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wielki sukces gminy wilkowice

- umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej podpisana
Gmina Wilkowice w dniu 22.08.2016 roku podpisała w Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
umowę o dofinansowanie ze środków europejskich dla projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” w ramach POIiŚ 2014‑2020,
działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
W siedzibie Narodowego Funduszu umowę o dofinansowanie
podpisali: Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu NFOŚiGW i Mieczysław Rączka – Wójt Gminy Wilkowice przy kontrasygnacie Alicji
Świszcz – Skarbnika Gminy Wilkowice.
Inwestycja realizowana będzie na terenie Gminy Wilkowice,
w obrębie aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 76,96 km wraz z dwoma pompowniami
sieciowymi. Projekt zakończy się do 31.12.2022 roku.
Przewidywany efekt ekologiczny – liczba nowych użytkowników
sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji
projektu to 5293 mieszkańców. Osiągnięcie efektu planowane jest
do końca 2023 roku.
Szacunkowy koszt całkowity tego przedsięwzięcia wyniesie ponad 113 mln zł, z czego ponad 58 mln zł (58 491 404,22 zł) dofinansuje Unia Europejska na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie. Instytucją Wdrażającą projekt jest NFOŚiGW w Warszawie.
UG

Od lewej; Alicja Świszcz – Skarbnik Gminy Wilkowice, Mieczysław Rączka
– Wójt Gminy Wilkowice, Ewa Kamieńska –Z-ca Dyrektora Departamentu
Ochrony i Gospodarowania Wodami NFOŚiGW, Kazimierz Kujda – Prezes
Zarządu NFOŚiGW, Magdalena Tokarska-Kusyk – Koordynator projektu
w NFOŚiGW, Andrzej Brzyski – Kierownik ds. inwestycji w UG Wilkowice.

Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Wilkowice
oraz
WÓJT GMINY WILKOWICE
mają zaszczyt zaprosić 4 września 2016 r. (NIEDZIELA)
na

X I G m i n ne Święto Plonów
(boisko przy ul. Szkolnej w Mesznej)

W programie:
10.30 Msza św. w Kościele parafialnym w Mesznej,
12.00 Przejście dożynkowego korowodu na miejsce imprezy,
12.30 otwarcie uroczystości, przywitanie Gości, wręczenie chleba Gospodarzowi Gminy. Ogłoszenie wyników konkursu na „Najładniejsze
obejście Gminy Wilkowice” i wręczenie nagród laureatom,
13.30 Występ zespołu śpiewaczego „Grojczanie” z Grojca
pow. oświęcimski,
14.30 Występ zespołu „Siekiernica” ze Spytkowic,
15.30 Występ zespołu „Gilowianka” z Gilowic,
16.30 Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” z Mesznej,
18.00 Biesiada przy dźwiękach muzyki w wykonaniu DJ’a Janusza Mazura.

Imprezy towarzyszące:
1. „Święto Drzewa wśród pól” – wystawa, atrakcyjne gry
i zabawy związane z rolą zarośli śródpolnych, prowadzone przez Klub
GAJA.
2. Wystawa sprzętów użytkowanych w dawnych gospodarstwach
Gminy Wilkowice.
3. Gospodarskie konkursy sprawnościowe.
4. Prezentacja produktów.
Organizatorzy:
Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Wilkowice,
Gmina Wilkowice.
Współorganizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”,
Parafia pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Mesznej,
Rada Sołecka w Mesznej,
Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej.

Zapraszamy na nasz profil na

www.facebook.com/gminawilkowice/

„PROMYK” FINALISTą KONKURSU
„MODERNIZACJA ROKU 2015”

W dniu 24 sierpnia br. delegacja w składzie Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka, Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice
Bartosz Olma oraz Sołtys Bystrej Żywisław Zasiadczuk wzięli udział
w uroczystej gali konkursu „Modernizacja Roku 2015”. Do konkursu nasza gmina zgłosiła modernizację Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej. Głosowanie internautów, poprzez profil facebook’owy oraz stronę internetową konkursu, doprowadziło do tego,
iż zostaliśmy zwycięzcami w kategorii „Kultura”, za co podczas gali

nasza gmina otrzymała okolicznościowy dyplom za zajęcie I miejsca. Jednocześnie zostaliśmy nagrodzeni dyplomem jako finalista
konkursu „Modernizacja Roku 2015”.
Sukces ten pokazuje, że
nasz obiekt jest niezwykle interesujący architektonicznie i daje wiele możliwości jako placówka kulturalna. Do pierwszego etapu konkursu, w kategorii
kultura, w której zgłoszony został GOK „Promyk”,
zakwalifikowanych zostało kilkadziesiąt inwestycji,
zaś wśród finalistów znalazły się tylko 4 inwestycje!
Dodać także należy, że
w latach ubiegłych Gmina
Wilkowice również zgłaszała obiekty w konkursie na modernizację roku,
jednak do tej pory żadna
ze zgłoszonych inwestycji
nie zdobyła aż tak dużego
uznania.
MM

KOMUNIKAT SPECJALNY – ROLLSKI’2016

Informujemy Mieszkańców Gminy Wilkowice, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Bystrej, ich gości
oraz przebywających na jej terenie turystów, oraz licznych sympatyków narciarstwa biegowego, że w niedzielę 18
września br. w Bystrej wzdłuż ulicy Fałata na trasie od siedziby klubu do ostatniego przystanku MZK linii 57 odbędą się biegi narciarskie na nartorolkach – „Rollski 2016”, w godzinach 9:30 do 13:30, w kategorii senior, junior A, B,
C, dla kobiet i mężczyzn. Prosimy o możliwie liczny udział w obserwowaniu wysiłków zawodników oraz żywiołowe
wspieranie ich sportowych postaw na trasie poszczególnych biegów. Jednocześnie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie trwania zawodów, a za powstałe, w czasie ich trwania, utrudnienia przepraszamy.
		
				
Zarząd Klubu LKS „Klimczok-Bystra”

72. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego
Wójt Gminy Wilkowice, Towarzystwo Przyjaciół
Bystrej, Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” zaprosili wszystkich mieszkańców, gości i turystów na uroczystość z okazji 72. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego, która odbyła się w dniu 1 sierpnia
br. przy obelisku Beskidzkiego Hufca Harcerskiego
w Bystrej. Powstanie Warszawskie stało się wydarzeniem wyjątkowym i jest określane mianem największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej
przez Niemów Europie. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Oddziały powstańcze
walczyły przez 63 dni. Bitwa zakończyła się kapitulacją 3 października 1944 roku. Jak co roku, program uroczystości w dniu 1 sierpnia był niezwykle bogaty. O godzinie 16:00 odbyła się uroczysta
msza święta w intencji uczestników powstania, którą poprowadzili księża parafii pw. NMP w Bystrej. Kazanie, jakie zostało wypowiedziane do wszystkich uczestników uroczystości, miało niezwykłą
wymowę. Miało ono na celu przede wszystkim wyróżnienie bohaterstwa i wytrwałości warszawskich powstańców i cywilów podczas
tego dramatycznego wydarzenia. O godzinie 17:00 zawyły syreny
dla upamiętnienia tych, którzy walczyli i zginęli w czasie tego największego zrywu przeciwko Niemcom w okupowanej Europie. Powstańców uczczono minutą ciszy. Następnie uczestnicy spotkania
złożyli kwiaty pod obeliskiem i zapalili znicze. Szczególną radością
było spotkanie przy ognisku i odśpiewanie pieśni harcerskich, które
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poprowadził Krąg Starszyzny Harcerskiej
z Mesznej. O godzinie 20:00 w Gminnym
Ośrodku Kultury „Promyk” widzowie obejrzeli film „Powstanie Warszawskie” w reżyserii Jana Komasy. Jest to film, który

został zmontowany w całości z materiałów
archiwalnych. Przeżycia oglądających film
były niezwykle trudne do opisania. Dzień 1
sierpnia 2016 roku dobiegł końca i dostarczył każdemu uczestnikowi spotkania wiele niezapomnianych wrażeń.
		
TPB

WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka
między innymi:
• prowadził rozmowy ze starostą bielskim Andrzejem Płonką na
temat wspólnych inwestycji na terenie Gminy Wilkowice;
• przejął aktem notarialnym od Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przystanek autobusowy w Bystrej;
• wziął udział w Tygodniu Kultury Beskidzkiej, podczas którego
zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”.
• nadzorował inwestycje realizowane na terenie Gminy Wilkowice,
głównie w placówkach oświatowych.
Podpisano umowę na realizację następującego zadania:
• budowa odwodnienia północnej strony zbiornika retencyjnego
na potoku Wilkówka w rejonie ulicy Harcerskiej w Wilkowicach.

Stowarzyszenie „Razem dla
Wilkowic” zaprasza:
30 września br. – VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – poszukujcie
wiadomości pod znaczkiem:

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI
W DNIU 27 lipca 2016 R.,
W SPRAWIE:
XXV/206/2016

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2016,

XXV/207/2016

wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2016-2035,

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
XXV/208/2016 bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Wilkowice na 2016 r.,
XXV/209/2016

sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę
nr 4024 będącej własnością Gminy Wilkowice.

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA
WIEJSKIE
Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
Sołtysi wsi Bystra, Meszna i Wilkowice zapraszają
na zebrania wiejskie:
Sołectwo Bystra:
Termin: 20 września 2016 r. (wtorek), godz. 17.00.
Miejsce: Sala w Domu Strażaka, ul. Klimczoka 105, Bystra.

Szczegóły wraz z nowym rokiem
szkolnym trafią do szkół.

Sołectwo Wilkowice:
Termin: 21 września 2016 r. (środa), godz. 17.00.
Miejsce: Sala w Domu Strażaka, ul. Strażacka 3, Wilkowice.

21 października br. – VIII edycja
„Gminnego dyktanda z języka
polskiego”.
Regulaminy będą dostępne od września w szkołach i Gminnej
Bibliotece oraz w filiach.

Sołectwo Meszna:
Termin: 22 września 2016 r. (czwartek), godz. 17.00.
Miejsce: Sala w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami”,
ul. Handlowa 18, Meszna.
W dniach 14‑15 września 2016 r. sołtysi będą pobierali III ratę
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

o g łos z enie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.,
poz.778 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy obejmujący obszar od ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierunku północnym do granic administracyjnych Gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 sierpnia 2016 r. do 9 września 2016 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, w godzinach: od 900 do 1400 (w poniedziałki, wtorki i czwartki); od 900 do
1600 (w środy); od 900 do 1300 (w piątki), w pokoju 312 lub w pokoju
304 na I piętrze.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 września 2016 r. (czwartek) w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Wilkowicach o godz. 1500.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wilkowice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicz-

nym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres e-mail:
sekretariat@wilkowice.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
23 września 2016 r.
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353), zainteresowani mogą składać uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski
i uwagi do prognozy należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu
w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, bądź za
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym
(Dz. U. z 2013r., poz.262) na adres e-mail: sekretariat@wilkowice.pl,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 23 września 2016 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt
Gminy.
Wójt Gminy Wilkowice
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Podstawowe zasady segregacji odpadów

Wymienione poniżej frakcje odpadów po różnych opakowaniach takich
jak puszki, słoiki, butelki, powinny być opróżnione całkowicie z zawartości.
Zachęcamy Państwa do doczyszczania tych odpadów z uwagi na to, że:
• odpady te gromadzone są przez cały miesiąc na nieruchomości, nierzadko w piwnicach i garażach,
• następnie są sortowane na linii w gminnym punkcie PSZOK-u, obsługiwanej przez ludzi,
• uzyskana cena surowców wtórnych zależy od ich jakości (czystości), co
ma wpływ na przychodyz funkcjonowania systemu, a w konsekwencji na
ponoszone przez mieszkańców opłaty.
Odpady komunalne, surowce wtórne, popioły oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawiać przed godz. 7:00 w dniu odbioru odpadu dla danego rejonu. Czas odbioru odpadów może być różny dla poszczególnych rejonów i uzależniony jest od ilości wystawionych przez mieszkańców odpadów. Jeżeli odpady nie będą odebrane w dniu odbioru, prosimy o pozostawienie ich do następnego dnia.
Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych, surowców,
popiołu oraz odpadów wielkogabarytowych na 2016 r. dla Gminy Wilkowice dostępny jest na stronie internetowej www.wilkowice.pl w zakładce Ekologia - Gospodarka odpadami.
Do worków przeznaczonych do zbierania odpadów ze SZKŁA najlepiej
jeśli oddzielnie wrzucamy szkło kolorowe i przeźroczyste (ma to istotny
wpływ na uzyskane przychody ze sprzedaży).
WRZUCAMY
99 odpady ze szkła opakowaniowego,
99 szklane opakowania po
kosmetykach,
99 słoiki,
99 butelki.

NIE WRZUCAMY
99 szyb okiennych,
99 szyb samochodowych,
99 luster,
99 porcelany i ceramiki,
99 szkła zbrojonego,
99 szkła kryształowego,
99 szkła żaroodpornego i nietłukącego.

Do worka przeznaczonego do zbierania TWORZYW SZTUCZNYCH
WRZUCAMY
99 butelki po napojach,
99 kubki po śmietanie, jogurtach,
99 puste opakowania plastikowe po
chemii gospodarczej i kosmetykach,
99 woreczki foliowe,
99 czyste kanistry plastikowe,
99 plastikowe zabawki np. klocki.

NIE WRZUCAMY
99 butelek i pojemników z jakąkolwiek
zawartością,
99 brudnych pojemników po wyrobach
garmażeryjnych,
99 tworzyw piankowych, styropianu,
artykułów z połączeń tworzyw
sztucznych z innymi materiałami.

Do worka przeznaczonego do zbierania PAPIERU I TEKTURY:
WRZUCAMY
99 gazety, czasopisma,
99 katalogi i ulotki,
99 książki i zeszyty,
99 worki papierowe,
99 tekturę i kartony.

NIE WRZUCAMY
99 opakowań z papieru zabrudzonego
i zatłuszczonego,
99 papierowych artykułów higienicznych
(pieluchy, pampersy, podpaski).

Do worka przeznaczonego do zbierania OPAKOWAŃ WIELOMATRIAŁOWYCH: które oprócz papieru zawierają inne materiały np. tworzywo
sztuczne:
WRZUCAMY
99 opakowania po sokach, mleku, śmietance do kawy i innych produktach
spożywczych.

Do worka przeznaczonego do zbierania METALU:
WRZUCAMY
99 opakowania z aluminium,
99 drobny złom żelazny,
99 kapsle,
99 stare naczynia kuchenne, rury,
armatury, taśmy stalowe.

NIE WRZUCAMY
99 opakowań, które prócz metalu,
zawierają inne materiały np.
tworzywo sztuczne,
99 opakowań po aerozolach,
99 puszek i pojemników po farbach
i lakierach.

ODPADY BIODEGRADOWALNE powinny zostać zagospodarowane na
terenie nieruchomości w kompostownikach lub dostarczone własnym transportem do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY
99 odpady z gospodarstw domowych
99 domieszek materiałów takich jak: folie
w tym kuchenne z warzyw surowych
metalowe i plastikowe np. w postaci
i gotowanych,
naklejek i etykiet drukowanych.
99 obierki z ziemniaków i warzyw,
99 części zielone roślin,
99 resztki potraw,
99 zużyte torebki po herbatach,
99 skórki cytrusów i resztki wszystkich
owoców wraz z pestkami i nadgniłymi
owocami,
99 resztki roślinne z ogródków
przydomowych, w tym liście,
chwasty, gałęzie,
99 zużyte ściółki zwierząt domowych,
99 siano, trawa, słoma.
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Do kubła na ODPADY ZMIESZANE wrzucamy wszystkie inne odpady,
których NIE MOŻNA zakwalifikować do wyżej wymienionych frakcji, za wyjątkiem odpadów problematycznych wymienionych poniżej.
Ponadto do PSZOK-u zorganizowanego na składowisku odpadów przy
ulicy Wilkowskiej 51 w Wilkowicach właściciele nieruchomości zamieszkałych nieodpłatnie będą mogli dostarczyć odpady takie jak:
1) selektywnie zebrane odpady ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru
i tektury, metalu oraz opakowania wielomateriałowe,
2) odpady zielone (gałęzie, liście, skoszona trawa) - do 150 kg rocznie
z nieruchomotści,
3) odpady wielkogabarytowe - do 150 kg rocznie z nieruchomości,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
5) zużyte baterie i akumulatory,
6) przeterminowane leki,
7) żarówki, świetlówki, lampy neonowe, fluorescencyjne,
8) odpady niebezpieczne - takie jak farby, kleje, środki ochrony roślin i ich
opakowania,
9) odpady budowlano-remontowe - do 1 tony w ciągu roku dla całej nieruchomości,
10) zużyte opony - do 2 kompletów rocznie z nieruchomości,
11) popiół.
W PSZOK-u nie są odbierane części samochodowe. Tego rodzaju odpady należy dostarczyć do firm zajmujących się ich odbiorem (np. Sanit-Trans
Sp. z o.o., Międzyrzecze Górne 383, 43‑392 Międzyrzecze Górne).
Godziny otwarcia PSZOK:
Poniedziałek-Piątek 8.00‑16.00
Sobota 8.00‑14.00

POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE
Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia jej w pojemniki/worki o określonej pojemności 60l, 110l, 120l, 240l,
1100l. Zalecamy do selektywnej zbiórki odpadów worki przeźroczyste/lekko przeźroczyste (kolor np. niebieski, zielony itd. - oprócz koloru czarnego)
natomiast na odpady zmieszane, które stanowią pozostałość po segregacji
proponujemy pojemniki w kolorze dowolnym (ważne, aby pojemnikite posiadały zaczepy umożliwiające załadunek mechanicznym pojazdom obsługującym) lub worki w kolorze czarnym.
Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali chęć
segregacji odpadów komunalnych dostarczane są worki na odpady zebrane w sposób selektywny przez Ekoład Sp. z o.o. Otrzymana ilości worków
uzależniona jest od ilości worków z surowcami wtórnymi jaka zostanie odebrana z nieruchomości w danym miesiącu. Przykładowo jeśli z danej nieruchomości zostaną oddane 3 worki z frakcjami zebranymi w sposób selektywny to otrzymają państwo również 3 worki na kolejny miesiąc na selektywna zbiórkę odpadów.
Worki te są przeznaczone tylko i wyłącznie na odpady zbierane selektywnie (papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) worków tych nie należy wykorzystywać na odpady stanowiące pozostałości po segregacji (zmieszane odpady komunalne) oraz popiół.
„DZIKIE WYSYPISKA”
Mimo wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami, nadal
istnieje problem powstawania nielegalnych składowisk śmieci. W związku
z tym prosimy mieszkańców o zgłaszanie do Urzędu Gminy w Wilkowicach
lub do Straży Gminnej wszelkich informacji na temat „dzikich wysypisk”.
Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Odpadami UG pod numerem telefonu 33 499 00 77 wew. 402.
UG

Serdeczne podziękowania
Ks. dr Krzysztofowi Sosna, Rodzinie, Znajomym i Sąsiadom

Ś.P. WILHELMA WANDZEL
asyście honorowej OSP Meszna oraz delegacjom z pocztami
sztandarowymi OSP: Meszna, Buczkowice, Bystra, Godziszka,
Szczyrk i Rybarzowice
za udział w uroczystości pogrzebowej i zamówione intencje mszalne

Głos Gminy Wilkowice

składa
żona oraz syn i córki z rodzinami

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia
pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji
materialnej ucznia udzielana jest uczniom pomoc materialna.
Świadczeniami pomocy materialnej są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.
Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej?
Świadczenia pomocy materialnej przysługują:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia
realizacji obowiązku nauki;
4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Kto może otrzymać stypendium szkolne?
1) Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na

osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:
a) w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka
lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
b) w których występuje alkoholizm lub narkomania,
c) niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.
2) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł, (zgodnie z § 1 pkt 1b rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,Dz. U. z 2015 poz. 1058).
Wójt Gminy Wilkowice informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów można pobrać od 30.08.2016 r.:
¾¾ w biurze obsługi klienta – dziennik podawczy Urzędu Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25/parter/od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy Urzędu;
¾¾ w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach ul. Wyzwolenia 25/pok. 203 – parter/od poniedziałku do piątku w godzinach od
700 do 1500;
¾¾ ze strony internetowej ZOSiP Wilkowice.
Warunki, jakie muszą spełniać ubiegający się o uzyskanie pomocy
materialnej dla uczniów, zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej ZOSiP Wilkowice oraz udostępnione
do wglądu w biurze obsługi klienta – dziennik podawczy Urzędu Gminy
i Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Wilkowicach w biurze
obsługi klienta – dziennik podawczy (parter) w nieprzekraczalnym terminie do 15 września br.				
ZOSiP

KARTA DUŻEJ RODZINY
W 2014 r. został wprowadzony program Karta Dużej Rodziny
wspierający rodziny wielodzietne, zapewniający zniżki i dodatkowe
uprawnienia oferowane przez partnerów Karty Dużej Rodziny. Obecnie do programu włączyło się ponad 1200 podmiotów.
W związku z powyższym zapraszamy firmy i instytucje funkcjonujące na terenie Gminy Wilkowice do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Do współpracy zachęcamy podmioty niezależnie od branży i wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Aby zgłosić swoją firmę do programu należy wypełnić e-deklarację
dołączenia do Karty Dużej Rodziny, dostępną na stronie internetowej
www.rodzina.gov.pl określając, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne
korzyści Państwa firma może zaoferować rodzinom wielodzietnym.
Więcej informacji:
▪▪ Śląski Urząd Wojewódzki Renata Kostiw-Rydzek tel. (32) 20
77 805
▪▪ kostiwr@katowice.uw.gov.pl
▪▪ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Milena Strąk-Małec-

ka tel. (22) 237 00 72
▪▪ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Anna Worko tel. (22)
237 00 76
▪▪ rodzina.gov.pl/duza-rodzina/zostan-partnerem-karty-duzejrodziny
Korzyści wynikające z przystąpienia do programu dla firm i instytucji:
▪▪ zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą Państwa firmy;
▪▪ współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do rodzin wielodzietnych;
▪▪ możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę
Dużej Rodziny”;
▪▪ zwiększenie lojalności konsumentów,
▪▪ wzrost konkurencyjności,
▪▪ kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy
▪▪ podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy.
GOPS

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
ogłasza zapisy na rok akademicki 2016/2017
do Filii Uniwersytetu w Wilkowicach
Chętnych przyjmujemy w każdy piątek od dnia 2.09.2016 r:
▪▪ w Bystrej od godz. 10.00 do 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury;
▪▪ w Mesznej od godz. 12.15 do 14.15 w Bibliotece „Nad Borami”;
▪▪ w Wilkowicach od godz. 15.00 do 18.00 w Bibliotece.
Opłata za cały rok akademicki 60,00 zł
oraz 15,00 zł opłaty za legitymację studencką.
W programie:
▪▪ wykłady, seminaria, kursy komputerowe i języków obcych dla początkujących oraz zaawansowanych, gimnastyka ogólnorozwojowa, gimnastyka ciała i umysłu, Tai Chi;
▪▪ w każdym semestrze wycieczki krajoznawcze lub wyjazd do teatru, opery, operetki;
▪▪ wykłady prowadzą profesorowie i wykładowcy uczelni wyższych

oraz specjaliści w określonej dziedzinie wiedzy;
▪▪ zajęcia z kultury fizycznej prowadzą profesjonalni fizykoterapeuci;
▪▪ lektorzy języków obcych z dużym doświadczeniem w pracy z seniorami.
O szczegółach dowiesz się na spotkaniu podczas zapisów.
„Jesteś na rencie lub emeryturze i chcesz pożytecznie i ciekawie
spędzić czas w gronie przyjaciół, by nie odczuwać przygnębiającej
samotności?”
ZAPISZ SIĘ!!!
INAUGURACJA 4.10.2016 O GODZ. 15.15
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BYSTREJ
Biuro UTW ATH Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, blok B p. 122
tel. 33 82 79 378 kom. 604 649 211

Głos Gminy Wilkowice
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PODZIĘKOWANIE
Składamy serdecznie podziękowania wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowej śp. Jana Wyrobka. Dziękujemy za wszelkie wsparcie i licznie zamówione Msze Święte w Jego intencji.
Z wyrazami wdzięczności, Rodzina, Rodzice, brat, dziadkowie

Rodzinie, bliskim oraz przyjaciołom
z powodu śmierci

Rodzinie, bliskim oraz przyjaciołom
z powodu śmierci

śp. Romualda Marka

śp. Marka Kuca

wyrazy głębokiego współczucia

wyrazy głębokiego współczucia

składają

składają

Prezes GLKS Wilkowice Ryszard Rączka
oraz Dyrektor GOSiR Marek Kubica

Prezes GLKS Wilkowice Ryszard Rączka
oraz Dyrektor GOSiR Marek Kubica

„WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017”
Dofinansowanie zakupu podręczników

I. Dla kogo pomoc?
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 skierowana jest
do uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, oraz szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej
szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III- IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasa III-VI ogólnokształcącej szkoły
sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub
liceum plastycznego.
II. Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu, w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym
podręczników do kształcenia specjalnego, materiałów edukacyjnych
oraz podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do
użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
III. Aby otrzymać dofinansowanie należy:
• złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie
uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017, w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wnioski do dyrektorów szkół na

terenie gminy Wilkowice należy składać do dnia 6 września 2016 r.
Wniosek składa rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy,
osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inne osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
• do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty.
• podstawą do otrzymania zwrotu jest dokument potwierdzający
zakup podręczników (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), paragon, rachunek, lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych, do którego należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.
• wysokość dofinansowania w ramach programu określona jest
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz. U.
poz. 1045)
Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia
18 listopada 2016 r.
Druki wniosków będą dostępne w szkołach, jak również na stronach internetowych Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach www.zosip.wilkowice.pl, oraz Urzędu Gminy w Wilkowicach
www.wilkowice.pl.
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

SPADOCHRONIARZE W MESZNEJ
W dniu 09.08.2016 r. „wpadli” do Mesznej niespotykani goście.
W wyniku załamania się pogody, z samolotu lecącego na wysokości około 1000 metrów wyskoczyło trzech spadochroniarzy. Na niebie
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zrobiło się kolorowo od czasz spadochronowych. Spadochroniarze
bezpiecznie wylądowali w okolicach ul. Jagodowej, ku radości mieszkańców. Przy tej okazji mieszkańcy mieli okazje posłuchać o spadochroniarstwie i zrobić
pamiątkowe zdjęcie.
Wszystkich, których
zainteresowało spadochroniarstwo,
zapraszamy do odwiedzenia
lotniska Aeroklubu Bielsko-Bialskiego. Może
ktoś z Państwa zapragnie rozpocząć swoją przygodę ze spadochroniarstwem?
PK

Głos Gminy Wilkowice

IV ZAWODY ZABYTKOWYCH SIKAWEK KONNYCH O PUCHAR
WÓJTA GMINY WILKOWICE 2016 (CZ.2)
Poniżej prezentujemy dalszą część artykułu dotyczącego zawodów oraz
wywiad z Panem Dariuszem Wieczorkiem Prezesem OSP Polska Cerekiew:
– Jak Pan to robi, że przywiózł Pan pięć drużyn i prawie wszystkie zwyciężyły w swoich grupach?
– Jak wiele jednostek strażackich, borykamy się z problemem potencjału ludzkiego. Brakuje de facto członków czynnych, tych którzy mogą wyjeżdżać do pożarów, do wyjazdów alarmowych. Wiemy, iż bardzo trudno jest
zaangażować starszą młodzież, gdyż jakoś nie czują strażackiego powołania do służby. Dlatego podjęliśmy decyzję, iż musimy zająć się tą starszą
młodzieżą. Zaczęliśmy praktycznie od przedszkola. Po prostu narybek musimy sobie wychować od przedszkola, ciągnąć i zaszczepiać im wiedzę pożarniczą od małego. Najmłodsi nasi druhowie z dziecięcej drużyny pożarniczej, która powstała w 2014 roku, mają duży zapał i są dumni, że należą do
OSP. Dzieci te mają powyżej 4 lat. W tej chwili, w tej drużynie dziecięcej jest
20 dzieciaków. Jedni przychodzą, drudzy odchodzą, ale średnio to można
tak napisać. To są dwie drużyny pożarnicze dziecięce. Wystawiliśmy dzisiaj również drużynę seniorską żeńską, co najmniej 18 lat plus. W tej drużynie żeńskiej jest również kilka matek, które mają dzieci w drużynie dziecięcej. Wystawiliśmy również dwie drużyny seniorskie: jedna nasza flagowa,
a druga drużyna seniorów to tak zwani oldboye.

– Ci młodzi strażacy będą pewnie przyszłością OSP Polska Cerekiew.
– Tak, mam taką nadzieję, że ten trud, ten czas, który poświęcamy tym
młodym na treningi, na zawody, na różne inne zajęcia, śpiewy i tak dalej,
będzie za kilka lat profitował tym, że wcielimy ich w członków czynnych do
jednostki operacyjno-technicznej i zasilą nasze starsze szeregi. Ciekawostką jest to, że w drużynach pożarniczych dziecięcych jest więcej dziewcząt
niż chłopców. Dziewczyny jakoś bardziej się garną niż chłopcy, aby nieść
pomoc ludziom. Bardzo lubimy przyjeżdżać do Wilkowic, ponieważ jest tu
dobra atmosfera. Jesteśmy tu już po raz kolejny. Wilkowice też przyjeżdżały do nas na zawody i jesteśmy dumni z tej współpracy. Przyjaźń pomiędzy
jednostkami zaczyna się zawężać. My nie mamy takich pięknych gór jak
wy macie i dlatego jesteśmy zauroczeni waszą miejscowością. Nasze najbliższe plany to wyjazd 7 sierpnia wszystkich drużyn na zawody sikawek
do Pokrzywnicy w powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim. Są to zawody stricte dla dzieci i młodzieży.
– Bardzo wam dziękujemy za atmosferę panującą w drużynie i życzymy
wam powodzenia w zawodach w tym roku.
Pytamy dowódcę drużyny dziecięcej Magdalenę Wieczorek:
– Jak ci się dzisiaj biegało?
– Dobrze, uzyskaliśmy dobry czas. To jest rewelacyjny czas, lepszy niż
osiągnęli niektórzy seniorzy. Trenujemy co tydzień, przed zawodami częściej.

Spotkaliśmy również strażaków z Międzybrodzia Żywieckiego, którzy
chwalili się, że sprzedali 250 litrów wspaniałej grochówki na Dniach Morza w Międzybrodziu. Prezes Lewicki powiedział: „Był również zorganizowany dla wszystkich parafian przy kościele taki piknik parafialny, gdzie zaserwowaliśmy 250 litrów grochówki z tego kotła, który opalany jest drzewem, stąd smak grochówki jest niepowtarzalny. Wszystkim bardzo smakowała. Zjedli wszystko i byli zadowoleni. Nasza duża impreza, gdzie będzie
można skosztować grochówki odbędzie się w sobotę za dwa tygodnie. Będzie to turniej gminny.”
W tej przyjemnej atmosferze zawodnicy zostali poczęstowani smaczną gorącą grochówką, kawą, herbatą i domowym ciastem. Zostały rozdane puchary i nagrody. Większość miejsc zajęła Polska Cerekiew dlatego większość nagród przypadła tej jednostce. Puchar komendanta miasta
Bielska-Białej zdobyła drużyna OSP Rudzica. Puchar ten muszą zwrócić
i walczyć o niego na przyszły rok. Jest to puchar przechodni. Uroczystego zakończenia imprezy, podziękowania poszczególnym OSP i życzenia
wszystkiego dobrego dokonał druh prezes OSP Wilkowice Wojciech Kąkol. Mimo niepogody i deszczu atmosfera zawodów była dobra i przyjemna. Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni i słychać było śpiewy „spotkamy
się za rok”. Takie pogodne słowa do uczestników zawodów wygłosił również pan Andrzej Duraj – komendant zawodów i główny organizator tej imprezy: „życzę wszystkim strażakom powodzenia w życiu osobistym, dużo
zdrowia, życzę sobie, abyśmy mogli w Wilkowicach zorganizować ponownie takie zawody”.
Tak wielką imprezę trudno byłoby przeprowadzić, gdyby nie pomoc finansowa instytucji i mieszkańców. Dlatego składamy im serdeczne podziękowania za wsparcie: Starostwo Powiatowe Bielsko, Zarząd Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Urząd Gminy w Wilkowicach,
OSP Wilkowice, Spółka Wodociągowa w Wilkowicach, restauracja „Pod
Kuźnią”, firma Adamus, Dorota Mrowiec, Geodezja Szczygłowscy, Oliwin
Agnieszka Zipser, piekarnia tradycyjna Łukaszek, kwiaciarnia Azalia Ewa
i Mateusz Romaniak, Usługi Pogrzebowe Mirosław Dębiński, Rolety Wandzel, Grażyna Wandzel, Drink Bar u Bogusia Gabriela Kłosowska, Wycinka
Drzew Ireneusz Ferdynus, Jacek Pezda, Kominiarstwo Zbigniew Kaśków,
Piekarnia Cukiernia Czader, Studio Fryzjerskie Oliwia, Ogrodnictwo Józef
Kwaśny, Paulina i Mieczysław Rączka, Studio Kolorów, Piotr Pielesz, Bożena Maślanka, Anna Maślanka, Barbara Włodarz, Józef Pawlusiak, Adam
Bysko, Maciej Stwora, Alicja Raszka, Alicja Świszcz, Jacek Lipowiecki, Bartosz Olma, Anna i Władysław Wala, Ilona i Sebastian Białek, Mechanika
Pojazdowa Mirosław Gilowski, Sławomir Polak, Adam Jakubiec, Wilbud Tomasz Bachniak, Jan Damek, Tomasz Mędrek, Jacek Bożek, Janek Ośrodek Szkolenia Kierowców, Eko-Wtór Jakubiec, sołtys Wilkowic Ryszard
Rączka, Jacek Wandzel, Auto Kram Hankus – Wójcikiewicz, Spaw-Master
Przemysław Duraj, Mieczysław Wala, Varia S.C. Sprzęt P. Poż., Jolanta
Damek, Jadwiga i Wiesław Hańderek, Jerzy
Kwaśny, Jarosław Polak, Witold Krysta, Emil
Sadowski, Adam Januła, Jacek Laszczak, Ks.
Piotr Jarosz, Bogdan
Jakubiec, Justyna Grzybek, Jan Zięba, Aleksander Adamiec.
Władysław Wala

poże g nanie
„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,bo zostawili ślady w naszych sercach”
Wszystkim, którzy osobiście bądź
duchowo uczestniczyli we Mszy św.
pogrzebowej
śp. Anny Grobelnej
i odprowadzili jej doczesne szczątki na miejsce wiecznego spoczynku,
a w szczególności Księdzu Krzysztofowi Sośnie, Księdzu Proboszczo-

wi Andrzejowi Piotrowskiemu, Służbie Kościelnej, Siostrom Boromeuszkom z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SS. Boromeuszek
w Cieszynie, członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Mesznej i Bystrej, przedstawicielom: Kręgu Starszyzny Harcerskiej z Mesznej,
Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Mesznej, Władz Samorządowych Gminy Wilkowice; wszystkim
krewnym, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym za obecność, słowa
wsparcia, modlitwę, pamięć, liczne intencje mszalne, złożone wieńce
i kwiaty z serca dziękują
Wnuk Andrzej Grobelny z rodziną, Halina i Stanisław
Kępysowie, Jan Foryś w imieniu reszty rodziny
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Pożegnanie Anny Grobelnej

Pożegnanie to napisał w imieniu całej rodziny Jan Foryś.
Życiem swoim niby klamrą
Spięłaś Anno aż dwa wieki
I cztery dziejów epoki.
Jednakowo przyzwoita,
Pośród zawiłości losu,
Pożyteczna dla ogółu.
Pośród cierpień i mozołu
W swoim domku na skraju wioski
Trudziłaś się dla swych bliskich.
Nie tracąc z oczu spraw świata
Wrażliwa na ludzkie sprawy,
W dobre pomysły bogata.
Czas swój i trud poświęciłaś
W budowę Bożego Domu
I w inne czyny społeczne
Bardzo dla wsi użyteczne.
Stary obyczaj krzewiłaś
Śpiewem i tańcem w zespole,
Działaniem w Gospodyń Kole.
Piękno i świata uroki
Wpisałaś w swych wierszy zwrotki
Zyskując laury poetki.

Mądrością służyłaś w Radzie
Całej naszej gromadzie,
A także w sądowej ławie.
Tak było lat osiemdziesiąt…
Gdy zdrowie Cię opuściło,
Fizyczne upadły siły,
Życzliwe Boromeuszki
Opieką Cię otoczyły.
Pośród dotkniętych cierpieniem
Żyłaś lat długich czternaście
Znosząc ubytek sprawności
Siłą swej wiary i mądrości.
Skarbami swej pamięci
I rozsądnymi radami
Darzyłaś swe otoczenie
Nie zważając na cierpienie.
Łańcuchem swej modlitwy
Świat dookoła opasałaś,
Póki podstępna choroba
Resztek sił Ci nie zabrała.
Wśród brzasku letniego ranka
W sen nieskończony zapadłaś,

Dzierżąc paciorki różańca.
Dałaś nam takie zlecenie:
Pozdrówcie ode mnie wszystkich,
Których po drodze spotkałam,
Z którymi jadłam i piłam.
Dzieliłam radości i smutki,
Którzy mi w życiu pomogli,
I którym ja pomoc niosłam.
A jeśli kogoś dotknęłam,
Proszę o przebaczenie,
Bo ludzką rzeczą jest błądzić
I skruchą innych nie gardzić.
Wszystkim za wszystko dziękuję.
Jeśli Bóg Dobry mnie przyjmie,
Modlić się za Was obiecuję.
To tyle od Ciebie.
A my Ci również dziękujemy
Bo w Twojej szkole cierpienia
Cenną wiedzę zdobyliśmy
Jak godnie żyć i umierać.
Bóg Ci zapłać za wszystko!

Już czas do przedszkola

Mija okres wakacyjny i dla niektórych nadchodzi trudny czas rozpoczęcia nauki w szkole i w przedszkolu. W Bystrej trwa jeszcze remont, lecz wkrótce drzwi przedszkola zostaną otwarte dla naszych
milusińskich. W naszej placówce znajdują się 4 przestrzenne, kolorowe, nasłonecznione sale (2 na piętrze dla młodszych dzieci i 2 na
parterze dla starszych), wyposażone w zabawki i sprzęt dostosowany dla przedszkolaków, a w nich nauczycielki, które w takich warunkach postarają się rozwijać samodzielność, sprawność, umiejętności
manualne, techniczne, muzyczne, czytanie, liczenie, pisanie, poznawanie otoczenia, kształtowanie systemu wartości. Umożliwią zdobywanie doświadczenia, dzięki któremu szybsza i skuteczniejsza będzie edukacja społeczna, a tym samym przygotują do następnego
etapu życia, jakim będzie szkoła. Zatem mając takie umotywowanie
i przekonanie, chętnie udajmy się do placówki przedszkolnej z myślą o dziecku i o tym, jak mu pomóc w tych ciężkich chwilach. Jednocześnie zakładając, iż nikt nie będzie chciał skrzywdzić naszej pociechy, a wręcz będzie miało doskonałe możliwości dalszego rozwoju.
Oto kilka wskazówek, jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola:

Pożegnanie powinno odbywać się z uśmiechem, bez łez i smutnych spojrzeń, bez zbędnego przedłużania samego momentu rozstania. Pobyt rodzica w sali z dzieckiem, tylko niepotrzebnie przedłuża
jego niepokój związany z rozstaniem oraz utrudnia nawiązanie kontaktu z nauczycielką i innymi dziećmi. Najkorzystniej jest po przebraniu odprowadzić dziecko do sali i pozostawić pod opieką nauczycielki
lub pomocy, która najlepiej zorganizuje mu wejście do grupy.
Nie stosuj manewru „ucieczki” i nie mów, że mamusia poczeka
w szatni, lepiej podać punkt w czasie, który będzie dla dziecka łatwy
8

do określenia np. po obiedzie, po popołudniowym odpoczynku, gdy skończy jeść podwieczorek – dotrzymaj
obietnicy, bo możesz zachwiać poczucie bezpieczeństwa. Zapoznaj się
z ramowym rozkładem dnia przedszkola – znajduje się na gazetce dla
rodziców i na stronie przedszkolnej.
Wspieraj dziecko w samodzielności i unikaj wyręczania we
wszystkim, dzięki temu nauczy się
wykonywać czynności, które pomogą mu w sprawnym funkcjonowaniu
w przedszkolu (ubieranie, rozbieranie, korzystanie z toalety, komunikowanie otoczeniu swoich potrzeb oraz
preferencji).
Jeśli dziecko płacze, nie pozwól,
by to zachwiało Twoją pewność
siebie, jeżeli ulegniesz i zabierzesz
pociechę do domu, przy następnej
próbie odprowadzenia do przedszkola może być jeszcze gorzej.
W okresie adaptacji wsparciem
dla dziecka może być zabranie do
przedszkola zabawki lub jakiegoś
przedmiotu, które da malcowi poczucie bezpieczeństwa (np. pluszak,
rzecz kojarząca się z rodzicem).
Pierwsze dni w przedszkolu bywają trudne, ale to ważny etap w życiu Twojego maleństwa. Odseparowanie od mamy i domu rodzinnego, a także świadomość, że za każdym razem rodzic wraca po dziecko, to pierwszy poważny krok ku
osiągnięciu przez Twoją pociechę samodzielności. Respektowanie
twardo wyznaczonych zasad, chociaż bywa trudne, daje w rezultacie poczucie stałości i bezpieczeństwa. Zatem do zobaczenia 1 września!						
O.P.
Przedszkole Publiczne w Bystrej
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„POTRZEBA WILKOWICKA”
– wprowadzenie historyczne i okolicznościowe reasume
Szwedzi okrutnie zajęci plądrowaniem i paleniem w marcu Anno Domini 1656 miast śląskich, a to: Oświęcimia, Zatora, Cieszyna etc. powzięli wieść, jako że Król Polski Jegomość miłościwie nam panujący, a będący
w potrzebie Jan Kazimierz uciekłszy
na Śląsk, natenczas znajduje się na
traktamencie u Jegomości Starosty
Źywieckiego w samym Żywcu. Do
ucieczki przymuszon, bawiąc tamże wywczasów zażywał po licznych
trudach wojennych. Dla bezpieczności mury, wały i rogatki miasta
opasano żołnierzami regimentowymi, z armatą takoż licznie ochotnymi ze strzelbą. Natenczas Szwedzi
skrzyknąwszy się wyruszyli drogą z Białej na Żywiec, by osaczyć, schwytać i uwięzić naszego przezacnego Króla Jegomości. Szwedzi szykownym
i sprawnym wojskiem, jazdą, liczną armatą i taborami, a pod wodzą znanego wszem i wobec zdrajcy, gwałtownika i okrutnika hrabiego Wrzeszczowica, maszerowali na Żywiec od przodu się ubezpieczywszy akuratnie. Tenże od siedmiu boleści
hrabia (a tfu na dyjabła urok!) Wrzeszczowic – zezwalał
on rajtarom swoim
na wszelakie bezeceństwa, co nie przystoją stanowi żołnierskiemu i rycerskiemu w tejże dobie!
W miejscu dogodnym
a mało spodzianym,
na styku wsi Mikuszowice i Wilkowice napotkali Szwedzi, których natenczas powszechnie „lutrami” przezywano, na umyślnie uszykowaną zasadzkę, jako należną siurpryzę dla napastników. Mieszkańcy Wilkowic, Mikuszowic, innych wsi i przysiółków, takoż garstką wojska z Białej, Bielska, których tako przybyło i z samego Żywca niesporo, niewielu armat. Urządzili oni
zamysłem żołnierskim całkiem sprawne i przemyślne fortalicye, obsadzając
gęsto strzelbą, mając na podorędziu sprawny oddział jazdy, co mógłby od
skrzydeł i od tyłu gryźć a kąsać, rwetes a tumult czynić. Miejsce wybrano
akuratne, gdzie oparłszy się plecami
o wąwóz potoku Skleniec można było
razić „przybyszów” ze strzelb, wszelakich samopałów, kartaczy etc. Nie brakowało ochotnych miejscowych i górali z cepami, widłami i wszelakim innym narzędziem włościańskim. Skrom
tego Jegomość Król nakłonił hetmana
zbójeckiego, niejakiego Klimczaka, co
zazwyczaj ze swoimi raubszycami po
okolicznych górach żywieckich holofił i grassował, aby ten dopomógł i napadał na niewiernych. Takoż i było! Tenże Klimczak wiele bobu a pieprzu
zadał najezdnikom, za co nadano mu potem na wiekuistą własność ziemię,
a góra ad Bielsko jego sławne imię nosi – Klimczok. W godzinach rannych
dnia 8 marca AD 1656 Szwedzi wpadłszy znienacka pod ogień, zatrzymali
się i poczęli poruszenia właściwe w takich razach czynić: a to próbowali się
zbliżyć na strzał, podciągając armaty bliżej, skoro nie można było obejść,
z lewej zalesiona gęstwą góra, po prawej wezbrana rzeka Biała, a przywodek natenczas był nie mały. Zmagania trwały do późnego popołudnia,
Pani Kostucha miała pożywienie, a nasyciła się do woli! Po obu stronach
straty były mnogie. Maszerując pod wieczór do Żywca i tam Szwed napotkał siłę złego dla siebie, co stwierdziwszy zarządzono odwrót w kierunku na Kraków. Na miejscu grzebanie zmarłych, płacz dzieci i lament
niewieści był przejmujący aże do
szpiku kości. Włościanie pozbierawszy martwych pobitych a posieczonych, pogrzebali ich blisko
pola marsowego, powstał przez to
cmentarz wojskowy oddzielny dla
Szwedów i ich najemników, opatrzony wielkim, dębowym krzyżem
Męki Pańskiej. Natenczas rajco-

wie miasta uświetnili to miejsce całkiem stosowną tablicą ku pamięci potomnych: przy wąwozie potoku Skleniec, na granicy wsi Mikuszowice i Wilkowice. Po bitwie we Wilkowicach ostało się trzech, zapomnianych, okrutnie posieczonych Szwedów, jeden officyjer i dwóch rajtarów, oni samotrzeć
tu pozostali, a swoi ich nie zabrali! Taka to nauka służyć psubratom, którzy
cię porzucą i kiną jako martwe ścierwo! Szwedzi pozostali tu na zawsze, widząc że jest im tu dobrze, naród choć biedny, to szczery i uczciwy, a wiara
ich i miłość do ziemi jest wielka. Ich potomkowie żyją tu pono do dziś dnia.
Tyle faktów i legend a teraz moje reasume, czyli przemyślenia całkiem
jeszcze świeże.Wydarzenia znamienne sprzed 350 laty nie tylko rozpalają
wyobraźnię, a przecież są świadectwem przywiązania do wiary, ziemi i Króla. Obecne kultywowanie czynów swoich prapradziadów, kultywowanie tradycji przez Władze Gminy i obecnych Mieszkańców Wilkowic, także Stowarzyszenia „Wrota Beskidów” – jest to w czystym wydaniu patriotyzm, które
to słowo powinno pisać się przez duże P.
Jaka jest siła przekazu ludowego o historycznym wydarzeniu z pokolenia na pokolenie, miałem okazję przekonać się na tym właśnie przykładzie.
Przy pętli autobusu nr 2 pod „Stalownikiem” od dawna widziałem wielki dębowy krzyż, nie wiedząc z jakiej przyczyny i przez kogo był tam postawiony.
Był to schyłek lat 70.tych ubiegłego wieku, a ja byłem bardzo młodym oficerem i dla mnie tym pierwszym „przekaźnikiem” pokoleń była Pani Emma
Dobija z wilkowickiej ul. Kamiennej. To od Niej dowiedziałem się o tej bitwie,
o Krzyżu, a nawet dawnym cmentarzu, ta Pani potrafiłaby wskazać
gdzie jeszcze przed kilkudziesięciu laty, czyli „nie tak dawno” odkrywano fragmenty ludzkich kości. To od tejże Pani wiadomość
przed kilku laty przejął kolega ze
Stowarzyszenia „Wrota Beskidów”
– Władysław Wala... i ruszyła lawina zainteresowania także historyków. A finał jest wiadomy, powstała tradycja tej bitwy, za co chwała Pani Emmie Dobija, Władysławowi Wali,
Władzom i wszystkim Mieszkańcom Gminy!
350 ROCZNICA BITWY ZE SZWEDAMI NA SZAŃCACH WILKOWICKICH – DNIA 28 MAJA 2016 ROKU NA POLU MARSOWYM W WILKOWICACH GÓRNYCH.
Plan imprezy niezwykle bogaty: występy młodzieżowych i dziecięcych
zespołów regionalnych, wykład historyczny dr Przemysława Stanko, prezentacja znamienitych Gości, inscenizacja bitwy pod kierownictwem ppłk
Waldemara Jagiełły i z udziałem grupy artyleryjskiej Czesława Kanafka
z Bładnic, a także innych stowarzyszeń odtworzeniowych, występ kapeli „Romanka”. Pokazy: rzeźby „na żywo”, wykonywanej w plenerze przez
rzeźbiarza z Wilkowic Janusza Wędzichę, pokaz piszczałek pasterskich
przez Wiesława Opoczę – Białasa spod Koziej Góry, pokaz wyposażenia
i umundurowania żołnierza 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen.
Sosabowskiego przez grupę W. Jagiełły. Dzieciom organizowano pokazy,
gry, zabawy i konkursy stosowne do wieku. Aprowizacja na wskroś ludowa i smakowita. Pokaz bitwy bardzo sprawnie kierowany przez W. Jagiełłę, który odpowiadał za stronę polską, Szwedami i armatami dowodził Cz.
Kanafek. Huku i dymu prochowego był wiele, grzmiały armaty różnego kalibru, strzelby, muszkiety, moździerze, a nawet tzw. piszczele. Po
obu stronach były też straty, rannych
opatrywały markietanki, a potrzebujących opatrywał sakramentami ówczesny klecha. Było jak na wojnie.
Do głównych sprawców tego zdarzenia, zresztą jak co roku, należą: Wójt
Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka, przy pomocy swojego Zastępcy
Jacka Lipowieckiego, Władysław Wala ze Stowarzyszenia „Wrota Beskidów”, a także pomocy udzielał w swoim zakresie miejscowy Sołtys Ryszard
Rączka.Wszystko się udało, nawet pogoda była taka sama jak w zeszłym
roku, bo około godziny 15.00 spadł rzęsisty deszcz na ochłodę wszystkim
uczestnikom. Dodam, że wśród żołnierzy polskiego autoramentu co druga
osoba to spadochroniarz z byłej 6 PDPD (BDSZ) i naszej jednostki z Bielska – Białej.
tekst i foto Władysław Blicharski (były oficer 18 bpd).
Tekst ukazał się w czasopiśmie „Spadochroniarz”.
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WWW.GOK.WILKOWICE.PL
Drodzy Mieszkańcy!
Powyżej widzicie Państwo adres naszej
upragnionej strony internetowej. Tak jak zauważycie jest ona w kolorach żółto-czerwonoczarnych, czyli w barwach naszego logo. Staraliśmy się, aby strona była nie tylko ładna i estetyczna, ale przede wszystkim czytelna i łatwa w obsłudze, mamy nadzieję, że udało nam się to osiągnąć. Strona zapewne ułatwi Państwu śledzenie na bieżąco naszych
wydarzeń. Zapraszamy oczywiście także na naszego facebooka, na którym znajdziecie m.in. fotorelację z wakacyjnych wydarzeń. Dzieci brały udział w zajęciach twórczych: fotograficznych, tanecznych, plastycznych, a także uczestniczyły w spektaklach teatralnych oraz przeżywały niezwykle przygody z bohaterami bajek. Zorganizowaliśmy także bardzo ciekawe warsztaty: „Mały Podróżnik” – poświęcony Grecji i Węgrom, warsztaty, na których dzieci rozwijały zdolności manualne – budowały domki dla dzikich zapylaczy, konstruowały skrzyneczkę-piórnik oraz ją ozdabiały, a także uczyły się sztuki plecionkarskiej. Zabraliśmy też dzieci na wycieczkę autokarową do Muzeum Flory i Fauny w Jaworzu. Myślę, że było tak wiele atrakcji, że
żadne dziecko, nie mogło narzekać na nudę. O dorosłych też pamiętaliśmy: przez całe wakacje odbywały się zajęcia jogi, wyświetlaliśmy
filmy w każdą środę i w co drugi wtorek (DKF), wyświetliliśmy na DVD
dwa wspaniałe koncerty w ramach Klubu Melomana, a podczas spotkania Klubu Podróżnika mieszkańcy naszej gminy opowiadali o swoich podróżach – Pani Małgorzata Sikora, która już drugi raz prowadziła spotkanie, zabrała nas na grecki archipelag Cyklady, a Pani Barbara Włodarz oraz Pan Maciej Stwora opowiedzieli o pielgrzymowaniu
do Santiago de Compostela. Bardzo dziękujemy za wspaniałe przygotowanie i poświęcony czas. Nowością były wycieczki w góry w ramach akcji „Przewodnik czeka”. Pani Janina Dyrda – wieloletnia członkini PTTK, beskidzki przewodnik górski, zabrała turystów na cztery
wycieczki: „Wokół Koziej i Kołowrotu”, „Wokół Magury” – gdzie turyści m.in. zobaczyli ruiny basenu, który znajdował się przy nieistniejącym już schronisku; „Śladami dawnego osadnictwa na meszniańskich
stokach Magury” oraz „Skała Czarownic na stokach Magurki Wilkowickiej”, gdzie można było zobaczyć magiczne symbole na skale, a chętni zwiedzili także Smoczą Jamę zwaną też Wietrzną Dziurą. Podczas
wycieczek można było podziwiać wspaniałe krajobrazy, dowiedzieć się
o historii naszych terenów, a także poznać florę Beskidów m.in. dziurawca, krwawnik, naparstnicę purpurową, goryczkę trojeściową, paproć zimozieloną – podrzeń żebrowiec, a w pobliżu Mesznej rośnie
niezwykły grzyb – okratek australijski, który jak sama nazwa wskazuje przywędrował z Australii – jaki ten świat jest mały. Ponieważ wycieczki te cieszą się coraz większym zainteresowaniem, postanowiliśmy kontynuować, ale o tym poniżej. Zorganizowaliśmy też cztery „Letnie Koncerty pod chmurką”, prezentujące muzykę klasyczną i rozrywkową w lekkich aranżacjach. Niektórzy słuchali piknikując na trawniku,
a niektórzy siedząc na leżakach z naszym logo w pięknym słonecznym
kolorze, które zakupiliśmy właśnie w tym celu – leżaki są w dwóch rozmiarach – dla dzieci i dla dorosłych. Największym wydarzeniem był zapewne pierwszy w historii naszej gminy Bystrzański Festiwal „Lato Filmowe z Promykiem”, który mam nadzieję, na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń i będzie przyciągał zarówno mieszkańców jak i turystów. Szczegółową relację znajdziecie Państwo w oddzielnym artykule.
Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy nabór zdjęć zgłoszonych
do konkursu fotograficznego pod hasłem „GMINA WILKOWICE – wyjątkowa bo…” Komisja konkursowa będzie oceniać prace podczas posiedzenia jury zaplanowanego na 30 sierpnia. Do tego też dnia do godz.
10.00 trwa głosowanie internautów na naszej stronie facebookowej. Zapraszamy więc Państwa do obejrzenia galerii zdjęć i pod każdym zdjęciem, które Państwu spodoba się, prosimy zostawić „Lubię to! ”.
Wakacje praktycznie już za nami, więc my pracujemy nad stałymi zajęciami i wrześniowymi wydarzeniami:
– Większość stałych zajęć, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych,
planujemy rozpocząć 19 września, a zapisy będziemy przyjmować
od 12 września – pierwszeństwo będą miały oczywiście dzieci z naszej gminy. Po analizie zajęć jakie odbywały się w roku 2015/2016, planujemy zorganizować następujące zajęcia:
– dla dzieci w wieku 3‑5 lat: plastyczne, rytmiczno-ruchowe
– dla dzieci w wieku 6‑12 lat: wokalne, plastyczne, ceramiczne, rękodzieło – szycie, taniec nowoczesny, zumba kids, nauka gry na gitarze, animacja filmowa.
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– od 13 lat wzwyż: taniec towarzyski, teatralno-recytatorskie (gimnazjum i szkoła średnia), joga (bez przerwy w zajęciach), fotografia cyfrowa, fotografia analogowa, język włoski, malarstwo, nauka gry na gitarze, rękodzieło – I cykl robienie na szydełku taniec Latino Solo.
Szczegóły plan podamy na naszej stronie internetowe i facebookowej, ponieważ mogą pojawić się drobne zmiany.
– A zanim zaczną się stałe zajęcia zapraszamy wszystkie dzieci na
Przywitanie Jesieni w piątek 16 września o godz.16.30, przygotujemy dla Was teatrzyk „O zaczarowanym źródle”, a po przedstawieniu
odbędą się animacje – wesołe gry i zabawy o charakterze teatralnym,
będzie też jesienna maskotka Wiewiórka, z którą będzie można zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie. Od tego dnia będzie też można oglądać wystawę prac, które powstały podczas letnich zajęć oraz wystawę pokonkursową zdjęć i rozdanie nagród.
Ponadto zapraszamy na:
– spotkanie Klubu Podróżnika (wtorki o godz. 19.00) – 30 sierpnia spotkanie pt. „Pod żaglami przez świat” poprowadzi Pan Piotr
Pielesz, opowie nam o swoich przygodach podczas dalekomorskich
rejsów, a 13 września na wyprawę do Indonezji i Malezji zabierze nas
Pani Joanna Kacprzak – jeśli chcecie Państwo poznać nieturystyczne
oblicze tych krajów, a także zobaczyć jak wygląda odbudowane miasto
po zniszczeniu przez tsunami musicie koniecznie przyjść.
– projekcję filmu w każdą środę o godz. 18.00
– DKF czyli Dyskusyjny Klub Filmowy w co drugi wtorek o godz.
19.00, najbliższe spotkania odbędą się 6 września – wyświetlimy film
pt. „Rozdzieleni” w reż. Michela Hazanavicius (autor oscarowego
„Artysty”). To więcej niż filmowy dramat wojenny. To wielkie przeżycie
i historia, której nie da się zapomnieć. Każdy z wątków jest zrealizowany po mistrzowsku. Każdy porusza, przeraża i niesamowicie wciąga.
Natomiast 20 września zapraszamy na film pt. „Nasza młodsza siostra” w reż. Hirokazu Koreedy. Siostry Sachi, Yoshino i Chika otrzymują wiadomość o śmierci ojca, którego nie widziały od lat. Na pogrzebie poznają swoją przyrodnią siostrę Suzu. Reżyser w mistrzowski
sposób buduje portret rodzinny – jest to precyzyjnie wyważona, chociaż nieskomplikowana opowieść, nasycona czułością i humanizmem.
– kontynuację akcji „Przewodnik czeka”. Przewodnik będzie czekał w niedzielę 25 września przy byłym D.W. Magnus o godz. 9.00.
Trasa wycieczki: „Klimczok źródłami Białki”. Wystarczy mieć wygodne, sportowe obuwie, kurtkę przeciwdeszczową, picie i jedzenie, można zabrać kije trekkingowe. Zapraszamy całe rodziny.
– Klub Melomana we wtorek 27 września o godz. 19.00, zapraszamy na Spotkanie z jazzem, które poprowadzi Pani Regina Gowarzewska, a gośćmi będą Pan Piotr Matusik znakomity pianista jazzowy, laureat wielu prestiżowych nagród na konkursach jazzowych, absolwent
Instytutu Jazzu Katowickiej Akademii Muzycznej oraz Pani Aleksandra
Opała, która uświetni wieczór śpiewem.
– w piątek 30 września o godz. 19.00 koncert na żywo zespołu
„Break Free” z Jastrzębia. Muzyka, którą wykonują to mieszanina bluesa, jazzu, rocka. Jej lekkość i melodyjność sprawia, że staje się ona
łatwa w odbiorze nawet dla słuchaczy, którym te gatunki muzyczne
są obce, wpada w ucho i na długo pozostaje w pamięci. W skład zespołu wchodzą: Patrycjusz Cyran – saksofon i keyboard, Mieczysław
Szuster – perkusja, Grzegorz Goły – bas, Szymon Borkowski – gitara, a niedawno do zespołu dołączył Grzegorz Bocz grający na keyboardzie. W 2011 roku zespół wydał debiutancką płytę „Easy”. Będzie to
na pewno fajny koncert, zapraszamy po odbiór biletów od 12 września.
Wstęp na koncert jak zawsze jest wolny, a pierwszeństwo mają mieszkańcy gminy.
Przy okazji chciałaby podziękować wszystkim, którzy brali udział
w głosowaniu, bo to dzięki Państwa głosom GOK „Promyk” został Zwycięzcą Plebiscytu Internetowego „Modernizacja Roku 2015”, w kategorii Kultura! Jednocześnie zapraszamy Państwa do kolejnego głosowania, które trwa do 31 sierpnia, tym razem walczymy o głosy Internautów w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego. Wystarczy wejść na stronę www.slaskie.pl/npp, odszukać nasz obiekt, zaznaczyć ilość punktów, zjechać na dół strony, kliknąć głosuję i dokończyć rejestrację wg wskazówek. Liczymy i tym razem na Państwa.
Agnieszka Sech
Dyrektor GOK „Promyk”
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Pierwszy Bystrzański Festiwal „Lato Filmowe z Promykiem”
już za nami!
Szanowni Państwo,
Za nami pierwszy w historii Gminy Wilkowice Bystrzański Festiwal
„Lato Filmowe z Promykiem”. Wielkie emocje związane z otwarciem
pierwszego dnia udzieliły się całej „załodze” Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”, która ciężko pracowała nad tym, aby każdy szczegół
imprezy był dopracowany w stu procentach. Na ile nam się to udało
ocenili Widzowie, jednak z tego miejsca składamy szczególne gratulacje i podziękowania dla Kierownika Festiwalu tj. Pani Mirosławy Bernardes-Rusin, która czuwała nad całością tego wydarzenia. Festiwal
otrzymał również wsparcie
finansowe od Starosty Powiatu bielskiego Pana Andrzeja Płonki, za co serdecznie dziękujemy. Całość
projektu była szeroko promowana w Gminie Wilkowice oraz Powiecie bielskim
poprzez plakaty na gminnych tablicach ogłoszeń
oraz w ważnych dla kultury
miejscach w Bielsku-Białej,
a także poprzez informacje
na Facebooku, stronie internetowej Gminy Wilkowice
oraz GOK „Promyk”, zaproszenia, maile, portale informacyjne oraz
wywiady w prasie lokalnej i w Radiu Bielsko, informacje w Antyradiu, Kronice Beskidzkiej i Gazecie Wyborczej. Tu warto wspomnieć,
iż Autorką plakatu i motywu przewodniego Festiwalu jest Pani Sylwia
Kruczek z Bystrej. Podczas otwarcia, swoją obecnością zaszczycił
nas Wójt Gminy Wilkowice Pan Mieczysław Rączka, który wraz z Dyrektor GOK Panią Agnieszką Sech otworzył festiwal, a Gwiazdą wieczoru był pisarz, dziennikarz, scenarzysta, krytyk i historyk filmowy,
Pan STANISŁAW JANICKI, znany wszystkim z cyklu „W starym kinie” – programu Telewizji Polskiej nadawanego w latach 1967‑1999.
Podczas autorskiego spotkania Pan Stanisław zaprezentował dwa filmy własnej reżyserii: „Film jest bajką” oraz „Niezwykła podróż Jerzego Zitzmana”, a także odpowiedział na pytania Widzów. Niespodzianką dla wszystkich był odegrany na pianinie, przez Panią KATARZYNĘ PIETRZKO, motyw z czołówki programu „W starym kinie”. Podczas pierwszego dnia festiwalu wyświetlono również film pt. „Boski”
w ramach portretu twórcy PAULO SORRENTINO. Dzień drugi festiwalu wypełniły filmy animowane dla dorosłych w reżyserii Pana MARIANA CHOLERKA, Twórcy związanego ze Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Po seansie wystąpił przed publicznością sypiąc anegdotami i opowiadając o zawodzie animatora filmowego. Wi-
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dzowie byli bardzo ciekawi Jego sposobu pracy. W ramach Portretu
Twórcy PAULO SORRENTINO wyświetlono obraz pt. „Wszystkie odloty Cheyenne’a”. Na zakończenie tego dnia miało miejsce piękne widowisko otóż widoki ośnieżonych Tatr i skoczków narciarskich z niemego filmy pt. „Biały ślad” z 1932 roku, podziwialiśmy przy akompaniamencie pianina. Taperem do filmu był niezwykle utalentowany pianista jazzowy z Bielska-Białej Pan PIOTR MATUSIK. Kolejny, trzeci dzień festiwalu, przyniósł niezwykle emocjonującą pracę z Dziećmi, które podczas dopołudniowych warsztatów filmowych zrobiły własny film. Następnie obejrzały pokaz animacji zrealizowanych przez
Dzieci uczęszczające na zajęcia z fotografii w minionym roku szkolnym. Po południu pokazano filmy animowane dla dorosłych zrealizowane przez Panią ALEKSANDRĘ DYBCZAK oraz Panią IZABELĘ
CHOLEREK. Filmy rozbawiły publiczność do łez. Były niezwykle trafne i zaskakiwały swoją prostotą. Spotkanie z Twórczyniami przyniosło wiele radości wszystkim uczestnikom. Następnie pokazano obrazy „Perłowy guzik” nagrodzony przez Jury Ekumeniczne w Berlinie
a w ramach Portretu Twórcy PAULO SORRENTINO film pt. „Wielkie
piękno”. Na zakończenie, w czwartym dniu festiwalu, wyświetlono filmy animowane dla dorosłych
w reżyserii wybitnego Twórcy
Pana JERZEGO ZITZMANA.
Publiczność miała również
okazję obejrzenia, nagrodzonego przez Jury Ekumeniczne w Montrealu, filmu katowiczanina, Macieja Pieprzycy,
pt. „Chce się żyć”. Po seansie, w dolnej sali „Promyka”
wystąpił
„WALNY-TEATR”
z niezwykłym spektaklem
pt. „Don Kichote – kino manualne”. Pan ADAM WALNY
za pomocą skonstruowanej przez siebie maszyny ożywił odręcznie
namalowane obrazy, które mknęły przez ekran niczym w starym kinie. Następnie rozstrzygnęliśmy konkurs wiedzy o festiwalu. Nie mogło być inaczej... zwyciężyli nasi najwierniejsi Fani – Rodzina Państwa SZCZERSKICH!, którzy byli z nami przez cały festiwal! Nagroda pocieszenia w postaci „ananasa z plakatu” przypadła Panu ZBIGNIEWOWI BANETOWI. Na zakończenie, w ramach DKF, Widzowie
obejrzeli ostatni z cyklu Portret Twórcy PAULO SORRENTINO: film
pt. „Młodość”. Serdecznie dziękujemy Wszystkim zaproszonym Gościom oraz Wszystkim odwiedzającym nas Widzom. Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej za współpracę. Do zobaczenia
za rok, podczas drugiej edycji Festiwalu! 		
ASC
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Program rajdu
1100–1200 Rejestracja uczestników w Biurze Rajdu.
Otwarcie imprezy.
1210
Pokaz prawidłowej techniki oraz kroku NW przy AKTYWNEJ STREFIE NORDIC WALKING.
Projekt pt. AKTYWNA STREFA NORDIC WALKING jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Organizatorem projektu jest POLSKIE STOWARZYSZENIE NORDIC WALKING (WWW.PSNW.PL) – organizator ogólnopolskich szkoleń instruktorskich, trenerskich i sędziowskich
w obszarze nordic walking).
Rozgrzewka z instruktorami PSNW przy muzyce.
1245
START RAJDU.
1300
ok. 1500 Przybycie na metę uczestników i poczęstunek.
Występ zespołu góralskiego.
1500
Wręczenie pucharów i medali. Wręczenie nagrody – voucher zakupo1630
wy o wartości 200 zł od firmy Regatta Polska w ramach ogólnopolskiego projektu pt. Rusz się. Instruktorzy i trenerzy PSNW nagrodzą
jedną osobę, która zaprezentuje najładniejszą technikę nordic walking podczas marszu w rajdzie.
Zakończenie imprezy.
1830
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atrakcje
▪▪ AKTYWNA STREFA NORDIC WALKING
OTWARTA BĘDZIE W DN. 03.09.16r. W GODZ. 11:00-15:00
MIEJSCE DZIAŁANIA ASNW: boisko przy ul. Szkolnej w Mesznej
ASNW - otwarta i bezpłatna dla wszystkich, w której każdy będzie
mógł wypożyczyć profesjonalne kije do nordic walking (w wypożyczalni
przewidziano 50 par) oraz skorzystać z porad instruktorów i trenerów Polskiego
Stowarzyszenia Nordic Walking.
▪▪ STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
▪▪ STREFA AKTYWNYCH DZIECI
▪▪ WYSTAWA DAWNYCH PRZEDMIOTÓW UŻYTKOWYCH Z
GOSPODARSTW GMINY WILKOWICE

Głos Gminy Wilkowice

▪▪ FOTO ŚCIANKA

REGULAMIN
RAJDU NORDIC WALKING O PUCHAR BIAŁEGO JELENIA
Z HERBU MESZNEJ 03.09.2016 r.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Organizatorem Rajdu jest Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, Gmina Wilkowice, Rada Sołecka Mesznej
oraz Gminny Ośrodek Kultury „PROMYK”.
Zgłoszenia będą przyjmowane:
– na stronie www.srm-meszna.eu (należy wypełnić Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 – jeśli dotyczy) od 01.08.- 31.08.2016 r.
– w Biurze Rajdu w dniu Rajdu 03.09.2016 w godzinach 11.00 – 12.00 lub do wyczerpania limitu miejsc (100 miejsc).
Rajd rozpocznie się 03.09.2016 r. o godz. 13.00 na boisku przy ul. Szkolnej
w Mesznej. Przewidywane dotarcie do mety około godziny 15.00.
Trasa stanowi jedną pętlę, prowadzoną szlakami turystycznymi i trasami górskimi. Długość trasy wynosi około 5 km.
Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
Rajd ma charakter rekreacyjnego spotkania pasjonatów i przyjaciół, miłośników
aktywności ruchowej, turystyki pieszej i górskiej, polegającego na wspólnym
(bez elementu rywalizacji) przejściu trasy (technika marszu jest dowolna, ale
preferowany jest marsz prawidłową techniką nordic walking).
Na początku oraz na końcu grupy uczestniczącej w Rajdzie będą maszerowali organizatorzy w żółtych kamizelkach, których pozostałym uczestnikom Rajdu
nie wolno wyprzedzać.
Podczas rekreacyjnego Rajdu w Mesznej działać będzie od godz. 11:00 do
15:00 AKTYWNA STREFA NORDIC WALKING – otwarta i bezpłatna dla
wszystkich.W ASNW każdy będzie mógł wypożyczyć profesjonalne kije do nordic walking (w wypożyczalni przewidziano 50 par) oraz skorzystać z porad instruktorów i trenerów Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Aktywna Strefa Nordic Walking to przede wszystkim nauka prawidłowej techniki nordic walking, dlatego instruktorzy i trenerzy PSNW nagrodzą jedną osobę, która zaprezentuje najładniejszą technikę nordic walking podczas marszu w Rajdzie – nagrodą jest voucher zakupowy o wartości 200 zł od firmy Regatta Polska w ramach ogólnopolskiego projektu pt. Rusz się. Projekt pt. AKTYWNA STREFA
NORDIC WALKING jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Organizatorem projektu jest POLSKIE STOWARZYSZENIE NORDIC
WALKING (WWW.PSNW.PL) – organizator ogólnopolskich szkoleń instruktorskich, trenerskich i sędziowskich w obszarze nordic walking. Strefa będzie dostępna dla mieszkańców Gminy Wilkowice i pozostałych osób nie będących
uczestnikami rajdu.
Warunkiem przystąpienia do Rajdu jest złożenie podpisanego zgłoszenia (Załącznik nr 1). Dodatkowo, w przypadku udziału w Rajdzie osoby niepełnoletniej,
konieczne jest złożenie zgody jej rodzica/opiekuna na uczestnictwo (Załącz-

nik nr 2). Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Rajdu w dniu 03.09.2016 r.
w godz.11:00 – 12:00.
10. Osoby które nie dostarczą Organizatorowi (Stowarzyszeniu Rozwoju Mesznej)
do Biura Rajdu podpisanych dokumentów z Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr
2 (jeśli dotyczy), nie będą mogły brać udziału w Rajdzie.
11. Po dostarczeniu właściwie wypełnionego zgłoszenia z Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 osoba stanie się uczestnikiem Rajdu i otrzyma numer startowy.
12. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, co poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym na zgłoszeniu (Załącznik nr 1
lub Załącznik nr 2 – jeśli dotyczy) przed przystąpieniem do Rajdu. W przypadku
osoby niepełnoletniej podpis składa rodzic lub prawny opiekun.
13. Osoby poniżej 18. roku życia zobowiązane są do posiadania zgody na udział
w Rajdzie podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych, który stanowi
Załącznik nr 2. Rodzice/opiekunowie prawni powinni okazać dowód osobisty
przy podpisywaniu Załącznika nr 2 w Biurze Rajdu.
14. Dzieci poniżej 18. roku życia uczestniczą w Rajdzie pod opieką uczestnika pełnoletniego, po podpisaniu przez rodzica lub opiekuna zgody Załącznik nr 2.
15. Uczestnik, który podpisze zgłoszenie do udziału w Rajdzie, wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora Rajdu Nordic Walking o Puchar Białego Jelenia z Herbu Mesznej na cele związane z organizacją, prowadzeniem i promocją Rajdu.
16. Każdy zapisany uczestnik otrzyma medal za udział i kupon na ciepły posiłek
na mecie Rajdu.
17. Puchar Rajdu otrzyma najstarszy i najmłodszy uczestnik Rajdu. Podczas wyboru najstarszego i najmłodszego uczestnika będzie brana pod uwagę data urodzenia (rok-miesiąc-dzień) podana w zgłoszeniu (Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2).
18. Podanie danych osobowych i uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne, lecz niepodanie daty urodzenia jest jednoznaczne z tym, że uczestnik nie będzie brany pod uwagę podczas przyznawania Pucharu dla najmłodszego i najstarszego uczestnika Rajdu Nordic Walking o Puchar Białego Jelenia z Herbu Mesznej.
19. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania odpowiedniego stroju sportowego
adekwatnego do warunków pogodowych, obuwia sportowego oraz kijów do
nordic walking. Mile widziane peleryny lub kurtki przeciwdeszczowe w przypadku niepogody.
20. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie trwania Rajdu.
21. Organizator posiada ubezpieczenie na imprezy organizowane przez SRM.
Uczestnik Rajdu może posiadać własne ubezpieczenie NNW.
OSTATECZNA INTERPRETACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA.
ZMIANY ORAZ DODATKOWE INFORMACJE BĘDĄ PUBLIKOWANE NA OFICJALNEJ STRONIE RAJDU WWW.SRM-MESZNA.EU

AKCJE SPOŁECZNE W LASKU WILKOWICKIM
W sierpniu 2016 roku Klub Gaja kontynuował akcje usuwania rdestowca
ostrokończystego w Lasku Wilkowickim rozpoczętą w roku ubiegłym. Lasek Wilkowicki, w szczególności las łęgowy, jest cennym siedliskiem przyrodniczym o znaczeniu europejskim. Wymaga czynnej ochrony. Rdestowiec ostrokończysty jest bardzo ekspansywną rośliną inwazyjną zagrażającą rodzimym gatunkom roślin. Dlatego Klub Gaja wspólnie z mieszkańcami, Gminą Wilkowice i Nadleśnictwem Bielsko organizuje akcje usuwania rdestowca z brzegów potoku Mesznianka.
Rdestowiec ostrokończasty został sprowadzony do Europy z Azji w XIX
wieku gdzie naturalnie występuje w Japonii i Chinach. Początkowo sprowadzono go do nasadzeń w Ogrodach Botanicznych. W późniejszym okresie był sadzony jako roślina ozdobna przy domach, pałacach czy w parkach. Jednak bardzo szybko zaczął się jego niekontrolowany rozrost na
naturalnych stanowiskach. Obecnie możemy go spotkać wzdłuż rzek, na
poboczach dróg, w zaniedbanych miejscach czy na dzikich wysypiskach
śmieci. Jego rozrost stanowi zagrożenie dla rodzimych gatunków roślin,
które wypiera i zagłusza. Taka sytuacja ma miejsce w Lasku Wilkowickim
nad potokiem Mesznianka, gdzie rdestowiec występuje na stanowiskach
roślin chronionych: liczydła górskiego, ciemiężycy zielonej czy pióropusznika strusiego. Dlatego aby ochronić te cenne i rzadkie gatunki roślin Klub
Gaja wspólnie z mieszkańcami rozpoczął akcje usuwania tego inwazyjnego gatunku.
W dniu 18 sierpnia 2016 roku Klub Gaja zaprosił do współpracy uczestników kursu podharcmistrzowskiego „Wood Badge” organizowanego przez
Szkołę Instruktorską Chorągwi Śląskiej ZHP, który odbywał się w stanicy

Harcerskiej w Wilkowicach oraz sołtysa Wilkowic Pana Ryszarda Rączkę.
W ramach pełnienia służby harcerskiej postanowiliśmy wspomóc ochronę cennych roślin na tym terenie. Wzięliśmy udział w inicjatywie obywatelskiej, wspólnie wyrywając redestowca ostrokończastego czy niecierpka
gruczołowatego – mówi o akcji Harcmistrzyni Magdalena
Górna-Prudel, komendantka kursu.
W dniu 19 sierpnia 2016
roku kontynuowano akcję, do
której zaproszono mieszkańców Wilkowic. Inwazyjne rośliny były wyrywane i układane w pryzmy aby odsłonić
grunt co umożliwi wzrost dotychczas zagłuszanych roślin
chronionych. Podczas akcji udało się zlokalizować kilka nowych stanowisk
liczydła górskiego, najcenniejszej rośliny występującej na tym terenie. We
wrześniu planujemy otwarcie ścieżki edukacyjnej promującej wartości przyrodnicze Lasku Wilkowickiego, na którą już teraz serdecznie zapraszamy.
Zwalczanie rdestowca ostrokończystego nad Mesznianką jest jednym z działań inicjatywy obywatelskiej „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Lasku Wilkowickim” realizowanej w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę”. Jest to jedna z 23. lokalnych inicjatyw obywatelskich na terenie całej Polski w ramach projektu „Zaadoptuj rzekę” sfinansowanego
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest realizowany wspólnie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi na terenie 34
gmin w 14 województwach. Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść
odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja.
Sfinansowano: NFOśiGW
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Przeżyjmy to jeszcze raz…
1. Przygotowania i powitanie…
Do zaproszenia doszło dzięki panu Grzegorzowi Dutce, który w porozumieniu z ks. proboszczem Franciszkiem Kuligą oraz paniami: Marią Michalik i Anną Stokłosą, księżmi: Janem i Robertem – zaaranżował obecność wspólnoty Notre-Dame de Vie u nas. W założeniu miało być czterysta osób. Czas, a głównie psychoza po zamachach we Francji, spowodowały, że ostatecznie przyjechało 310 młodych ludzi z 20 krajów, można powiedzieć z całego świata: od Australii, Tajlandii, Chin poprzez Francję aż po Meksyk, Brazylię i Stany Zjednoczone. Językowo istna Wieża Babel – i tego obawiali się najbardziej mieszkańcy, u których zamieszkać mieli
Pielgrzymi. Tymczasem, jak po zesłaniu Ducha Świętego (tak to sobie możemy wyobrazić) – wszyscy doskonale się porozumiewali, a więź między
obiema stronami zacieśniała się z minuty na minutę. Nie do przecenienia
był także udział tłumaczy, spośród których nie sposób nie wymienić poliglotów: Juliaii i Olka – zadziwiali biegłością przechodzenia od jednego do kolejnego języka.
Przez wiele miesięcy dopracowywany pieczołowicie plan pobytu był realizowany w Wilkowicach, na terenie Ośrodka Harcerskiego oraz w kompilacji z programem diecezjalnym. Blisko 170 młodych ludzi, siostry zakonne
i część kapłanów, zamieszkali na terenie Wilkowic, nieco ponad 100 osób
w Łodygowicach, a ok. 50 w Bystrej. Na ich przyjazd sztab i wolontariusze
oczekiwali w poniedziałek, 18 lipca już od godziny 18. Z uwagi na wprowadzone kontrole na granicach przyjazd opóźnił się i najliczniejsza grupa
przybyła przed 22. Szybka relokacja i … już znaleźli się pod skrzydłami rodzin-gospodarzy.
2. Wadowice i wieczór prezentacji Gości
Nie było ulgi na ranne przysypianie, gdyż o 8. odjeżdżały autokary, które
wiozły młodzież do Wadowic, a tu czekały na nich niezatarte ślady po świętym Janie Pawle II. Wielkie wzruszenie, ale i ekscytacja, towarzyszyły podczas wspominania chwil spędzonych w mieście Świętego.
Wieczorem, mino niesprzyjającej pogody, teren Ośrodka Harcerskiego
zapełnił się, można powiedzieć – po brzegi. Wszyscy chcieli obejrzeć prezentacje grup. Młodzi ludzie okazali się przysłowiowym panaceum na wyzwolenie mieszkańców z ich wygrodzonych, wygodnych posiadłości. Już
w pierwszy wieczór, gdy mieli prezentować się Goście, a także zapowiedział swój występ rodzimy zespół „Ziemia Beskidzka” – reprezentant gospodarzy, na teren ośrodka przybyło około pięciuset mieszkańców. Występy każdej grupy były bardzo gorąco przyjęte i mimo niesprzyjającej pogody
nikt nie opuszczał miejsca dopóki nie wybrzmiał ostatni akord.
3. Pętla Beskidzka i ….
Dzień rozpoczął się w OH wspólną modlitwą i tu mogliśmy zobaczyć
i przeżyć zanurzenie młodych w kontemplacji Boga. Niebywałe świadectwo, dali ludzie z krajów w większości mocno zlaicyzowanych, gdzie wiara
w Chrystusa jest zakazana albo dyskryminowana. Duchowo umocnieni wyruszyli do Rychwałdu, gdzie we wzrastaniu w wierze zjednoczyła ich wspólna Msza święta, po której uczestniczyli w katechezie.
Następnie, podczas biwakowaniu na świeżym powietrzu, zjedli smaczny obiad, przygotowany i przywieziony do sanktuarium przez pana Wojciecha Kąkola. Umocnieni na ciele i duchu ruszyli autokarami Pętlą Beskidzką do Koniakowa, gdzie zwiedzali chatę góralską i słuchali gry na instrumentach ludowych, aby na Ochodzitej degustować masło wytworzone na ich oczach przez jednego z kolegów z pomocą miejscowej gospodyni. Powrót do ośrodka, szybka kolacja przygotowana na drogę w rodzinach
i … wspaniała zabawa. Wieczór, podczas którego swój występ zapowiedział Paweł Golec wraz z wychowankami Fundacji Braci Golców. Dziękujemy za ten wspaniały i bezinteresowny gest! Mieszkańcy zostali zaproszeni już poprzedniego dnia. Tak więc zgromadziło się około tysiąca uczestników (łącznie z Gośćmi), a wspólna zabawa i śpiewy trwały do późna. Powrót do rodzin a tam relacje, emocje i szybki sen, aby wczesnym rankiem
ruszać w kolejny dzień.
4. Oświęcim – Auschwitz i Birkenau
Spotkanie podobnie, jak we środę, rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu na OH. Dodać należy, że na potrzeby pielgrzymów została przygotowana kaplica, w której przez cały tydzień był Najświętszy Sakrament i relikwie św. Jana Pawła II. Po konferencji młodzież udała się do
Oświęcimia, by w łączności z pielgrzymami z całej diecezji, zwiedzić niemiecki obóz zagłady Auschwitz i Birkenau.
Wspólny obiad, a następnie Msza św. we wcześniej wyznaczonym kościele w okolicy Oświęcimia. Powrót i wieczór w rodzinach.
Na ten czas bardzo czekali gospodarze, bo w związku z bardzo bogatym
programem, nie mieli czasu na „nacieszenie się” Gośćmi.
Mimo opóźnionego powrotu biesiadowanie trwało dłuuuugo.
5. Skoczów, Kaplicówka i …czas pustyni.
Dzień startował od gimnazjum, skąd młodzież autokarami udała się do
Skoczowa. Wspólna Msza święta z częścią diecezjalnej grupy – media podawały, że było to ok. 4,5 tysiąca osób.
Pobyt Gości nie sprowadzał się li tylko do wspólnej zabawy, a wręcz przeciwnie, każdy ich dzień rozpoczynał się wspólną modlitwą, adoracją w ci16

szy i konferencją. Tu również mogli uczestniczyli gospodarze i inni mieszkańcy, których z każdym dniem przybywało. Byliśmy urzeczeni świadectwem modlitwy, potrzeby rozmowy o Bogu i spotykania Go w drugim człowieku, jak to pięknie świadczyli młodzi pielgrzymi. Gości natomiast urzekła
gościnność, rodziny i otwartość wiary, co z kolei nas często peszy, wydaje
się być niemodne – tymczasem mogliśmy się przekonać, jak niewiele trzeba, aby zapragnąć…
W drodze powrotnej ze Skoczowa docierają na Przegibek, skąd własnym
tempem wchodzą na Magurkę. Tu konferencja i zejście w ciszy do OH.
Wspólna kolacja, adoracja, spowiedź i powrót do rodzin.
W rodzinach dzieliliśmy się różnymi umiejętnościami, relacjami w rodzinach wielopokoleniowych, ale … znów zaskoczyli nas Goście przepięknym
świadectwem modlitwy przed jedzeniem. Tak, więc uczyliśmy się wzajemnie, a dobro jakie się wyzwalało udzielało się wszystkim wokoło.
6. Czas zaangażowania społecznego.
Był również czas społecznej działalności. Każda z parafii zadbała o swój
program. W Wilkowicach rozśpiewana grupa ok. 30. młodych pielgrzymów
pod przewodnictwem ks. Tomasza Kotlarskiego odwiedziła nasz Dom Pomocy Społecznej, gdzie spotkała się i znacznie przedłużyła swój pobyt
śpiewając i rozmawiając z pensjonariuszami, dla których był to czas niespotykanej podróży w niedostępne dla nich obszary świata, za co pensjonariusze byli młodym sygnatariuszom Bożej radości niezmiernie wdzięczni
i zapewniali ich o modlitwie w intencji: o szczęśliwy pobyt, owoce pielgrzymowania i bezpieczny powrót do domów rodzinnych.
Pozostała grupa, w liczbie ok. 130 osób i wielu języków, udała się na
skwerek przy ul. Szkolnej w pobliżu wilkowickiego gimnazjum. Tu rozpoczęła się wielka akcja nasadzania. Wkopano 12 klonów kolistych zabezpieczając je palem usztywniającym, a część korzenną zabezpieczono folią falistą, obsypano ziemią i korą – pełny profesjonalizm. Ponadto wzdłuż chodnika posadzono 50 sztuk irgi i 30 sztuk trzmieliny – wszystko na podłożu folii, którą później zamaskowano ozdobnym kamykiem. Bezcenną rolę odegrał w tym przedsięwzięciu Olek – jeden z naszych gości, który dzięki znajomości kilku języków zgrywał tę akcję werbalnie. Wytężona praca w upale
trwała ok. 3 godzin, ale efekt był imponujący.
Dopełnieniem dzieła było zamocowanie wykonanego przez pana Stanisława Kwaśnego – znaku ŚDM, który zainicjował nazwę tego miejsca:
„Skwer ŚDM 2016”. Dodać należy, że projekt zagospodarowania skwerku wykonali nieodpłatnie przyjaciele pana Grzegorza Dutki. Dziękujemy!
Następnie, wg wcześniejszej deklaracji, młodzież brała udział w różnego
rodzaju warsztatach: tańca nowoczesnego i regionalnego, rzeźbiarskich,
sportowych itp. zorganizowanych na terenie GOSiR-u i na polanie nad OH.
Na dowód, że młodość ma niespożyte siły dodam, że tego dnia, o godzinie 19 młodzież francuska wystawiła piękną sztukę opartą na kanwie życia
św. Jana Pawła II. Zaproszeni byli także gospodarze, którzy zabrali z sobą
swoich znajomych i tych, którzy dopytywali o kolejne spotkanie z młodzieżą. Sztuka została przyjęta owacjami na stojąco.
7. Czas w rodzinach i Nabożeństwo Rozesłania w diecezji.
Pozostała niedziela i wspólna Eucharystia w kościele parafialnym w koncelebrze 14 kapłanów. Wielokulturowa grupa wiernych, oprawa muzyczna:
francusko-chińsko-meksykańska i ewangelia wybrzmiała w kilku językach,
to niezapomniane i niesamowite zjednoczenie modlitewne, którego nikt
z obecnych nie zapomni. Na zakończenie wspólne zdjęcie, szybki obiad
w rodzinach i wyjazd na spotkanie diecezjalne do hali pod Dębowcem.
8. Wyjazd do Krakowa.
Nastał poniedziałek, trudny czas rozstania, łzy radości ze spotkania,
wspólna Eucharystia na rozesłanie, porządkowanie obozowiska i wymarsz
do autokarów, którymi wraz z czternastoma naszymi uczestnikami udali się
do Krakowa, by tam świętować wspólne z Ojcem Świętym Franciszkiem –
XXXI ŚDM.
Dzięki temu, że współistnieliśmy z naszymi młodymi pielgrzymami podczas ich pobytu w naszej parafii, podążyliśmy za nimi mentalnie w dalszą
podróż. Dzięki relacjom telewizyjnym byliśmy na Krakowskich Błoniach,
w Łagiewnikach i na Brzegach. Tak, więc mieli wielki wkład w naszą wspólnotową łączność. Często mimo dużych różnic wiekowych wszyscy czuliśmy młodzi duchem.
Zainteresowanych większą ilością udostępnionych zdjęć i filmików odsyłam do linku: https://goo.gl/photos/4J4fZTACrjewaf9L6
Tam można również dołączać zdjęcia uwiecznionych chwil ze swoimi
Gośćmi.
Tych pięknych chwil mogliśmy doświadczać dzięki zaangażowaniu wielu bezimiennych osób, których działania nie sposób wymienić, a są to: Rodziny, które gościły młodych Gości, pan Grzegorz Dutka ze swoją Rodziną, parafia z ks. proboszczem Franciszkiem Kuligą, pan Mieczysław Rączka - Wójt Gminy Wilkowice z całym zespołem pana Bogdana Szlósarczyka,
sygnatariusze wspólnoty Notre-Dame de Vie, pan Józef Cegielski z żoną,
pan Wojciech Kąkol z grupą Druhów, pan Władysław Nikiel - dyrektor Gimnazjum, pan Marek Kubica - dyrektor GOSiR-u oraz nasi wolontariusze.
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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

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

Kontakt tel. (33) 821-12-55, 797-481-181
SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
PP
SAMOCHODY ––
––
MOTORY, SKUTERY,
QUADY
––
––
––
––
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––
––

10
10
18
10
10

G
oo sss G
GG m
m
nn yyy W
W
oo w
w
G łłł o
m iii n
W iii lll kkk o
w iii ccc eee
G
G
G łł o
o ss G
Gm
m ii n
n yy W
W ii ll kk o
ow
w ii cc e
e
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Przeżyjmy to jeszcze raz… Przygotowania i powitanie…

cd. ze str. 16
Nie sposób nie dziękować naszym Gościom, którzy zawierzyli i przyjechali do nas, bo bez nich nie popłynęłaby ta Boża rzeka dobra.
Też mamy swojego Maćka Cieślara …
Smutne, ale nie sposób nie wspomnieć Krzysztofa Olesińskiego, który od pierwszych chwil, gdy rozpoczęto przygotowania do spotkania, był
duszą projektu. Ponadto zajął się stroną informatyczną, był inicjatorem
wielu cennych pomysłów, zawsze otwarty i takim pozostanie w mojej/naszej pamięci. A oto treść maila, jaki wysłał do wolontariuszy w przeddzień
swego odejścia, a dotyczył on przyjęcia delegacji, która dopinała terminy i inne sprawy:
Cześć, No to super, że będzie taka wizyta i że będziemy się mogli
wcześniej poznać. Ja mogę wziąć na nocleg
1-2 osoby.
Pozdrawiam Krzysiek
Głęboko wierzymy, że był z nami i wspierał nas zwłaszcza w trudnych i niespodziewanych sytuacjach. Wiele serdecznych słów
o Krzysztofie, zostało wypowiedziane podczas
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sobotniej liturgii na OH przez ks. Tomasza Kotlarskiego. Krzysztofie dziękujemy!
Chcemy kontynuować …
Dorobek tych wspaniałych dni chcielibyśmy utrwalać i rozwijać, dlatego
w ostatnią sobotę lipca odbyło się w Domu Katechetycznym spotkanie rodzin, wolontariuszy, kapłanów i osób zaangażowanych w organizację pobytu młodzieży w naszej parafii.
Ks. Proboszcz przygotował pamiątkowe książki, które otrzymali przedstawiciele urzędów i organizacji, już ww. wymienieni.
Rodziny dzieliły się świadectwami, ale czas był zbyt krótki, a wiele jeszcze chciano powiedzieć. Gospodarz miejsca obiecał kolejne spotkanie.

Głos Gminy Wilkowice

Janina Janica-Piechota

