieci wzbogaciły swoją wiedzą na temat hodowli roślin, warzyw, kwiatów, traw, ziół oraz drzew różnego gatunku. Dzieci bardzo
zaangażowały się w część praktyczną warsztatów, sprawnie współpracowały z prowadzącą wykonując kolejne etapy pracy, by w końcu plastikową butelkę zamienić w ciekawą doniczkę z posadzonym
w niej zbożem i maciejką.
25.05.2016 r. tj. w środę, pierwszy raz w naszym przedszkolu odbył się, Dzień mleka”. W tym dniu dzieci dowiedziały się, jak ważne
jest spożywanie produktów mlecznych, oraz jakie są skutki ich braku w naszym organizmie. Każde dziecko zjadło pyszny mleczny jogurt oraz chętnie wykonało pracę plastyczną pt: „Mleczna krówka”.
Natomiast w dniu 06.06.2016 r. tj: w poniedziałek dzieci w doskonałych humorach, przy pięknej pogodzie, uroczyście obchodziły swój
dzień – Dzień Dziecka. Czas upływał na wesołej zabawie, największą
atrakcją były „dmuchańce”, które są już tradycją naszego przedszkola. Po zabawie na dmuchańcach, by nabrać sił dzieci ze smakiem zjadły pizzę i dalej bawiły się przy muzyce w ogrodzie przedszkolnym,
uczestnicząc w różnorodnych zabawach ruchowych. Równie ciekawym wydarzeniem w tym dniu były pokazy strażackie. Dzieci oglądały samochód strażacki, służący do ratowania ludzi. Wysłuchały ciekawych historii z akcji strażackich, a na koniec uczestniczyły w treningu strażackim – lanie z sikawki do celu.
W dniu 11.06.2016 r. dzieci z grup starszych „Żabki”
oraz „Smerfy” występowały
na „Dniach Wilkowic’’. Przedszkolaki śpiewały radosne

piosenki o tematyce wiosenno – letniej oraz pokazały swoją doskonałą formę, wykonując skomplikowane układy taneczne.
Dzień 14.06.2016 r. tj: wtorek był pełen emocji. Wtedy odbył się
„Piknik Rodzinny”. Nasze dzieci prezentowały swoje umiejętności
wokalno – muzyczno – taneczne oraz recytatorskie. Niejednemu rodzicowi ze wzruszenia łezka zakręciła się w oku, a każdy w 100% był
dumny ze swojej pociechy. Dla takich chwil pełnych wzruszeń i ciepła, warto jest włożyć dużo pracy, aby występ przyniósł wiele satysfakcji. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom
pikniku.
„Dzień Otwarty” w naszym przedszkolu odbył się
16.06.2016 r. tj: w czwartek,
uczestniczyły w nim dzieci,
które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola. W tym dniu
miały okazje zobaczyć jak wygląda przedszkole od wewnątrz – sale, pomieszczenia i na zewnątrz
– ogród oraz znajdujące się w nim sprzęty służące do aktywności fizycznej i zabawy, uczestniczyły w zajęciach muzycznych, ruchowych
oraz plastycznych.
Na dzieci uczęszczające do grupy „Smerfów” mieszczącej się przy
gimnazjum czekały dodatkowe atrakcje „Sportowy Dzień Dziecka”,
który został zorganizowany 01.06.2016 r. przez nauczyciela wychowania fizycznego Pana Ryszarda Dzielędziaka oraz jego uczniów.
Przedszkolaki brały udział w grach i zabawach ruchowych oraz zawodach sportowych. Natomiast 15.06.2016 r. dzieci uczestniczyły
w spotkaniu pt: „Animacje – zabawy z muzyką”, przygotowane w ramach praktyk przez absolwentki Gimnazjum, uczęszczające do szkoły hotelarskiej. Spotkanie odbywało się pod czujnym okiem Pana Ryszarda Dzielędziaka na sali gimnastycznej, dzieci chętnie brały udział
w animacjach, tańcach, zabawach muzyczno – ruchowych.
W dniu 21.06.2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach dzieci z naszego przedszkola zostały pasowane na czytelników, otrzymały książki oraz dyplomy. Panie bibliotekarki przypomniały, jakie zasady panują w bibliotece oraz jakie prawa i obowiązki ma
czytelnik. Przedszkolaki złożyły uroczyste przyrzeczenie, iż będą zawsze dbały o książki własne i te wypożyczone.
Nauczycielka Przedszkola Publicznego
w Wilkowicach Paulina Szymanek
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„Sprzątamy Beskidy”, czyli leśne porządki z uczniami
Szkoły Podstawowej w Bystrej
„Dzień Ziemi” to akcja prowadzona w naszej szkole corocznie wiosną, której celem jest promowanie postaw ekologicznych wśród naszych uczniów. W to międzynarodowe święto pogoda dopisała, dlatego wykorzystaliśmy sprzyjającą aurę i zorganizowaliśmy wyjście
w teren, celem posprzątania zaśmieconych terenów leśnych w Bystrej. Wcześniej, na lekcjach przyrody omówiliśmy bogaty ekosystem
leśny naszych bystrzańskich okolic, zadaliśmy sobie nawzajem pytanie: co możemy zrobić, by chronić drzewa? Nauczyciel przypomniał,
że są one również siedliskiem dla wielu zwierząt, nie tylko ptaków. Po
powrocie do szkoły ułożyliśmy krótki dekalog, świadczący o postawach
proekologicznych wśród naszej
społeczności szkolnej, który m.in.
brzmi: „chronić przyrodę, oszczędzać wodę, dokarmiać ptaki, prądu
nie marnować i nigdy.. nie śmiecić”.

Lasek Wilkowicki
8 maja uczniowie klas szóstych
Szkoły Podstawowej w Bystrej uczestniczyli w niecodziennym spacerze
po Lasku Wilkowickim. Pod okiem
p. Zbigniewa Wilczka i p. Jarosława Kasprzyka z Klubu Gaja odkrywali na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej niezwykły las łęgowy. Uczniowie
poznali historię miejsca w którym położony jest las, zdobyli wiedzę o występujących tam gatunkach roślin
i zwierząt. Wszyscy uczestniczyli w likwidacji ekspansywnego rdestowca ostrokończystego, który wdziera się na nasze tereny eliminując lokalną roślinność. Każdy mógł spróbować jak smakuje szczawik
zajęczy.			
Zespół promujący SP w Bystrej

V Mini Olimpiada w Mesznej
4 czerwca 2016 r. na boisku szkolnym w Mesznej odbyła się już
V Mini Olimpiada dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, organizowana co roku z okazji Dnia Dziecka. W tym roku była to impreza wyjątkowa, gdyż liczba uczestników wyniosła ponad 270 osób, ale to
nie wszystko. Po raz pierwszy wzięło w niej udział 37 dzieci z Likavki na Słowacji, gminy zaprzyjaźnionej z Gminą Wilkowice. W Olimpiadzie brały udział dzieci z Mesznej, Bystrej, Wilkowic, Szczyrku, Rybarzowic, Buczkowic oraz z Czechowic i Bielska-Białej, a także grupa
dzieci ze świetlic środowiskowych Towarzystwa Brata Alberta z Bielska-Białej.
Jak przystało na prawdziwą Olimpiadę, wszyscy uczestnicy przemaszerowali kolejno według miejscowości, witani przez widzów, rodziców, opiekunów i gości gromkimi oklaskami. Odśpiewano hymny narodowe Słowacji i Polski, zapalono znicz olimpijski i uroczyście
otwarto Mini Olimpiadę. Otwarcia dokonali zaproszeni goście: z-ca
wójta gminy Wilkowice – Jacek Lipowiecki oraz sołtys wsi Meszna –
Antoni Kufel.
Ponadto wśród zaproszonych gości byli również: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” – Agnieszka Sech, prezes LKS „Klimczok-Bystra” – Zbigniew Banet, dyrektor GOSiR w Wilkowicach – Marek Kubica, paraolimpijczyk – Damian Kulig (ciężarowiec), juniorki z reprezentacji siatkarek, były bramkarz Podbeskidzia – Richard
Zajac, mistrz świata dzieci w skokach narciarskich – Janek Habdas
i mistrz świata juniorów w narciarstwie alpejskim – Piotr Habdas.
Organizatorami
tegorocznych zawodów byli: rodzina Tomasza Marcalika
i ich przyjaciele, Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej
przy współudziale Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wilkowicach oraz GOK „Promyk” w Bystrej.
Nad całością czuwał prowadzący imprezę Tomasz
Marcalik, pomysłodawca Olimpiady. Olimpiada została dofinansowana z dotacji Urzędu Gminy w Wilkowicach. Imprezę wspierali liczni
sponsorzy. Po wywiadach przeprowadzonych przez młodych organizatorów z zaproszonymi sportowcami oraz po złożeniu uroczystego
ślubowania uczestnicy olimpiady rozpoczęli rozgrywki w pięciu dyscyplinach w kategoriach przedszkolaków, dzieci z klas I-III oraz IV-VI
z podziałem na dziewczęta i chłopców.
W każdej kategorii przyznano medale i nagrody za 3 pierwsze miejsca. Nagrodę Główną – tablet marki Lenovo – za zdobycie największej ilości punktów otrzymał Adrian Janica z Mesznej.
Każdy uczestnik olimpiady otrzymał medal i nagrodę, toteż wszyscy byli ogromnie zadowoleni. Dla każdego uczestnika przewidziano poczęstunek, a mianowicie pyszne ciasto, lody, kiełbaski, cukier10

ki, oczywiście bezpłatnie. Atrakcją imprezy były występy Teatru
Banialuka ze spektaklem „Trzy
świnki” oraz pokaz breakdance grupy „Bielskil” z Bielska-Białej. V Mini Olimpiada w Mesznej
była wspaniałą imprezą dla dzieci. Dopisała pogoda, duża liczba uczestników, goście z Likavki, wspaniałe nagrody, radosna atmosfera, sportowe przeżycia, wszystko to sprawiło, że
ten dzień był bardzo udany.
Organizatorzy V Mini Olimpiady w Mesznej serdecznie dziękują
wszystkim sponsorom, dzięki którym ta piękna impreza dla dzieci mogła się odbyć, a są to:
– Sponsor Głównej Nagrody – PRACOWNIA RĘKODZIEŁA.COM.PL,
– PARTNER SPORTOWY TYMON SPORT,
– MIESZKAŃCY MESZNEJ,
– URZĄD GMINY W WILKOWICACH,
– SYSTEM 7 SECURITY, F.T.KRANTO,
– TWÓJ EXPERT,
– EURO SKLEP BYSTRA,
– LAMKUR,
– MW WALCZAK,
– WWW.PLACEZABAW.PL,
– WYDAWNICTWO DEBIT,
– VIKING,
– SKLEP SPOŻYWCZY U AGATY,
– ZA 5,
– WŁASNA,
– SEW MET,
– WMW RYBARZOWICE,
– OBERŻA PODKOWA,
– RUNO STYL,
– CHATA NA GRONIU,
– HELIOS BIELSKO-BIAŁA,
– NOBILE BIELSKO-BIAŁA,
– BIURO CENTRUM GREMO,
– LEWIATAN,
– PROSPERPLAST,
– KLINIKA ŚW. ŁUKASZA,
– KTK BIELSKO-BIAŁA,
– AKSAM OSIEK,
– CAFE BAGATELA,
– JAZDA KONNA SZCZYRK,
– ROGATA.
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej
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OBCHODY 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI W PARAFII W MESZNEJ

W tym roku mija 1050. rocznica chrztu Polski. W 966 r., prawdopodobnie 14 kwietnia, pierwszy władca Polski książę Mieszko I przyjął
chrzest za pośrednictwem naszych sąsiadów Czechów.
To wielkie wydarzenie stało się również początkiem naszej państwowości, czyli początkiem państwa polskiego zjednoczonego z kilku plemion pod władzą księcia Mieszka I.
Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Mesznej postanowiła
uczcić tę rocznicę oraz trwający w Kościele Rok Miłosierdzia w nietypowy sposób. Z inicjatywy Joanny
Szkody-Stwory – przedstawicielki Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, przy
współpracy Grażyny Kubicy – katechetki w Szkole Podstawowej im. bł. Jana
Pawła II w Mesznej – powstał projekt
pod nazwą „1050. Rocznica chrztu Polski – śladami polskich świętych”. Program ten zyskał pozytywną opinię i wsparcie finansowe Wójta Gminy
Wilkowice jako zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 r.

Projekt składa się z trzech elementów.
Pierwszy element to konkurs plastyczny dla uczniów klas młodszych I – III. Zadaniem dzieci było plastyczne przedstawienie wybranych postaci polskich świętych: św. biskupa Wojciecha, św. królowej
Jadwigi, św. brata Alberta, św. siostry Faustyny i św. Jana Pawła II.
Najlepsze prace zostały zaprezentowane w kościele w Mesznej.
W kl. I a 1 miejsce zdobyła praca Gabrieli Nowak, 2 miejsce - praca Grzegorza Turowskiego, 3 miejsce praca Alexa Rakszawskiego. Wśród uczniów klasy I b trzy pierwsze miejsca zajęły rysunki:
Zofii Ślusarczyk, Krzysztofa Kubicy, Magdaleny Woźniak. W klasie
II a najlepsze w konkursie okazały się prace: Emilii Markiewki, Marii
Sadlok, Weroniki Konieczny. W klasie II b trzy pierwsze miejsca zajęły prace: Oktawii Kryjak, Klaudii Kubicy, Tomasza Kiełbas. Autorami najlepszych rysunków w kl. III a okazali się: Paweł Mrowiec, Julia Polak, Natalia Duraj, a w klasie III b: Wiktoria Loranc, Maciej Pawłowski, Julita Cembala.
Drugim elementem projektu był konkurs wiedzy o początkach
chrześcijaństwa w Polsce oraz o wybranych postaciach polskich
świętych. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV – VI. Odbyły się dwa
pisemne etapy konkursu. W pierwszym wzięli udział wszyscy uczniowie klas starszych. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 14 osób.
Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą o początkach państwa polskiego za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego oraz zapoznać się z życiem i działalnością św. biskupa Wojciecha, św. królowej
Jadwigi, św. brata Alberta, św. siostry Faustyny i św. Jana Pawła II.
Laureatami konkursu zostali: Julia Zielińska, uczennica kl. IV, która
zajęła I miejsce. Kolejne miejsca zajęli: Marta Opitek oraz Jakub Radecki – uczniowie klasy VI.
Trzecim elementem projektu było przedstawienie teatralne pt.
„1050. Rocznica chrztu Polski – śladami polskich świętych” Zostało ono przygotowane przez teatrzyk szkolny „Na niby”, którym kieruje

Renata Durajczyk. Scenariusz spektaklu napisały: Renata Durajczyk,
nauczycielka języka polskiego oraz Grażyna Kubica – katechetka.
Wymienione panie opracowały także pozostałe elementy przedstawienia, tj. scenografię, oprawę muzyczną, efekty specjalne, projekty kostiumów. Scenografię pomógł przygotować Wiesław Tomaszek,
nauczyciel plastyki. Stroje uszyła Małgorzata Bieniek, pracownik placówki. Całość wyreżyserowała Renata Durajczyk. Przedstawienie
zostało zaprezentowane dwukrotnie w szkolnej sali gimnastycznej,

na scenie Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej oraz w kościele parafialnym w Mesznej. Widzowie mogli prześledzić wybrane wydarzenia z dziejów państwa polskiego. Zegar czasu odmierzał
daty: 966 r. – chrzest Polski; 997 r. wyprawa misyjna i śmierć biskupa
Wojciecha w kraju pogańskich Prusów; 1386 r. – ślub królowej Jadwigi Andegaweńskiej z księciem Litwy Jagiełłą; 1655 r. – obrona klasztoru na Jasnej Górze przed Szwedami; 1891 r. – działalność św. brata Alberta Chmielowskiego; 1938 r. – data śmierci św. siostry Faustyny Kowalskiej; 1997 r. – szósta pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny i słynne słowa proszące rodaków o zachowanie dziedzictwa wiary, tradycji i kultury polskiej.
Spektakl został owacyjnie przyjęty przez widzów, którzy długo i gorąco oklaskiwali młodych aktorów. Niektórzy z obecnych nie kryli łez
wzruszenia. Przedstawienie było wspaniałą, poruszającą lekcją wiary i historii polskiej. Widzowie podziwiali wspaniałe kreacje aktorskie,
piękną oprawę plastyczną i świetne stroje oraz bardzo dobrze dobraną muzykę.

W przedstawieniu brali udział uczniowie klasy szóstej: Kornelia
Marcalik, Martyna Radecka, Krystyna Gajecka, Daria Kołodziej, Maja
Basiura, Anna Kruczek, Amelia Grzybowska, Karolina Jakubiec, Adrian Janica, Szymon Tymich, Szymon Żur, Konrad Wądolny, Oskar
Filipczak, Michał Radkowski, Paweł Wirski i Jakub Radecki.
Obsługą techniczną zajmowali się: Maciej Świecak, Miłosz Kowalewski, Kinga Kurowska, Patryk Ludwig, Zofia Osielczak, Maksymilian Olbert, Tomasz Markiewka i Krystian Satława.
Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez olbrzymiego zaangażowania i pomocy wychowawców klas młodszych: Iwony Kwaśny,
Grażyny Damek, Renaty Kamińskiej, Beaty Jakubiec, Barbary Rojek
i Krystyny Laszczak, nauczycieli Wiesława Tomaszka, Renaty Treli a przede wszystkim Joanny Szkody – Stwory, Renaty Durajczyk,
Grażyny Kubicy oraz Małgorzaty Bieniek.
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Serdecznie dziękujemy wszystkim
osobom biorącym udział w projekcie:
nauczycielom, uczniom, rodzicom, dyrektorowi szkoły oraz księdzu proboszczowi Andrzejowi Piotrowskiemu, który
ufundował nagrody dla laureatów konkursu i wykonawców.
Joanna Szkoda-Stwora
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SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MESZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Rok szkolny 2015/2016 obfitował w naszej placówce w wiele osiągnięć
dydaktycznych i sukcesów. Szkoła brała udział w wielu konkursach na
szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Konkursy międzynarodowe:
1. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – wyróżnienie:
– Szymon Balcerzak, Maja Dwornicka, Kacper Prochownik, Maja
Syzdek, Szymon Jędryka.
Opiekun – mgr Beata Jakubiec, mgr Małgorzata, mgr Renata Kamińska.
2. Ekumeniczny Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz” – laureaci;
– Oliwia Góra, Marta Opitek, Julia Zielińska. Opiekun – mgr Grażyna Kubica.
3. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach”:
a) grafika komputerowa: Lucjan Pezda – 3. miejsce, Martyna Radecka, Kornelia Marcalik – wyróżnienia;
b) prace wykonane różnymi technikami plastycznymi: Antonina Urbanek – 1. miejsce, Klaudia Kokoszyńska, Dominika Legierska, Anna
Kruczek, Kinga Kurowska – 2. miejsce, Maria Sadlok, Tomasz Marchewka – 3. miejsce, Maja Syzdek, Nina Tlałka, Katarzyna Tlałka,
Wiktoria Loranc, Oliwia Ślusarczyk, Zofia Ślosarczyk, Aleksandra
Greń, Magdalena Bąbol – wyróżnienie.
Opiekun – mgr Małgorzata Więzik, mgr Iwona Kwaśny, mgr Renata
Kamińska, mgr Krystyna Laszczak, mgr Grażyna Damek, mgr Wiesław Tomaszek.
Konkursy ogólnopolskie:
Ogólnopolski konkurs języka polskiego „Olimpus”:
– w kategorii kl. IV – udział wzięło w Polsce 869 uczniów: Julia Zielińska – laureatka, Maja Dwornicka – 29. miejsce, Zofia Wandzel – 31.
miejsce, Zofia Marcalik – 33. miejsce,
– kl.VI w konkursie wzięło udział w Polsce – 1045;
Marta Opitek – laureatka, Filip Buława – 19. miejsce, Oliwia Góra –
19. miejsce, Jakub Radecki – 21. miejsce, Justyna Śliwa – 23. miejsce, Kinga Kurowska – 24. miejsce, Zofia Osielczak – 25. miejsce,
Martyna Radecka – 29. miejsce, Klaudia Kubica – 31. miejsce.
Opiekun – mgr Renata Durajczyk.
2. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Olimpus”:
W kategorii kl. IV wzięło udział 434 uczniów: Julia Zielińska – laureatka.
Opiekun – mgr Renata Trela.
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Melting Pot”: I miejsca w szkole – Kamil Radecki, Emilia Markiewka, Kamila Królak.
Opiekun – mgr Gabriela Kłosowska, mgr Justyna Piekarz.

4. Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy SYNAPSIK: Karina Grzybowska – 5. miejsce (58/60p.) 96,67%.
Opiekun – mgr Renata Kamińska.
Konkursy wojewódzkie:
Etap międzyszkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla klas IV-VI – finaliści: Martyna Radecka, Jakub Radecki, Kinga Kurowska, Zofia Osielczak, Patryk Ludwig, Miłosz Kowalewski.
Opiekun – mgr Gabriela Kłosowska.
Konkursy powiatowe:
Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla Uczniów kl. V-VI – wyróżnienie specjalne: Oliwia Góra.
Opiekun – mgr Renata Durajczyk.
Powiatowy konkurs plastyczny organizowany w ramach programu edukacyjnego „Żyj zdrowo, twórz kolorowo”: Magdalena Woźniak – 1. miejsce.
Opiekun – mgr Grażyna Damek.
3. Powiatowy Konkurs Krajoznawczy” Beskid Mały, Beskid Śląski”: drużynowo (4 osoby) – 1. miejsce; Marta Opitek, Justyna Śliwa,
Magdalena Walczak, Filip Buława.
4. Powiatowy Konkurs wiedzy turystycznej zorganizowany w czasie rajdu „Zielenią się buki” – startowało 2 członków SKKT „Wędrowiec”: 2. miejsce; Marta Opitek, Filip Buława.
Opiekun – mgr Barbara Rojek.
Powiatowe zawody sportowe:
1. Finał Powiatu w mini piłce siatkowej chłopców: 3. miejsce.
2. Półfinał Powiatu w mini piłce siatkowej chłopców: 1. miejsce.
3. Półfinał Powiatu w mini piłce siatkowej dziewcząt: 2. miejsce.
4. Półfinał Powiatu w mini piłce siatkowej chłopców: 2. miejsce.
5. Powiatowe sztafetowe biegi przełajowe chłopców: 7. miejsce.
6. Uczennice naszej szkoły: Martyna Radecka, Joanna Duraj i Oliwia Misiarz, zawodniczki zespołu KS Bystra (rocznik 2004), wywalczyły znakomite 3. miejsce w oficjalnych rozgrywkach wojewódzkich
organizowanych przez Śląski Związek Piłki Ręcznej. Jest to pierwszy
w historii medal mistrzostw Śląska dziewcząt dla klubu z regionu Podbeskidzia.
7. Uczniowie naszej szkoły: Paweł Wirski, Adrian Janica, Maciej
Świecak, Maciej Marzec są członkami akademii piłkarskiej Młode
Wilczki przy GLKS Wilkowice (rocznik 2003) zostali zwycięzcami Wojewódzkiego finału rocznik 2003 „Mała Piłkarska Kadra Czeka”. Będą
reprezentować województwo śląskie w ogólnopolskim finale LZS.
Szkoła osiągnęła również wiele sukcesów w konkursach o zasięgu
gminnym. Można się z nimi zapoznać na stronie internetowe naszej
placówki www.zspmeszna.pl.
Zespół promujący placówkę

W ILK
Wilk, według słowiańskich wierzeń, miał się narodzić z czarta, sługi księżyca. Kiedy tylko zwierzę zorientowało się, kim jest jego ojciec,
rzuciło się na niego. Uciekając, czart wspiął się na drzewo olchy, a wilk
zranił go w nogę, która spłynęła krwią. Krew czarta wsiąkła w pień,
a olcha po dziś dzień ma czerwone drewno.
Wilk w słowiańskim kręgu kulturowym zawsze zajmował istotne
miejsce. Na wielu terenach słowiańskich obchodzi się „Wilcze Święta”. Dawniej mianem wilków określano Serbów, a w czasach antycznych Herodot uważał ich nawet za ludojadów. Uważano, że mocno
związany z księżycem wilk, jako syn czarta walczy zajadle z demonami. Wierzono, że towarzystwo wilków albo chociaż ich wilcza skó-

ra, ochroni człowieka przed wilkołakami, a wojownikom dodaje sił, męstwa i wytrwałości.
Skoro w naszym wilkowickim herbie jest wilk, na wzór słowiańskich
wojów, stańmy się pełni męstwa i wytrwałości w realizacji swoich najskrytszych zamierzeń.
Czego Państwu życzę.
Sławomir Sudoł
ŹRÓDŁO: Wszystko o Żywiole Boru - na Święto Boru i Święto Drzew
(cz. 1); Czesław Białczyński i Filip Kuźniarz

„MÓJ REGION” – WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
W dniu 22.06.2016 r. nastąpiło rozstrzygniecie konkursu plastycznego „MÓJ REGION”, który został zorganizowany przez Panią Katarzynę
Mrówka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mesznej. Do konkursu zakwalifikowano 30 prac. Ponieważ na konkurs nadesłanych zostało wiele przepięknych, kolorowych prac, Komisja Konkursowa składająca się z Pań Anny Tórz, Aleksandry Górny, Katarzyny Odoj i Michaliny Matlak miała niełatwe zadanie. Ostatecznie, po długich dyskusjach
i naradach, Komisja zdecydowała się przyznać następujące nagrody:
I miejsce – Nadia Węglarzy, 5 lat – Przedszkole nr 8 w Cieszynie,
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II miejsce – Antoni Czwarno, 6 lat – Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Bydgoszczy,
III miejsce – Rafał Nawrotek, 5 lat – Miejskie Przedszkole nr 1 w Dęblinie.
Wszystkim dzieciom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w Konkursie Plastycznym. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Organizator Konkursu Katarzyna Mrówka

Głos Gminy Wilkowice

Podsumowanie sportowych osiągnięć Szkoły Podstawowej w Bystrej
w roku szkolnym 2015/2016
Już w marcowym wydaniu „Głosu Gminy Wilkowice” pisaliśmy
o bardzo dobrych wynikach sportowców z SP Bystra. Po świetnych
występach w piłce nożnej chłopców, koszykówce i sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt czekaliśmy na rozstrzygnięcia w zawodach rejonowych w piłce ręcznej w obu kategoriach oraz zawodach
czwórboju lekkoatletycznego.

Apetyty były duże, bo i osiągnięcia nie byle jakie, w końcu zanotowaliśmy, po raz pierwszy w historii szkoły, udział na etapie rejonowym obu drużyn w grze zespołowej. No i stało się: Szkoła Podstawowa w Bystrej, po zaciętej walce, zajęła II miejsce w rejonie w kategorii dziewcząt i chłopców! Obie nasze drużyny bez większych problemów poradziły sobie z rywalami z żywieczcyzny, przegrywając jedynie z koleżankami i kolegami z Bielska-Białej. W przypadku dziewcząt smaku dodaje fakt, że zwycięska SP 37 to przede wszystkim
zawodniczki KS Bystra, więc koleżanki z klubu tym razem musiały
rywalizować między sobą. Skuteczniejsze okazały się bielszczanki,
które w późniejszych etapach dotarły aż do finału województwa śląskiego, zajmując w nim II miejsce. Wśród chłopaków prym wiedli zawodnicy KTK Bielsko-Biała, którzy następnie zajęli IV miejsce na śląsku.
Sytuacja w tabeli Szkolnego Związku Sportowego wyglądała coraz lepiej, bo dobry występ w ostatnich zawodach tego roku, pozwalał na realne myślenie o miejscu na podium. Nadszedł więc czas na
czwórbój lekkoatletyczny. Są to zawody wielobojowe, podczas których każdy z 6 zawodników drużyny startuje w 4 konkurencjach (bieg
na 60 m, skok w dal, rzut piłką palantową oraz bieg na 600 m - dziewczęta i 1000 m – chłopcy), za każdą z nich otrzymuje określoną ilość

punktów, gdzie ich suma daje wynik danego sportowca, a gdy dodamy do siebie osiągnięcia pięciu najlepszych lekkoatletów to uzyskamy rezultat drużyny. Start w zawodach gminnych dawał nadzieję na
korzystny wynik, SP Bystra wygrała zarówno w kategorii chłopców
jak i dziewcząt. Kolejnym etapem w tej dyscyplinie są już zawody powiatowe, można powiedzieć najistotniejsze w bezpośredniej rywalizacji szkół powiatu bielskiego. Wynik zaskakujący, gdyż poprawiając
swoje wyniki z zawodów gminnych, ponownie obie drużyny awansowały, tym razem do etapu rejonowego; dziewczęta po raz drugi (w tej
dyscyplinie) od 10 lat zajmując pierwsze miejsce, a chłopaki uzyskując nie notowane dotychczas II miejsce. Na drodze do sportowych
wakacji pozostały już tylko zawody rejonowe, na których obie drużyny zajęły IV miejsca na sześć rywalizujących szkół, uzyskując jeszcze więcej punktów niż na „powiatach”.
Efektem tych wszystkich dokonań jest najwyższa dotychczas pozycja Szkoły Podstawowej w Bystrej w rankingu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, gdyż Nasi uczniowie swoją zaciętością,
poświęceniem i zaangażowaniem wypracowali rewelacyjne II miejsce wśród 43 sklasyfikowanych szkół podstawowych powiatu bielskiego.

Ten rok był wielkim sukcesem sportowców ze Szkoły Podstawowej w Bystrej. Za chęci, zaangażowanie, wolę walki i godne reprezentowanie szkoły serdecznie Wam dziękujemy. Gratulujemy wyników – wiemy że w przyszłości będziecie mogli je co najmniej powtórzyć, czego też Wam życzymy!
Wasi wuefiści
tekst: Roman Kubica

II Dzień Sportu dla Osób Niepełnosprawnych
W dniu 9 czerwca 2016 r. w hali GOSiR w Wilkowicach odbył się II Dzień Sportu dla Osób Niepełnosprawnych zorganizowany w ramach programu „HALA BEZ BARIER”
oraz „XVII DNI WILKOWIC”. Rywalizacja sportowa odbyła się pomiędzy trzema Domami Pomocy Społecznej. W ogólnej klasyfikacji miejsce pierwsze zdobył Dom Pomocy Społecznej z Wilkowic,
miejsce drugie Dom Pomocy Społecznej z Żywca i miejsce trzecie Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych z Bielska-Białej. Wszystkie Domy otrzymały pamiątkowe puchary ufundowane
przez dyrektora GOSiR w Wilkowicach Pana Marka Kubicę
za co serdecznie dziękujemy.
Ponadto za rywalizację indywidualną zwycięzcy otrzymali
pamiątkowe medale i upominki przygotowane przez sołtysa

Wilkowic Pana Ryszarda Rączkę. Wszyscy zawodnicy wzięli udział
w ośmiu konkurencjach sprawnościowych. W końcowej klasyfikacji kolejne miejsca zajęli: I Pan Ireneusz Malinowski z DPS Żywiec, II
Pan Jacek Biczak, a III Pan Fabian
Hetman obaj z DPS Wilkowice. Zawodnicy, którzy wzięli udział w rywalizacji otrzymali pamiątkowe dyplomy, które wręczyli dyrektor Gimnazjum w Wilkowicach Pan Władysław Nikiel oraz gość honorowy Pan
Piotr Pielesz przewodniczący Komisji ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Promocji Gminy. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować młodzieży gimnazjalnej z Wilkowic, która w sposób profesjonalny przeprowadziła zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych
goszczących na zawodach, a nade wszystko nauczycielom wychowania fizycznego Panu Ryszardowi Dzielędziak oraz Panu Adamowi
Dusza, od początku patronującym programowi „HALA BEZ BARIER”
dyrektor DPS Wilkowice Paweł Gniadkowski
koordynator zawodów Dominika Pach

Głos Gminy Wilkowice
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Czerwcowe atrakcje w Przedszkolu w Bystrej

Jak co roku, począwszy od Światowej Konferencji na Rzecz Dobra
Dzieci w Genewie w 1925 r., 1 czerwca milusińscy obchodzą swoje
święto, czyli Międzynarodowy Dzień Dziecka. W naszym przedszkolu tegoroczne Święto obchodzone było 2 dni – 31 maja na przebrane za piratów dzieci czekała niespodzianka: dmuchany statek piracki i wielka zjeżdżalnia „Pirat” (sfinansowana z budżetu Rady Rodziców). Przedszkolny ogród zamienił się w Krainę Piratów pod czujnym okiem „Gromady Dorosłych Piratów” z Panią Dyrektor za czele,

stopni. A następnego dnia, czyli 16 czerwca, starszaki wesoło wyruszyły na wycieczkę na Kozią Górkę, ochoczo dźwigając plecaki wypełnione napojami i suchym prowiantem, oczywiście nie zapominając
o ochronnych nakryciach głowy i wygodnym obuwiu, jak na turystę
przystało. Po dotarciu na „Stefankę” mali wędrowcy szybko zregenerowali siły, jedząc m.in. pożywne kanapki przygotowane przez Panie
w kuchni, co pozwoliło im na zabawy w „Koziej Chatce” oraz falowanie chustą animacyjną, przeciąganie liny i skoki w workach. Zmęcze-

a szaleństwo na „dmuchańcach” sprawiło przedszkolakom wiele radości. Natomiast 1 czerwca odbył się Turniej Wiedzy o Zdrowiu, jako
podsumowanie wiadomości zdobytych przez cały rok. Dzieci z wielkim zapałem rozwiązywały zagadki i rebusy na temat higieny oraz zasad zdrowego stylu życia, a także brały udział w zawodach zręcznościowo-sprawnościowych. Po południu zgromadziliśmy się w jednej
sali, by na Festiwalu Młodych Talentów 2016 podziwiać umiejętności instrumentalne, wokalne, taneczne i gimnastyczne naszych wychowanków.
9 czerwca w naszym przedszkolu odbył
się także Piknik z okazji Dnia Mamy, Taty
i Dziecka. Choć zapowiedzi pogodowe były
nieciekawe, a czarne chmury płynące nad
naszymi głowami od rana mroziły nam krew
w żyłach, to jednak impreza się udała. Na
widok roztańczonych i rozśpiewanych dzieci niebo się rozpogodziło i tłumnie przybyli goście mogli spokojnie zajadać grillowane
kiełbaski i kaszanki, degustować smaczne
wypieki naszych rodziców lub babć, spożyć
pyszną grochówkę gotowaną przez Pana
Edzia w kotle strażackim, lody, frytki, ciepłe
czy zimne napoje. Po występach naszych przedszkolaków w programie była także: loteria fantowa, malowane przez Angelikę kolorowe
buźki, skręcane baloniki, licytacja pysznego tortu z Piekarni-Cukierni CAPRI, zabawy prowadzone przez wodzirejów, zjazdy Kolejką Tyrolską, losowanie cegiełek. Było bezdeszczowo, wesoło i atmosfera
chyba dobra, bo wszyscy są zadowoleni. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli nasze działania i pomagali organizacyjnie oraz tym, którzy byli i wraz z nami się bawili.
15 czerwca „Żabki” i „Krasnoludki” w odświętnych ubraniach udały
się do Biblioteki Publicznej w Bystrej, gdzie odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelników dzieci rozpoczynających od września naukę
w szkole podstawowej – życzymy powodzenia i samych najlepszych

ni, ale zadowoleni wrócili do przedszkola.
I tak powoli rok szkolny 2015/16 dobiega końca, przed nami jeszcze występy podczas obchodów Dni Bystrej i Rajd Rowerowy, na które zapraszamy!
Serdecznie dziękujemy za wsparcie i pomoc w organizacji naszego
pikniku rodzicom oraz firmom:
Piekarnia – Cukiernia „CAPRI” – Marta i Antoni Dunat,
Firma Handlowo-Usługowa „SAM” – Anna Maślanka,
Spółdzielnia „Bystrzanka” – Wytwórnia Napojów Gazowanych,
F.H.U. „SŁONKO” Wilkowice,
Chłodnie „DORADO” Bielsko-Biała – Zdzisław Goryl,
Hurtownia spożywcza „IGLOTEX” Bielsko-Biała,
Piekarnia – Cukiernia „CZADER” w Wilkowicach,
Salon fryzjerski „MIKO-LANS” w Bystrej,
F.H.U. „IRENA” Bystra – Irena Mikołajek,
Sklep „ANNA” Bystra ul. Szczyrkowska – Anna Zając,
Sklep odzieżowy – Irena Kubala,
Dom Restauracyjny „Pod Kasztanami” w Bystrej,
Pizzeria „Szafran” w Buczkowicach,
Gabinet Tlenoterapii Hiperbarycznej w Bystrej,
FUJI FOTO CENTUM w Bystrej (market Roll),
Gabinet kosmetyczny – Teresa Hamerlak,
Zakład fryzjersko-kosmetyczny – Dorota Żoczek,
Producent czapek ELO MELO – Tomek Polak,
Magdalena i Łukasz Kubiak,
Panu Edziowi Stokłosa i OSP Bystra,
Angelice Klotz za malowane buźki,
uczniom kl. VI z SP Bystra – Julii, Sandrze, Bartoszowi, Wiktorii,
Emilce.
Radzie Rodziców oraz wszystkim rodzicom i babciom za: upieczenie pysznych ciast, przynoszenie fantów, pomoc w organizacji pikniku. Jeszcze raz dziękujemy!
Dorota Imielska, Olimpia Podwacietnik, Aleksandra Jaślanek
Przedszkole Publiczne w Bystrej

KWIAT ŚWIĘTOJAŃSKI
Macierduszka to legendarny kwiat świętojański, kwitnący tylko raz
w roku, którego według pradawnych wierzeń należało poszukiwać
i zerwać w Noc Kupały. Roślina ta miała zapewniać dostatek i chronić znalazcę przed chorobami. Macierduszka nosi wiele ludowych
nazw m.in. macierzadusza, duszyca, macierzyca, lebiodka, duszka
czy też dobromyśl.
Według starej legendy, macierduszki są łzami sierot rozpaczających po stracie matki. Matczyna dusza miała spłynąć na zroszoną
łzami dziecka roślinkę, a zapach zioła przynieść mu utulenie w smutku i bólu. W to, że zasiedlająca łąki, pastwiska i lasy liściaste macierduszka koi i odpędza zmartwienia wierzyli głęboko Arystoteles i Hipokrates. Ludziom o nadwyrężonych nerwach zalecali wywar z tej ro14

śliny. Także dziś wielu zielarzy uważa, że macierduszka jest cudowną, poprawiającą nastrój roślinką i już samo przebywanie koło niej
przynosi ukojenie dla duszy. Rosnąca w górach macierduszka w starożytności była także znana jako oregano - od łacińskiego ore - góry
i gano - ozdoba. Olejek z oregano - H97- ma bardzo silne właściwości lecznicze. Zabija bakterie, chroni przed infekcjami bakteryjnymi,
wirusowymi, grzybiczymi czy amebami, pomaga przy przeziębieniu,
grypie, łagodzi bóle mięśniowe czy zatrucia.
Życzę Państwu dużo zdrowia, radości i szczęścia w trakcie przebywania z naszą lebiodką.
Sławomir Sudoł
ŹRÓDŁO: Anna Mitorek „Niezwykłe oblicza macierzanki”
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„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” – ZABAWY I ĆWICZENIA RUCHOWE
W PRZEDSZKOLU W WILKOWICACH
Zabawy i gry ruchowe, dzięki wielkiemu bogactwu ruchowemu, są
podstawowym środkiem wychowania fizycznego, szczególnie u najmłodszych dzieci. Wychowanie fizyczne, ruch jest dla dziecka nieodzownym czynnikiem, gwarantującym prawidłowy rozwój organizmu. Ma on znaczenie wszechstronnego bodźca rozwojowego, nie
tylko pod względem fizycznym, ale i psychicznym. Dlatego powinniśmy tak organizować dzieciom czas, aby dostarczać im jak najwięcej ruchu.
Trzymając się powyższego założenia, w przedszkolu systematycznie organizujemy zajęcia ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne w placówce lub w plenerze, jak również spacery i wycieczki. Dzieci ubrane
w stroje gimnastyczne, chętnie uczestniczą w proponowanych zajęciach ruchowych, gdzie doskonalimy następujące formy ruchu: chód,
bieg, skok, rzut. W toku zabaw i gier ruchowych podnosi się wydolność wielu układów i narządów, zwłaszcza układu ruchowego, krążenia, oddychania i przemiany materii. Podczas zabaw rozwijają się
wszystkie cechy motoryki (siła, szybkość, zręczność, wytrzymałość)
oraz umiejętności ruchowe, mające zastosowanie w toku codziennej
działalności człowieka.
Grupa VI, mieszcząca się przy Gimnazjum, ma świetną okazję korzystania z sali gimnastycznej lub hali, gdzie przeprowadzane są zajęcia ruchowe. Dzieci z podwojoną siłą i radością uczestniczą w tego
typu zabawach. Z wielkim entuzjazmem i zadowoleniem podchodzą
do wykonywania ćwiczeń, czy podejmowania rywalizacji – tzw. „zdrowej rywalizacji”, gdzie jedni cieszą się z wygranej, a inni godnie przyjGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
(Rodzina 500+) są rozpatrywane na bieżąco i decyzje administracyjne wydawane są bez zbędnej zwłoki. W wyjątkowych przypadkach na rozpatrzenie oczekują wnioski wymagające uzupełnienia,
lub uzyskania niezbędnych informacji.
Wszelkich informacji dotyczących realizacji wniosków złożonych
na świadczenie wychowawcze można uzyskać pod numerami telefonów: 33 499 00 77 w. 300, 201, 210.
Przypominamy, że wypełnione wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Wilkowicach biuro nr 300 na I piętrze w 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

mują porażki i przegraną. Przedszkolaki niecierpliwie wyczekują kolejnych zajęć. Atrakcyjności i ciekawości dostarcza im samo miejsce
– duża sala – gdzie mogą wyzwolić potrzebę ruchu.
Gry i ćwiczenia ruchowe zawierają także wiele niezaprzeczalnych wartości wychowawczych, spośród których na czoło wysuwa
się kształtowanie określonych cech charakteru i postaw, takich jak:
zdyscyplinowanie, karność, uczciwość, sprawiedliwość, przestrzeganie przepisów, zgodne współdziałanie w zespole, umiejętność przewodzenia lub podporządkowania się, poszanowanie wspólnego mienia, a także samodzielność, zaradność, odwaga, wiara we własne
siły i inicjatywa. W zespołowej grze i ćwiczeniach ruchowych kształtuje się więź grupy, wytwarzająca się w różnych sytuacjach.
Aktywność fizyczna i rozwój sprawności ruchowej dzieci, zajmuje w przedszkolu szczególne miejsce. Ruch jest naturalną potrzebą
dziecka, a odpowiednia aktywność ruchowa jest dziecku niezbędna dla zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego, umysłowego,
motorycznego i społecznego. Znakomity ortopeda A. Senger syntetycznie ujął znaczenie ruchowej działalności dla człowieka: „Ruch
jest życiem – życie jest ruchem”. W tym skrócie myślowym wskazał on na pierwszoplanowe znaczenie ruchu – od ruchu nasze życie
się zaczyna i nim się ono kończy. Między tym pierwszym, a ostatnim
ruchem istnieje cały ich ocean. Tym większy, im bardziej aktywny tryb
życia prowadził człowiek i im dłużej trwało jego życie.
Katarzyna Zielińska-Ficoń
Przedszkole Publiczne w Wilkowicach

INFORMACJA
W dniu 2 lipca od godziny 15:00 do 3 lipca do
godziny 23:00 w Bystrej na ul. Klimczoka, na
odcinku od szkoły podstawowej do mostu koło
„Zajazdu pod źródłem” nastąpi zmiana organizacji
ruchu. Ruch będzie odbywał się w jednym
kierunku do górnej Bystrej.

Wszystkie wnioski złożone do 1 lipca 2016 r. włącznie, po przyznaniu świadczenia, będą wypłacane z wyrównaniem od
kwietnia 2016 r.

Za utrudnienia przepraszamy.
OSP Bystra

Radosne lato w Wilkowicach z PIRATAMI
w piątek 15 lipca 2016 r.od godz. 14.00 do 18.30
Zapraszamy wszystkie dzieci (te mniejsze z opiekunami)
by wspólnie spędzić szalone popołudnie.
Będą wspaniałe zabawy, konkursyz nagrodami, dużo muzyki… i śmiechu.
Będzie słodki poczęstunek, pokazy strażackie
i …..jeszcze coś.
Przyjdźcie koniecznie,
Zapraszamy na plac przed budynkiem OSP
Organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna
Głos Gminy Wilkowice
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WAKACJE Z PROMYKIEM – LIPIEC!
Drodzy Mieszkańcy!
Zaczyna się najpiękniejszy czas w roku. Czas urlopów,
słońca i wypoczynku. Mamy nadzieję, że, choć częściowo, spędzicie go Państwo z nami. Zanim to nastąpi, krótkie podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatniego czasu. Do takich zapewne, należy zaliczyć „Cyrkowy
Dzień Dziecka”. Zarówno Dzieci, jak i Dorośli, wspaniale
się bawili, sprawdzając swoje umiejętności w cyrkowych
sztuczkach. Dziękujemy niezawodnym, jak zawsze, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Bystrej, za pyszny i przepięknie
przygotowany poczęstunek dla Uczestników. Również z okazji Dnia
Dziecka przygotowaliśmy wystawę „Bajkowy Świat Andrieja Mielnikowa”, przedstawiający m.in. barwne ilustracje do bajek oraz małe
formy malarskie – wystawę można oglądać jeszcze w lipcu. Wspaniałym wydarzeniem były przedstawienia teatralne: „1050. rocznica
chrztu Polski – śladem polskich świętych” w wykonaniu teatru „Na
Niby”, który działa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej
oraz sztuka pt. „Mały Książę” w wykonaniu Uczniów Gimnazjum im.
Juliana Fałata w Bystrej. Gratulujemy młodym Aktorom i Gronu Pedagogicznemu oraz życzymy dalszych sukcesów. Na scenie sali widowiskowej „Promyka” stanęli także Laureaci i Uczestnicy konkursu plastycznego, organizowanego w ramach Akcji Środowiskowej pt. „Równość i niedyskryminacja”, a prowadzonego przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wilkowicach. W „Promyku” miało miejsce również zakończenie roku akademickiego filii Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Wilkowicach. Warto jeszcze wspomnieć, że w czerwcu odwiedzili nas Goście ze słowackiej Likavki, z węgierskiego Galgaheviz oraz z Lubiewa.
Miło mi poinformować, że nasz Ośrodek przeszedł do finału w plebiscycie „Modernizacja Roku 2015”. W związku z tym odwiedziła nas komisja konkursowa. Jej Członkowie zapoznali się z architekturą budynku, podziwiali dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz obejrzeli prezentację multimedialną, prezentującą stare i nowe fotografie Ośrodka. Teraz wygrana „Promyka” jest w Waszych rękach! Można zagłosować wchodząc na stronę http://www.modernizacjaroku.org.
pl/…/74-bystra_gm_wilkowice.
Piszą o nas także w prasie! Gazeta Wyborcza opublikowała artykuł
Marcina Czyżewskiego „Akademia Ekodzieło z myślą o naturze”, który
opisał wspólne warsztaty „Promyka” z Klubem Gaja.
Musimy się też pochwalić, że kilka dni temu, zamontowano na fasadzie naszego budynku napis i logo, aby było jeszcze łatwiej do nas
trafić! Zapewne będzie ku temu wiele powodów, ponieważ przygotowaliśmy dla Państwa mnóstwo atrakcji wakacyjnych. Poniżej podajemy wydarzenia lipcowe, a sierpniowe znajdziecie Państwo w następnym numerze gazetki:
Zapraszamy Dzieci do udziału w „Akcji Lato 2016”, będzie wiele
ciekawych zajęć:
– fotograficzne, plastyczne, taneczne,
– warsztaty „Mały podróżnik”, na których Dzieci poznają Grecję.
Będzie to „podróż przez pejzaże, dźwięki i obrazy”,
– warsztaty, we współudziale Klubu Gaja, „Od deski do deski”, na
których Dzieci wraz z Rodzicami, Dziadkami będą samodzielnie budowały domki dla dzikich zapylaczy, takich jak np. biedronki,
– wycieczki bliższe i dalsze,
– bajki,
– teatrzyki – 13 lipca spektakl „O Pchle, co manier nie miała”
z elementami jęz. angielskiego. Przedstawienie w wykonaniu teatru
TAK, jest inspirowane tekstem „Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy.
Jest to spektakl teatralny ocierający się konwencją o kabaret, który
rozbawi nie tylko Dzieci, ale i ich Opiekunów. 27 lipca w OSP Wilkowice teatrzyk „W gospodzie cioci Wandy” w wykonaniu Bajkowych
Skarbków Śląska.
Szczegółów „Akcji Lato” prosimy szukać na oddzielnym plakacie.
A oto propozycje dla Dorosłych:
– we wtorek 5 lipca o godz. 19.00 – Klub Podróżnika „Pieszo
do Santiago de Compostela” – będziemy mieli przyjemność gościć
Mieszkańców naszej gminy, którzy pielgrzymowali szlakami Św. Jakuba. Pani Barbara Włodarz opowie o pielgrzymce trasą północną – Ca16

mino del Norte, a Pan Maciej Stwora o trasie francuskiej – Camino Frances.
– nowością będą „Letnie Koncerty pod chmurką”, prezentujące muzykę klasyczną i rozrywkową w lekkich aranżacjach.
10 lipca zagra „Zespół im. Telemanna”, a 24 lipca Mieszkańcy naszej gminy Karolina i Krzysztof Lindert. Zapraszamy Państwa z kocykiem prowiantem na trawnik przed GOK.
Zaczynamy o godz. 18.30. W razie niepogody koncerty odbędą się w sali widowiskowej. Wstęp jest wolny, niebiletowany.
– zachęcamy Państwa do udziału w jubileuszowych XXX-tych Recitalach Organowych w kościele w Bystrej Krakowskiej, których jesteśmy także współorganizatorem.
– we wtorki w ramach DKF: 12 lipca o godz. 19.00 wyświetlimy film
„Jak ojciec i syn”, reż. Hirokazu Kore-eda. Jest to film osadzonym
w kulturze japońskiej, pomimo to, niesie uniwersalne przesłanie o tym,
jak ważny jest czas poświęcony drugiemuczłowiekowi. Wychowanie
to proces, w którym dojrzewa nie tylko dziecko, ale również rodzice.
Skromne kino o wielkich sprawach. Natomiast 27 lipca o godz. 19.00
wyświetlimy film „Body/Ciało” w reż. Małgorzaty Szumowskiej. Nagrodzony wieloma nagrodami m.in. Srebrnym Niedźwiedziem na festiwalu Berlinale w Niemczech, z gwiazdorską obsadą: Janusz Gajos, Maja
Ostaszewska, Ewa Dałkowska.
– we wtorek 15 lipca o godz. 19.00 Klub Melomana – wyświetlimy wspaniały koncert Joe Bonamassy, niezwykle utalentowanego amerykańskiego gitarzysty i wokalisty bluesrockowego. Koncert odbył się w Royal Albert Hall.
– kolejna nowość to wyjścia w góry pod hasłem „Przewodnik
czeka”. Wycieczki będzie prowadziła Pani Janina Dyrda – wieloletnia
członkini PTTK, beskidzki przewodnik górski i doświadczony turysta.
W niedzielę 17 lipca, Przewodnik będzie czekał pod budynkiem GOK
o godz. 9.00. Trasa wycieczki: Leśnymi drogami wokół Koziej i Kołowrotu. W niedzielę 31 lipca Przewodnik będzie czekał pod budynkiem
OSP Bystra o godz. 9.00. Trasa wycieczki: wokół Magury. Wystarczy mieć wygodne, sportowe obuwie, kurtkę przeciwdeszczową, picie i jedzenie, można zabrać kije trekkingowe. Ta inicjatywa ma na celu
uzmysłowienie Mieszkańcom w jakich pięknych okolicach mieszkają,
a Turystów zachęcić do odwiedzania naszych urokliwych miejsc. Wędrując zwracajcie Państwo uwagę na piękno pejzażu, przyrody i architektury, kulturę i folklor, zabytki, dziedzictwo kultury, wybitne postacie,
ciekawostki i atrakcje Gminy Wilkowice i róbcie zdjęcia, które mogą
wziąć udział w Konkursie fotograficznym. Konkurs rozpoczyna się
1 lipca i potrwa do 10 sierpnia. A hasło Konkursu to: „Gmina Wilkowice – wyjątkowa bo…..”. Szczegółów i regulaminu prosimy szukać na naszej stronie facebookowej. Przygotujemy atrakcyjne nagrody dla zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych 4‑15 lat oraz
16‑100 i więcej lat.
A jeśli jesteśmy przy temacie strony internetowej, to z największą
przyjemnością informuję, że nasza oficjalna strona internetowa jest
na ukończeniu i w lipcu rozpoczniemy odliczanie do premiery!
Życząc udanego wypoczynku zapraszam serdecznie do korzystania
ze wszystkich atrakcji, które dla Państwa przygotowaliśmy.
Agnieszka Sech Dyrektor GOK „Promyk”
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działalności artystycznej, na szerszą skalę, była chęć pozyskania dodatkowych
funduszy na życie, jednak po jakimś czasie przeistoczyła się w pasję, bez której
Pan Stanisław nie potrafi już żyć. Obecnie twórca podejmuje się wykonania nawet najtrudniejszych wyzwań rzeźbiarskich i z powodzeniem je wypełnia. Wpływ
twórczości Pana Kwaśnego na kształtowanie się świadomości lokalnej społeczności jest niewątpliwy, czego najlepszym
dowodem są powstałe szopki przy kościołach w Mesznej i Wilkowicach, a także liczne rzeźby, stworzone podczas warsztatów
i plenerów. Dzięki charyzmatycznej osobowości, Pan Stanisław, zyskuje z każdym rokiem coraz większe rzesze uczniów
pragnących uczyć się sztuki rzeźbiarstwa.
Z rzeźbami Pana Stanisława spotkać można się w bardzo wielu miejscach. Jego prace brały udział w licznych konkursach i wystawach w całej Polsce, a także za granicą, w tym m.in. na Słowacji i w Czechach.
Zdjęcia rzeźb twórcy pojawiły się w wielu
tomikach ks. Jana Twardowskiego, dzięki czemu prace Pana Kwaśnego postrzegane są w perspektywie szerszej, niż tylko
jako wytwór sztuki ludowej. Pan Stanisław
Kwaśny jest osobą niezwykle ciepłą i serdeczną, potrafi we wspaniały sposób opowiadać o historii naszego regionu, posiada ogromną wiedzę na temat strojów ludowych, obrzędów świątecznych, a także
zna doskonale mentalność mieszkańców
Podbeskidzia.
Poniżej prezentujemy fragment rozmowy, jaką przeprowadziłem kilka dni temu,
z Panem Stanisławem w związku ze zdobyciem nagrody im. Oskara Kolberga, którą artysta otrzymał w Warszawie.
Kiedy zaczęła się Pana przygoda
z rzeźbieniem?
SK: Miałem starsze rodzeństwo. Próbując im jakoś dorównać, zaimponować, jakoś im dogryźć, rysowałem obrazki, komiksy, na których przedstawiałem starszego brata czy siostrę w śmiesznych sytuacjach. W szkole podstawowej z przekory,
poczucia humoru i czasem głupoty, na rysunkach prezentowałem różne śmieszne
sceny, np. z ogrodnikiem, który stoi tyłem do
widzów i „podlewa” ogród kwiatowy. Zawsze
ciągnęło mnie do strugania w drewnie. Nożyk był dla mnie jakimś magicznym, nieosiągalnym narzędziem, bez
którego nigdzie się nie ruszałem. Zawsze miałem go przy sobie i od
zawsze coś w drewnie rzeźbiłem.
Czy pamięta Pan jaka była Pana pierwsza rzeźba?
SK: Tak, pamiętam. To był początek lat 50-tych. Do ojca przychodził pewien agronom, który poprosił mnie o jakąś rzeźbę. Z dużego
okrągłego klocka wyrzeźbiłem panią, z dużym biustem, która w rękach trzymała wielki bukiet kwiatów. Na koniec rzeźbę pomalowałem
akwarelami. Nie bardzo chciałem oddać „moje dzieło”, ale agronom
nalegał. To były pierwsze zarobione przeze mnie pieniądze – dostałem 10 zł.
Co najbardziej lubi Pan rzeźbić?
SK: Zawsze łatwo przychodziło mi malowanie i rysowanie. Pracując w zakładach tkackich wziąłem udział w konkursie plastycznym,

HISTORIA DŁUTEM PISANA
– WYWIAD ZE STANISŁAWEM KWAŚNYM (cz.1)
Stanisław Kwaśny urodził się 10 kwietnia 1942 roku w Bystrej. Jest
absolwentem Szkoły Zawodowej przy Zakładach Włókienniczych im.
Tomasza Rychlińskiego. Po szkole odbył zasadniczą służbę wojskową i poszedł do pracy na tkalni. Zakład pracy skierował go na dwuletnią szkołę mistrzowską do NOT-u, gdzie uzyskał wykształcenie średnie. Od 1958 roku mieszka w Mesznej. Przez wiele lat był harcerzem, komandosem w służbie wojskowej, aktywnym członkiem koła
łowieckiego „Klimczok”, członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Związku Polskich Spadochroniarzy.
Stworzył około pięć tysięcy rzeźb, w tym kilkadziesiąt dużych rzeźb
plenerowych, kilkaset rzeźbionych w drewnie kapliczek, które spotkać można na terenie całej Polski, a także w Czechach i na Słowacji.
Rzeźbą, malarstwem, a także innymi formami artystycznymi zajmuje
się od wielu lat, lecz tak naprawdę jego działalność twórcza na skalę ogólnopolską, a nawet międzynarodową, rozpoczęła się w 1993 r.,
kiedy z powodów zdrowotnych przeszedł na emeryturę. Początkiem
18

Głos Gminy Wilkowice

cd. na str. 24

Głos Gminy Wilkowice

19

Kurs:
Oznaczenie kursu:
Przystanek
WILKOWICE, GRANICA
WILKOWICE, GÓRNE HUCISKA
WILKOWICE, GÓRNE
WILKOWICE, SKLEP
WILKOWICE, STRAŻNICA
WILKOWICE, ROGACZ
WILKOWICE, U.G.
BYSTRA ŚLĄSKA, SPÓŁDZ.
BYSTRA ŚLĄSKA, SZKOŁA
BIELSKO-B, WILLOWA
BIELSKO-B, II URZĄD SKARB-VIEN
BIELSKO-B, KREPOL
BIELSKO-B, FOLWARK
BIELSKO-B. APENA
BIELSKO-B, PL. MICKIEWICZA
BIELSKO-B, PL. ŻWIRKI I WIGURY
BIELSKO-B, HOTEL PREZYDENT
BIELSKO-B, 3 MAJA PKP
BIELSKO-BIAŁA, D.A.

Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

3010/0
D
06:48
06:50
06:52
06:53
06:54
06:55
06:56
06:57
07:00
07:03
07:04
07:05
07:06
07:07
07:10
07:12
07:15
07:16
07:17

05:45
05:47
05:49
05:50
05:51
05:52
05:53
05:54
05:57
06:00
06:01
06:02
06:03
06:04
06:07
06:09
06:12
06:13
06:14

06:20
06:21
06:23
06:25
06:27
06:28
06:29
06:30
06:31
06:33
06:36
06:37
06:38
06:39
06:40
06:42
06:44
06:45

05:20
05:21
05:23
05:25
05:27
05:28
05:29
05:30
05:31
05:33
05:36
05:37
05:38
05:39
05:40
05:42
05:44
05:45

3308/0
De

3005/0
D

3003/0
De

ed6E-

nie kursuje w okresie ferii letnich
nie kursuje 25, 26.XII, 01.I, 1 i 2 dzień św.Wielkanocnych
kursuje w soboty
kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

Oznaczenia: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Kurs:
Oznaczenie kursu:
Przystanek
BIELSKO-BIAŁA, D.A.
BIELSKO-B, HOTEL PREZYDENT
BIELSKO-B, PL. ŻWIRKI I WIGURY
BIELSKO-B, PL. MICKIEWICZA
BIELSKO-B. APENA
BIELSKO-B, FOLWARK
BIELSKO-B, KREPOL
BIELSKO-B, II URZĄD SKARB-VIENNA
BIELSKO-B, WILLOWA
BYSTRA ŚLĄSKA, SZKOŁA
BYSTRA ŚLĄSKA, SPÓŁDZ.
WILKOWICE, U.G.
WILKOWICE, ROGACZ
WILKOWICE, STRAŻNICA
WILKOWICE, SKLEP
WILKOWICE, GÓRNE
WILKOWICE, GÓRNE HUCISKA
WILKOWICE, GRANICA

Linia: 33/0

Cbnm-

07:25
07:27
07:29
07:30
07:31
07:32
07:33
07:34
07:37
07:40
07:41
07:42
07:43
07:44
07:47
07:49
07:52
07:53
07:54

3016/0
de6

06:40
06:41
06:43
06:45
06:47
06:48
06:49
06:50
06:51
06:53
06:56
06:57
06:58
06:59
07:00
07:02
07:04
07:05

3011/0
de6

09:06
09:08
09:10
09:11
09:12
09:13
09:14
09:15
09:18
09:21
09:22
09:23
09:24
09:25
09:28
09:30
09:33
09:34
09:35

3316/0
E

08:20
08:21
08:23
08:25
08:27
08:28
08:29
08:30
08:31
08:33
08:36
08:37
08:38
08:39
08:40
08:42
08:44
08:45

10:40
10:42
10:44
10:45
10:46
10:47
10:48
10:49
10:52
10:55
10:56
10:57
10:58
10:59
11:02
11:04
11:07
11:08
11:09

3022/0
Cb

10:00
10:01
10:03
10:05
10:07
10:08
10:09
10:10
10:11
10:13
10:16
10:17
10:18
10:19
10:20
10:22
10:24
10:25

3017/0
Cb

11:45
11:47
11:49
11:50
11:51
11:52
11:53
11:54
11:57
12:00
12:01
12:02
12:03
12:04
12:07
12:09
12:12
12:13
12:14

3306/0
D

11:00
11:01
11:03
11:05
11:07
11:08
11:09
11:10
11:11
11:13
11:16
11:17
11:18
11:19
11:20
11:22
11:24
11:25

3301/0
D

15:00
15:02
15:04
15:05
15:06
15:07
15:08
15:09
15:12
15:15
15:16
15:17
15:18
15:19
15:22
15:24
15:27
15:28
15:29

3050/0
Cb

14:20
14:21
14:23
14:25
14:27
14:28
14:29
14:30
14:31
14:33
14:36
14:37
14:38
14:39
14:40
14:42
14:44
14:45

3045/0
Cb

15:43
15:45
15:47
15:48
15:49
15:50
15:51
15:52
15:55
15:58
15:59
16:00
16:01
16:02
16:05
16:07
16:10
16:11
16:12

3024/0
D

15:10
15:11
15:13
15:15
15:17
15:18
15:19
15:20
15:21
15:23
15:26
15:27
15:28
15:29
15:30
15:32
15:34
15:35

3019/0
D

16:43
16:45
16:47
16:48
16:49
16:50
16:51
16:52
16:55
16:58
16:59
17:00
17:01
17:02
17:05
17:07
17:10
17:11
17:12

3020/0
De

16:15
16:16
16:18
16:20
16:22
16:23
16:24
16:25
16:26
16:28
16:31
16:32
16:33
16:34
16:35
16:37
16:39
16:40

3015/0
De

17:05
17:07
17:09
17:10
17:11
17:12
17:13
17:14
17:17
17:20
17:21
17:22
17:23
17:24
17:27
17:29
17:32
17:33
17:34

3026/0
Cbn

16:30
16:31
16:33
16:35
16:37
16:38
16:39
16:40
16:41
16:43
16:46
16:47
16:48
16:49
16:50
16:52
16:54
16:55

3021/0
Cbn

17:53
17:55
17:57
17:58
17:59
18:00
18:01
18:02
18:05
18:08
18:09
18:10
18:11
18:12
18:15
18:17
18:20
18:21
18:22

3028/0
Dme

17:20
17:21
17:23
17:25
17:27
17:28
17:29
17:30
17:31
17:33
17:36
17:37
17:38
17:39
17:40
17:42
17:44
17:45

3023/0
Dme

Kursy na linii Bielsko-Biała – Pietrzykowice (o godz. 05:05, 06:10,
11:40, 14:30, 15:40, 16:30, 20:00, 22:30 z dworca autobusowego) oraz
Pietrzykowice – Bielsko-Biała (o godz. 04:57, 06:12, 07:17, 12:47, 15:37,
16:47, 17:37, 21:07 z przystanku Wilkowice Granica) będą realizowane
ul. Żywiecką.

15:00
15:02
15:04
15:05
15:06
15:07
15:08
15:09
15:12
15:15
15:16
15:17
15:18
15:19
15:22
15:24
15:27
15:28
15:29

3048/0
De

14:20
14:21
14:23
14:25
14:27
14:28
14:29
14:30
14:31
14:33
14:36
14:37
14:38
14:39
14:40
14:42
14:44
14:45

3043/0
De

kursuje w soboty, niedziele i święta
nie kursuje 25.XII, 1.I, oraz w 1-szy dzień św.Wielkanocnych
nie kursuje 24,31.XII. oraz w Wielką Sobotę
nie kursuje 24,31.XII.

08:03
08:05
08:07
08:08
08:09
08:10
08:11
08:12
08:15
08:18
08:19
08:20
08:21
08:22
08:25
08:27
08:30
08:31
08:32

3012/0
D

07:30
07:31
07:33
07:35
07:37
07:38
07:39
07:40
07:41
07:43
07:46
07:47
07:48
07:49
07:50
07:52
07:54
07:55

3007/0
D

3009/0
E

Rozkład jazdy linii PKS w Bielsku-Białej

Nazwa przewoźnika: PKS w Bielsku-Białej Spółka Akcyjna
Adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice Traugutta 11
Nazwa linii komunikacyjnej: BIELSKO-B. - Bystra - Wilkowice Górne - WILKOWICE GRANICA

Za nami sezon sportowy 2015/2016
Dobiegły końca rozgrywki sportowe sezonu 2015/2016. Zespoły
Gminnego Ludowego Klubu Sportowego WILKOWICE uczestniczyły
w rozgrywkach piłkarskich i siatkarskich.
Szczególnie dobrze wypadły drużyny piłkarskie uczestniczące
w rozgrywkach Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
Drużyna seniorów GLKS po wyczerpującym i trudnym sezonie uzyskała awans do klasy okręgowej. Jest to tym bardziej wartościowy
sukces, że został on wywalczony po blisko 30 latach, kiedy zespół
GLKS grał w klasie okręgowej tylko raz, w sezonie 1989/2000.
Poniżej prezentujemy tabele końcowe za sezon 2015/2016 drużyn
GLKS WILKOWICE.
Tabela rozgrywek w sezonie 2015/2016
Bielsko-Biała: Klasa A
Mecze Pkt
Lp.
Drużyna
1
GLKS WILKOWICE
26
60
2
KS CZARNI JAWORZE
26
58
3
LKS ZAPORA WAPIENICA
26
48
4
LKS ZAPORA PORĄBKA
26
47
5
LKS PRZEŁOM KANIÓW
26
45
6
LKS PIONIER PISARZOWICE
26
44
7
KS BESTWINKA
26
38
8
LKS BESKID GODZISZKA
26
36
9 MRKS CZECHOWICE DZIEDZICE II
26
35
10
KS BYSTRA
26
29
11
KS ISKRA RYBARZOWICE
26
25
12
GLKS SOKÓŁ BUCZKOWICE
26
21
13
LKS MAZAŃCOWICE
26
15
14
LKS GROŃ BUJAKÓW
26
12

Zw

Rem

19
18
15
13
14
13
11
10
10
7
7
5
4
3

3
4
3
8
3
5
5
6
5
8
4
6
3
3

Po

Bramki

4
4
8
5
9
8
10
10
11
11
15
15
19
20

82:35
78:29
66:45
54:36
81:57
50:39
56:54
46:56
58:53
48:53
45:76
28:54
28:76
22:79

II liga wojewódzka A1 Junior „BOZPN” Grupa 4
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Drużyna
TS PODBESKIDZIE SA II
TS CZARNI – GÓRAL ŻYWIEC
LKS PASJONAT DANKOWICE
KP BESKID SKOCZÓW
TS PIAST CIESZYN
LKS ZAPORA WAPIENICA
LKS ORZEŁ KOZY
BKS STAL BIELSKO – BIAŁA
LKS ZAPORA PORĄBKA
LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL
GLKS WILKOWICE
TS KOSZARAWA ŻYWIEC
GKS RADZIECHOWY – WIEPRZ
LKS LEŚNA

Mecze Pkt

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Zw
20
20
21
18
16
15
12
9
8
8
7
5
5
4

63
63
63
54
50
48
37
29
27
26
22
19
17
14

Rem
3
3
0
0
2
3
1
2
3
2
1
4
2
2

Po Bramki
3 135:33
3
85:20
5 113:38
8
92:30
8
74:46
8
99:52
13 51:92
15 45:64
15 46:73
16 61:99
18 39:105
17 38:73
19 40:104
20 24:113

Bielsko-Biała: IV liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8

Drużyna

LKS BESTWINA
LKS PASJONAT DANKOWICE
LKS BESKID GODZISZKA
KS BESTWINKA
LKS PIONIER PISARZOWICE
GLKS WILKOWICE
KS SPÓJNIA LANDEK
LKS ZAPORA PORĄBKA

Mecze

14
14
14
14
14
14
14
14

Pkt

36
33
31
24
14
13
9
6

Zw

Rem

12
11
10
8
4
4
3
2

0
0
1
0
2
1
0
0

Po

Bramki

2
3
3
6
8
9
11
12

75:8
53:33
45:27
85:24
23:69
18:38
25:77
12:60

Bielsko-Biała: III liga okręgowa D1 Młodzik „” WIOSNA”” Grupa 6
Znakomicie spisała się drużyna młodzików rocznik 2003. Wygrała
ona swoja grupę i uzyskała awans do II ligi wojewódzkiej C2 trampkarzy.
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8

Drużyna

GLKS WILKOWICE
ŻYWIECKA APN
TS PIAST CIESZYN
CUKROWNIK CHYBIE
BESKID GILOWICE
CZANIEC
MIĘDZYRZECZE
GOLESZÓW

Mecze

Pkt

14
14
14
14
14
14
14
14

Zw

39
39
24
22
21
16
6
0

Rem

13
13
8
7
7
5
2
0

0
0
0
1
0
1
0
0

Po

Bramki

1
1
6
6
7
8
12
14

54:12
86:17
74:31
71:38
51:31
32:51
12:100
6:106

II liga wojewódzka D2 Młodzik „wiosna” Grupa płd.
Lp.

1
2

3

20

Drużyna

UKS GOL BIERUŃ
MKS ŻORY
MKP ODRA CENTRUM WODZISŁAW
ŚLĄSKI

Mecze

Pkt

Zw

Rem

Po

Bramki

10

22

7

1

2

58:12

10
10

25
24

8
8

1
0

1
2

41:12
40:13

Lp.

4
5
6

Drużyna

ŻYWIECKA APN SP. Z O.O.
MKS ISKRA PSZCZYNA
GLKS WILKOWICE

Mecze

Pkt

10
10
10

Zw

12
4
1

4
1
0

Rem

Po

0
1
1

6
8
9

Bramki

22:36
8:36
10:70

Najmłodsi zawodnicy Akademii Piłkarskiej brali udział w następujących rozrywkach:
GRUPA Wiekowa U-11
Kacper Bąk (2006)
Szymon Laszczak (2006)
Aleksander Bojdys (2006)
Radosław Górkiewicz (2006)
Marek Salachna (2006)
Kacper Duraj (2006)
Karol Drelicharz (2006)
Łukasz Kwaśny (2006)
Jakub Mańdok (2006)
Mikołaj Rozumkiewicz (2005)
Trener: Krzysztof Bąk
Zawodnicy zajęli 9 miejsce w grupie rozgrywkowej.
GRUPA Wiekowa U-9
Piotr Wrona (2008)
Patryk Walczak (2008)
Piotr Babina (2007)
Norbert Zioło (2007)
Fabian Nowak (2007)
Przemysław Górny (2007)
Patryk Kołodziej (2007)
Kamil Boba (2008)
Adam Dominiak (2008)
Kacper Świecak (2007)
Trener: Krzysztof Bąk
Zawodnicy zajęli 1 miejsce w grupie rozgrywkowej. Następnie w finale, w turnieju, który odbył się w Wałbrzychu nasi młodzi zawodnicy zajęli 5 miejsce.
Liga 2006 Halowa Liga Skrzatów 2015/2016
LP

Zespół

Mecze

1
2
3
4
5
6

BTS Rekord B-B 2006
Football Academy 2006
GLKS Wilkowice 2006
Czarni Jaworze 2006
Smerfiki Łodygowice 2006
KS Rudzica 2006

10
10
10
10
10
10

Punkty

30
22
14
7
7
7

Z

R

P

10
7
4
2
2
2

0
1
2
1
1
1

0
2
4
7
7
7

Bramki

10:0
8:3
5:5
3:8
3:8
2:7

Liga 2007 Halowa Liga Skrzatów 2015/2016
LP

Zespół

Mecze

1
2
3
4
5
6

Football Academy 2007
GLKS Wilkowice 2007
BBTS Podbeskidzie 2007
BTS Rekord B-B 2007
Academia Silesia 2007
Smerfiki Łodygowice 2007

10
10
10
10
10
10

Punkty

27
21
18
12
6
3

Z

R

P

Bramki

9
7
6
4
2
1

0
0
0
1
1
0

1
3
4
5
7
9

11:1
7:3
6:4
4:5
2:9
1:9

Bardzo dobrze również zakończyły rozgrywki zespoły siatkarskie
GLKS WILKOWICE, które uczestniczyły w rozgrywkach Śląskiego
Związku Piłki Siatkowej.
IV Liga Kobiet sezon 2015/2016
Lp.

1
2

3
4
5
6
7
8
9

Zespół

TS STAL Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec
MKS Imielin
Jastrzębski Klub Siatkarski SMS
Jastrzębie
GLKS Wilkowice
MUKS Sari Żory
UKS COS Olimp Szczyrk
UKS Centrum przy POSiR Pszczyna
KRS Jastrząb TKKF Jastrzębie Zdrój
Silesia Volley MSK MOSiR Mysłowice II

Mecze

Pkt

16
16
16
16
16
16
16

16
16

46
36

Sety + Sety - pkt +

pkt -

48
41

7
18

1326 891
1360 1109

35

38

17

1247 1082

29
28
22
13
7
0

36
33
29
19
11
4

28
26
32
39
44
48

1358
1298
1292
1115
960
832

1375
1189
1250
1310
1304
1278

cd. na str. 24
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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

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
PP
SAMOCHODY ––
––
MOTORY, SKUTERY,
QUADY
––
––
––
––
––
––
––
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Za nami sezon sportowy 2015/2016
Na zdjęciu poniżej: mistrzowski zespół rocznika 2003,
został również zwycięzcą Wojewódzkiego finału LZS
rocznika 2003 „Mała Piłkarska Kadra Czeka” rozegranego w Dankowicach w dniu 07.06.2016 r. i reprezentować będzie Województwo Śląskie w Ogólnopolskim
finale LZS, który zostanie rozegrany w dniach 7‑10 lipca
2016 r. w Prószkowie, Województwo Opolskie.
Na zdjęciu powyżej zespół seniorów – Mistrzów Klasy A Podokręgu Bielskiego – sezon 2015/2016.
Od lewej stoją: Marek Kubica – Dyrektor GOSiR, Łukasz Szewczyk, Sebastian Gruszfeld -Trener, Jakub Pilch, Ryszard Rączka – Prezes GLKS, Tomasz
Gala, Tomasz Bydliński, Armin Trymbulak, Wojciech Wajda, Damian Górny,
Tadeusz Studencki – gospodarz obiektu, Mateusz Łopata, Krzysztof Kopeć,
Marek Kolarczyk, Kamil Czarniecki, Kamil Jakubiec. W rzędzie dolnym od lewej: Konrad Wiewióra, Paweł Toborek, Krystian Mańkus, Dawid Rutkowski,
Jacek Wajdzik, Kamil Krzak, Łukasz Hola, Michał Pilch, Radosław Foriasz,
Patryk Wrzeszcz, Zbigniew Staniec – Kierownik drużyny seniorów.
cd. ze str. 20

IV Liga Mężczyzn sezon 2015/2016

Lp.

1

2
3
4
5
6
7
8

Zespół

UKS Set Kaniów
MKS MTS Winner Czechowice
Dziedzice II
GLKS Wilkowice
TKKF Czarni Katowice
MCKiS Jaworzno III
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
SMUKS Orzesze
TSK Zagroda Buczkowice

Mecze

Pkt

36

17

1228 1036

14

29

36

21

1269 1122

14
14
14
14
14
14

27
24
23
22
13
0

34
30
32
31
20
0

22
27
27
29
34
42

1243
1246
1248
1278
1108
486

14

30

Sety + Sety - pkt +

pkt -

1128
1175
1166
1283
1146
1050

Zarząd GLKS WILKOWICE dziękuje wszystkim zawodnikom i trenerom za udział w rozgrywkach, a działaczom i rodzicom zawodnicd. ze str. 18

ków Akademii MŁODE WILCZKI za pomoc i zaangażowanie w organizacji zawodów i imprez sportowych. Szczególne słowa podziękowania Zarząd kieruje w stronę sponsorów Klubu, Urzędu Gminy w Wilkowicach, Rady Gminy Wilkowice i Wójta Gminy Wilkowice Mieczysława Rączkę za wsparcie w realizacji szkolenia i rozwoju bazy sportowej.
DZIĘKUJEMY.
Zapraszamy na obiekty sportowe w sezonie 2016/2017
– start 6 sierpnia 2016 r.
Zarząd GLKS WILKOWICE

HISTORIA DŁUTEM PISANA – WYWIAD ZE STANISŁAWEM KWAŚNYM (cz.1)

którego tematem była architektura przemysłowa. Za srebrne monety z logo PRL udało mi się kupić farby. Namalowałem obraz, za który otrzymałem pierwszą nagrodę. Zafascynowało mnie wtedy myślistwo. Koledzy namawiali mnie, żebym wstąpił do PZŁ. Fascynowała mnie dekoracyjność, pewna obrzędowość związana z łowiectwem
i chyba dlatego zostałem myśliwym. Jedną z moich pierwszych rzeźb
była reprodukcja obrazu Jerzego Kossaka przedstawiająca św. Huberta na polowaniu. W tym okresie wykonałem również zegar myśliwski oraz oprawiony w drewno termometr.
Jeden z moich kolegów z koła, profesor akademicki, poprosił mnie,
żebym wyrzeźbił postać Chrystusa Frasobliwego. Nie miałem pojęcia
jak taką rzeźbę wykonać, ale od niego usłyszałem genialne słowa,
które do dzisiaj są takim moim mottem, zachęcającym innych do rzeźbiarstwa – a spróbuj! mówisz, że nie umiesz? może umiesz, a jeszcze o tym nie wiesz! No i wyrzeźbiłem, trochę nieśmiało, tego Jezusa.
Od tamtego czasu sądzę, że wyrzeźbiłem ich około tysiąc. Ze względu na historię związaną z Jezusem Frasobliwym lubię wykonywać tę
rzeźbę.
Czy Pańskie rzeźby
można gdzieś kupić?
SK: Od wielu lat jeżdżę po
kiermaszach i jarmarkach
regionalnych. Moje rzeźby
można kupić np. w krakowskich Sukiennicach. Często klienci do mnie dzwonią, czy piszą i proszą o jakąś rzeźbę. W dobie inter-

netu, każdy może w łatwy sposób się ze mną
skontaktować.
Czy ma Pan jakieś wskazówki dla młodych rzeźbiarzy?
SK: Sam dla siebie, trochę na własny użytek, mam kilka takich reguł, które staram
się przekazywać innym rzeźbiarzom. Próbuję przekonać o urodzie i wartościach kultury polskiej. Czytam książki o sztuce ludowej, naiwnej i prymitywnej, ale przez to autentycznej. I te cechy rzeźby ludowej próbuję
przekazać innym. Bo według mnie taka sztuka jest lepiej odbierana przez znawców, krytyków sztuki, etnografów, ale także innych odbiorców. Zdeformowane proporcje, kolory, powodują, że potencjalny
odbiorca wybiera rzeźbę ludową, a nie wystudiowaną, proporcjonalną rzeźbę, wykonaną według zasad akademickich. Zauważyłem, że rzeźbę kupuje się pierwszym rzutem oka – od razu wiem czy chciałbym mieć tę rzeźbę w domu czy nie. Rzeźba
ludowa działa na zmysły, na wrażenia, a rzeźbę akademicką się kontempluje, analizuje, odbiera na chłodno.
(c.d. wywiadu przedstawimy w następnym
wydaniu GGW)
Wywiad przeprowadził Maciej Mrówka

Zapraszamy do udziału w głosowaniu internetowym na GOK „Promyk”
w Bystrej na FACEBOOKU
http://www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/74-bystra_gm_wilkowice.html
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