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WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka między innymi:
• Wziął udział w Zgromadzeniu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego ds. komunikacji publicznej na terenie powiatu bielskiego.
• Przewodniczył delegacji złożonej z członków Zespołu Pieśni
i Tańca „Ziemia Beskidzka” z Gminy Wilkowice do partnerskiej
Gminy Galgaheviz na Węgrzech, w trakcie której Zespół uczestniczył w Przeglądzie Grup Tanecznych.
• Aktem notarialnym przekazał w użytkowanie wieczyste grunty na
potrzeby poszerzenia cmentarza parafialnego w Mesznej.
• Wynegocjował z firmą Tauron partycypację w kosztach budowy
oświetlenia wzdłuż ul. Szczyrkowskiej.
W ostatnim miesiącu zostały zawarte umowy na następujące zadania:

• „Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Bystrej - etap I”.
• „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Wilkowice”.
• „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Wilkowice”.
Przetargi w trakcie przeprowadzania procedury wyłonienia Wykonawcy:
• „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap 1 - rejon A, B,
C, G, H, K, L” .
• „Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach przedsięwzięcia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice
w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.

Uchwały podjęte na sesji w dniu 31 maja 2017 r. w sprawie:
XXXVI/291/2017 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.,
XXXVI/292/2017 udzielenia Wójtowi Gminy Wilkowice absolutorium z tytułu wyk. budżetu za 2016 rok,
określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form
XXXVI/293/2017 wychowania przedszkolnego na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów
wyboru ofert,
XXXVI/294/2017 wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2017,
XXXVI/295/2017 wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2017-2035,
przyjęcia od Powiatu Bielskiego zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy
XXXVI/296/2017
Wilkowice,
XXXVI/297/2017 przyjęcia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SGZOZ w Wilkowicach,
XXXVI/298/2017 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

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 kobier-

INFORMACJA
W dniu 1 lipca br. od godziny
13:00 do 2 lipca br. do godziny
22:00 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.
Za utrudnienia przepraszamy.
OSP Bystra
Wójt Gminy Wilkowice

cu, 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

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 30 czerwca
2017 r. (tj. piątek) Urząd Gminy w
Wilkowicach będzie czynny w godz.
7:00-15:00.
W pozostałe dni miesiąca czerwca
Urząd Gminy
w Wilkowicach będzie czynny zgodnie
z obowiązującym harmonogramem.
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr
65/2017 Wójta Gminy Wilkowice z
dnia 17 maja 2017 r. w związku z art.
130 Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1666 ze zm.).

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Wilkowicach informuje, że od 1 czerwca 2017 r.
w budynku Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18 przyjmuje
psycholog dla osób dorosłych, dotkniętych problemem uzależnień oraz przemocy. Zapisy w rejestracji SGZOZ.
Psycholog przyjmuje we wtorki od
godz. 15.00 do godz. 17.00.
Gabriela Hamerlak-Ciurla
Przewodnicząca GKRPA

Pożyteczny i wesoły dzień dla młodzieży i dorosłych
Jak zapowiedzieliśmy wcześniej w dniu 20.05.2017 r. o godzinie
10:00 zebrała się poważna grupa miłośników gór i czystych szlaków
na polanie przy ulicy Harcerskiej w Wilkowicach Górnych. Rano była
piękna pogoda i świeciło słońce. Do zbierania śmieci na szlaku na
Magurce przybyło 42 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, 10 rodziców, 6 nauczycieli na czele z dyrektorem Andrzejem
Pobożnym i 12 członków stowarzyszenia kulturalnego „Wrota Beskidów”, czyli łącznie około 70 osób. Dzięki uprzejmości wójta gmi-

ny zostaliśmy wywiezieni na Magurkę, tam grupa została podzielona na trzy sekcje zbierające śmieci. Jedna poszła czarnym szlakiem
do Skały Czarownic, druga zbierała śmieci po prawej stronie asfaltu, a trzecia po lewej stronie. W tym roku śmieci było znacznie mniej,
jednak jak się okazało nazbieraliśmy 31 pełnych worków odpadów,
jedną oponę, kineskop od telewizora i jeden błotnik. Niepokojące jest
to, że na czarnym szlaku w stronę Skały Czarownic ekipa znalazła
dwa dzikie wysypiska śmieci. Jest to nieładna i wręcz brzydka po-
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stawa ludzi. Młodzież i miłośnicy lasu byli tym zbulwersowani. To nie
powinno się zdarzyć przy szlaku turystycznym. Jako ciekawostkę tegorocznego zbierania możemy podać, iż jedna dziewczyna ze zbierającej grupy miała szczęście i znalazła porzucone piękne poroże
9-10-letniego jelenia. Na pewno rodzice się ucieszą z jej zdobyczy
z wycieczki do lasu. Drugiego poroża niestety nie było. Po spełnieniu obowiązku zbierania śmieci spotkaliśmy się przy ognisku, które
przygotował Irek Bojdys. Młodzież rozbawiona, rozśpiewana rozpoczęła piknik, smażenie kiełbasek i chleba. Bardzo dziękujemy również spółdzielni Bystrzanka, że zafundowała Bystrzankę, którą młodzież przy tej pogodzie wypiła. Kiełbaski na ognisko i nagrody zafundowało stowarzyszenie „Wrota Beskidów”. W ogólnej atmosferze wesołej zabawy młodzież występowała w walce o nagrody, śpiewając
piosenki, bądź opowiadając ciekawe zdarzenia lub kawały. Największą walkę pokazali młodzi kibice, gdzie nagrodą była kostka Rubika
oraz oryginalny szalik kibiców TS Podbeskidzia. Zawiązała się również na szybko grupa dziewcząt, które stworzyły zespół, a przygry-

wały „fletnie Pana”. Bardzo dobrze, cieszymy się, że ten instrument
zaakceptowali uczniowie szkoły podstawowej, bo jest to przecież dar
„Wrót Beskidów” dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły
w Wilkowicach. Nadmieniamy, iż nagród dla chcących występować
przy mikrofonie nie zabrakło. I w tej wesołej atmosferze około godziny 15:00 impreza pod tytułem „sprzątanie szlaków Magurki” została
zakończona. Przypomnijmy jej efekty. Zebrano 31 pełnych worków
śmieci, jeden kineskop, jedną oponę i błotnik samochodowy, a pan
Romaniak, członek „Wrót Beskidów” zawiózł to i za pokwitowaniem
oddał na śmietnik. Fakty te zostały udokumentowane fotografią. Bardzo dziękujemy panu dyrektorowi, nauczycielom, młodzieży i członkom „Wrót Beskidów” za to, że poświęcili czas i przyczynili się do
upiększenia szlaków turystycznych na Magurce. Turystom na pewno
będzie teraz miło maszerować w naszym pięknym, zielonym, pachnącym lesie. Takimi akcjami wyrabia się w młodzieży zamiłowanie do
natury i kultury turystyki na szlakach turystycznych.
Władysław Wala

Bardzo udana inscenizacja wojny polsko-szwedzkiej
27 maja przy słonecznej pogodzie, o którą żeśmy tak bardzo prosili (pamiętamy, że od dwóch tygodni lało), zebrały się tłumy i o godzinie 10:00 odbyła się już piąta inscenizacja bitwy polsko-szwedzkiej.
Szczególnie korzystnie wyglądały wilkowickie błonie (to znaczy polana przy ul. Harcerskiej, która aż prosi się, aby w przyszłości zrobić tam
amfiteatr lub samochodowe kino letnie). Jak już w tradycji, na początku
wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej pod batutą pani Marii Prostak. Dzieci zagrały również na rzadkim instrumencie, który my preferujemy tj. „fletni Pana”. Widać całoroczną pracę z młodzieżą i to samo
można powiedzieć o młodzieży z gimnazjum, która wystąpiła z programem wokalno-artystycznym. Programu tego nie powstydziłyby się profesjonalne zespoły muzyczne. Było śpiewnie, uroczyście, a nawet wesoło. Narrator z gimnazjum przeczytał fragment „Monografii Gminy Wilkowice” napisanej pod redakcją dr Przemysława Stanko, który przekonał, że bitwa na szańcach polsko-szwedzkich była faktem i obrona
króla polskiego odbyła się na pograniczu wsi Wilkowice i Mikuszowice
(w dorzeczu rzeki Skleniec i Białej), co później o godzinie 12:00 przedstawiły grupy przebrane za żołnierzy wojska szwedzkiego, mieszczan
żywieckich, szlachty polskiej, górali i chłopów wilkowickich i mikuszowickich. Inscenizacja przebiegła imponująco. Wspaniałe, nowe stroje zaprojektowane i uszyte przez ekipę pań pod kierownictwem Ireny Jagiełło przybliżyły nam XVII wiek, a ataki i obrona żołnierzy dała
obraz jak to było w 1656 roku. Działa oraz broń palna zarówno Szwedów jak i obrońców strony polskiej były jak z filmu. Obrazowały fakty historyczne z 1656 roku. Cały występ poprzedził pokaz jazdy konnej ze
stadniny koni pana Osiewicza z hotelu „Stara Szmergielnia”. Pięknie
ustrojone konie, jeźdźcy ubrani w paradne stroje (straż przednia) zakomunikowali hetmanowi dowodzącemu obroną, iż zbliżają się Szwedzi i należy bronić króla. Po zakończeniu widowiska wszyscy uczestnicy oraz żołnierze zostali w pełni przedstawieni licznie zebranym obserwatorom, którzy entuzjastycznie brawami i okrzykami podziękowali za
wspaniały występ.
Mimo, iż zmarł
śp. pan pułkownik
Waldemar Jagiełło, który prowadził
trzy
poprzednie
inscenizacje, dobrze działania wojenne przedstawił pan Adam Majchrzak - hetman
z Zabrzańskiego
Bractwa Kurkowego i narrator z Bielska Onufry Damek. Nad całością inscenizacji i nad
uszyciem strojów czuwała żona Waldemara Jagiełły – pani Irena Jagiełło. Pisząc o tym wydarzeniu nie można zapomnieć, że wcześniej
przed inscenizacją wystąpiła pani Halina Kaczmarczyk, która przybliżyła temat, wydawałoby się banalny, a mianowicie – temat jajka. Możemy sobie wyobrazić, że jajo od dłuższego czasu wzbudza emocje – co
było pierwsze: jajko, czy kura? Lecz to nie o to chodzi, bo jak twierdzą
niektóre legendy różnych plemion, życie na Ziemi przybyło z kosmosu
w jaju (jako statek kosmiczny). Niektórzy myślą, że początki świata pochodzą z jaja kosmosu i dlatego występ pani Haliny Kaczmarczyk był
interesujący i ludzie z przyjemnością go słuchali. Jest to artystka nieprzeciętna, znana w Europie i obiecała, że na przyszłą inscenizację
zabierze ze sobą swoje cenne eksponaty. Było wiele atrakcji, świetnie prowadził konferansjerkę pan Olek Trojak. Wspólnie z panią Marzeną Kipiel-Sztuką tworzyli duet kabaretowy, który bawił swoimi ga4

gami i skeczami.
Pan Trojak stanął
na wysokości zadania (nawet niektórych mężczyzn
ogolił), a pani Kipiel-Sztuka wygłaszała swoje dowcipy i monologi,
a potem ruszyła
w tłum i tam dopiero się zaczęły zdjęcia i autografy.
Niektórzy
ośmieleni świetnym piwem, które serwowała restauracja Wirtuozeria
na Błoniach (serwują i produkują jedno z lepszych piw na Podbeskidziu), bardzo przytulali się do pani Marzeny, chcąc sobie pozostawić
pamiątkę po jej wizycie u nas. Pani Sztuka rozdała również masę fotografii, które podpisała, oraz podała fakt, o którym jeszcze nie wie nikt,
że prawdopodobnie weźmie udział w programie „Taniec z gwiazdami”.
Było wesoło, było przyjemnie, było miło i był grill z bigosem i z dobrą
kiełbasą. Tym bardziej nie rozumiemy dlaczego tak szybko publiczność rozeszła się nawet przed występem pani Marzeny. Czy my już
nie potrafimy tak jak nasi przodkowie bawić się pod lasem, śpiewać na
majówce? Jeszcze przecież pamiętamy jak to było wspaniale i wesoło w latach sześćdziesiątych, kiedy w soboty i w niedziele tłumy odwiedzały Kaplę i szlaki Magurki. Ludzie zbierali się, strażacy zawsze potrafili wytaszczyć piwo, a muzyka kierowana przez kapelmistrza Gębalę zachęcała do tańca i wszyscy znakomicie się bawili, a smakołykiem
do piwa była kiełbasa i parzona wątroba wieprzowa. To było właśnie
celem majowych spotkań pod lasem. Ludzie relaksowali się, oddychali
świeżością, budzącym się do życia zielonym lasem. Ktoś zapalił ognisko, ktoś zaczął śpiewać, ktoś oczywiście nie zapomniał o tańcach
i zapomniał również o troskach dnia ówczesnego, a młodzi i odważni
próbowali przeskoczyć ognisko. Była rywalizacja kto dalej i wyżej przeskoczy, a widzowie podziwiali ich wyczyny. Dzisiaj niestety, w większości ludzie siadają przed telewizorem, oglądają filmy lub bardziej interesujące programy, a co należy stwierdzić, a nawet występ Marzeny Kipiel-Sztuki z serialu „Kiepscy” nie potrafi ich zatrzymać. Jednak mimo
to impreza była pasjonująca. Widzów była masa. Dobrze, że fakt wojny ze Szwedami w 1656 roku przechodzi nie tylko do historii, ale i również do wielkiej tradycji naszej gminy i naszego regionu. Dziękujemy
za pomoc w organizowaniu tak pięknego widowiska Urzędowi Gminy
w Wilkowicach, Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej oraz naszym
sponsorom, którzy rozumieją, że należy sprostować historyczne błędy
Henryka Sienkiewicza i późniejszych historyków. Dlatego dziękujemy
szczególnie panu Jerzemu Wali sp. z o. o., fundacji Klimczok, Bankowi
Spółdzielczemu
w Bystrej, Spółce Wodociągowej
w
Wilkowicach,
Spółdzielni
Bystrzanka, a szczególnie
dziękujemy
zakładowi Bulten Polska S.A., bo przecież prezes pochodzi ze Szwe-
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cji i on powiedział, że taką inicjatywę zawsze będzie wspierał. Dzięki wyżej wymienionym potrafiliśmy zrobić tę imponującą imprezę, która musi w świadomości społeczeństwa zaistnieć jako fakt, że to mieszkańcy Wilkowic i Mikuszowic na rzece Skleniec i Białej w dużej mierze
przyczynili się do zatrzymania nawały szwedzkiej w tak zwanym „potopie”. Podziękować również należy członkom zarządu „Wrót Beskidów”
- państwu Ewie i Mirosławowi Szczepan oraz koledze Dawidowi Lorancowi, który dzielnie kierował ciuchcią beskidzką i dowoził widzów na
imprezę. Podsumowując imprezę musimy stwierdzić, iż była na wskroś
udana. Jak co roku imprezę zaszczycili znamienici goście: były wojewoda śląski Adam Matusiewicz, wójt gminy Wilkowice Mieczysław
Rączka, wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Grzegorz Gabor, radne Powiatu Bielskiego pani Helena
Byrdy Przybyła i pani Janina Janica-Piechota, starostę bielskiego re-

prezentowała Jolanta Konior oraz z biura promocji Magdalena Więzik,
dyrektor GOK Agnieszka Sech oraz dyrektor Fundacji Sadyba Jakub
Cylc. Jak zawsze nie zawiodła Anna Maślanka – radna gminy Wilkowice i Teresa Pryszcz - prezes „Bystrzańskiej Inicjatywy” oraz delegacja
z gminy partnerskiej Krasna w Czechach. Był rzeźbiarz Janusz Wędzicha ze swoimi rzeźbami, były stoiska z dziełami artystycznymi, ze słodyczami i z watą cukrową. Dobrze sprawiła się również brygada Bogdana Szlósarczyka i o dziwo proszę sobie wyobrazić, ani razu nie zabrakło prądu. Ci ludzie, którzy zostali na występ Marzeny Kipiel-Sztuki
i Olka Trojaka bawili się dobrze i tak wszyscy w doskonałych nastrojach rozeszli się do domów życząc, aby udało nam się taką imprezę
zorganizować na przyszły rok.
Władysław Wala

Tradycja i regionalizm w Przedszkolu w Bystrej
Zgodnie z założeniami tegorocznego planu pracy nauczycielki naszego przedszkola starały się zapoznać
dzieci z historią dziejów naszej okolicy, zachowanymi obiektami architektonicznymi, zwyczajami i obrzędami ludowymi. Zwiedzaliśmy Muzeum Juliana Fałata w Bystrej, wystawę obrazów artystów ludowych, wystawę palm i pisanek. Zorganizowaliśmy „kącik ludowy”, w którym z pomocą rodziców zgromadziliśmy przedmioty z dawnych czasów i stroje ludowe, dzięki czemu przedszkolaki mogły poznać narzędzia i sprzęt używany przez babcie i dziadków. Podczas
spotkań z Paniami z KGW poznały zwyczaje dożynkowe, sposób kiszenia kapusty oraz bożonarodzeniowy zwyczaj kolędowania z podłaźniczką. Pani Ula uczyła dzieci przędzenia na kołowrotku i ozdabiania pisanek, Pan Kaziu przybliżył zwyczaje i życie pszczół, natomiast
Pan Janusz umożliwił dzieciom być rzeźbiarzami.
21 kwietnia dwie grupy starszaków udały się na przygodę z przeszłością do Chlebowej Chaty w Górkach Małych wypełnionej dawnymi sprzętami i drobnym sprzętem gospodarstwa domowego,
gdzie przedszkolaki słuchały opowieści o życiu przeciętnej gospodyni w dawnych czasach, a pokaz wykorzystania sprzętów do wyrabiania chleba, masła, sera i kiszenia kapusty wywołał zaciekawienie
– każdy chciał spróbować kręcenia korbą, wejść do wielkiej beczki,
czy „spać na zapiecku”, posiedzieć w balii i dowiedzieć się jakim nie
lada przedsięwzięciem była kąpiel czy mycie długich włosów z wykorzystaniem konewki lub wiaderka do płukania. Dzieci samodzielnie przygotowały podpłomyki, wypiekane w piecu chlebowym i degustowały je z masłem lub miodem. Po przyjściu do stodoły, nie tylko
chłopcy poczuli zew przodków – rolników. Szczególnie „niebezpieczne” narzędzia i urządzenia rolnicze były oblegane przez dzieci; brona
z ...no trochę już stępionymi kolcami, sierpy i kosy – to szczególnie

ciekawe eksponaty. Wycieczka była udana. Nasi podopieczni będą ją
pamiętać długo, a wiadomości, doświadczenia i spostrzeżenia pozyskane w tak bezpośredni sposób, pomogą w budowaniu u dzieci szacunku dla ludowych tradycji polskiej wsi. Podziwiając piękno naszej
okolicy oraz beskidzką przyrodę 14 czerwca Tygryski, Wiewióreczki
i Krasnoludki dzielnie maszerując udały się na Kozią Górkę.
Nasi wychowankowie
kolędowali, poznali zwyczaje zapustowe, uczyli się przyśpiewek
i tańców ludowych,
brali udział w konkursach plastycznych „Nasze Beskidy”, „Moje Boże Narodzenie”, „Najpiękniejsza
pisanka”,
prezentując naszą
okolicę i zwyczaje
związane ze świętami. W ciągu całego roku nauczycielki planowały różnorodne oddziaływania oraz wykorzystywały nadarzające się
sytuacje, aby kształtować w młodym pokoleniu poczucie regionalnej
tożsamości i przynależności do historii oraz tradycji, co z kolei wpływa na kształtowanie ważnych umiejętności współżycia w danej społeczności (szczególnie z rodzicami, dziadkami), rozwijanie zachowań
prospołecznych, zaszczepianie postaw tolerancji wobec innych ludzi
i szacunku dla odmiennych kultur.

„Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka,
świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć
ale tylko jedno, gdzie jest gniazdo”
Oliver Wendel Holmes
Aleksandra Jaślanek i Olimpia Podwacietnik
Przedszkole Publiczne w Bystrej

Dzień Dziecka w Mesznej na sportowo
Chociaż rok 2017 nie jest rokiem olimpijskim, to w Mesznej, na
szkolnym boisku, 3 czerwca, po raz szósty zostały zorganizowane
zawody Mini-olimpiady dla dzieci. Ten dzień sportowych zmagań to
okazja do integracji dzieci z różnych miejscowość, czas wspólnej zabawy i sportowej rywalizacji. Jest to również specjalna okazja do poznania olimpijczyków z Podbeskidzia. W tym roku gośćmi meszniańskich zawodów były: Beata Bartków-Kwiatkowska, reprezentantka
Polski w strzelectwie na igrzyskach w Londynie w 2012 roku, medalistka Europy i Polski oraz Weronika Krajewska, nastolatka, dwukrotna medalistka Igrzysk Olimpiad Specjalnych, wielokrotna triumfatorka mistrzostw Polski startująca w pływaniu, narciarstwie alpejskim i lekkoatletyce. Tradycją mini-olimpiady jest również pomoc dzieciom potrzebującym finansowego
wsparcia ze względu na ich niepełnosprawność.
Na boisku było jak na najprawdziwszych
igrzyskach olimpijskich. Był przemarsz ekip
sportowych z Mesznej, Bystrej, Rybarzowic,
Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic, Buczkowic i ….Reszty Świata. Wprowadzono flagę Polski i odśpiewano Mazurek Dąbrow-

skiego. Zawodnicy złożyli uroczyste ślubowanie. Ceremonii zapalenia znicza olimpijskiego dokonała olimpijka, pani Beata, a oficjalnego
otwarcia zawodów - przewodniczący Komisji ds. Kultury Fizycznej,
Sportu i Promocji Gminy - Piotr Pielesz i Antoni Kufel - sołtys Mesznej. Wśród gości „na trybunach” zasiadała również sekretarz Gminy
Wilkowice pani Alicja Raszka.
W czasie tego popołudnia wiele się na boisku działo. Pani Beata
odpowiadała dzieciom o uprawianej przez siebie dyscyplinie, zaprezentowała pistolet pneumatyczny i inne akcesoria towarzyszące zawodom strzeleckim. Akcję udzielania pierwszej pomocy zaprezentowali ratownicy GOPR ze Szczyrku, a chłopaki z Bielska-Białej dali wspaniały pokaz break-dance. Na scenie pojawił się również sympatyczny i zabawny klaun Dyzio.
W zmaganiach sportowych wzięło udział
prawie 291 dzieci. Nad przebiegiem konkurencji czuwało około 50 młodych wolontariuszy z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mesznej oraz placówki opiekuńczej w Czechowicach-Dziedzicach wspomaganych przez
nauczycieli i rodziców.
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Zawodnicy startowali w trzech kategoriach
wiekowych:
Przedszkolaki.
Uczniowie klas 1-3.
Uczniowie klas 4-6.
Dzieci przedszkolne i uczniowie klas młodszych mieli do wykonania następujące zadania:
Skok z miejsca.
Bieg wahadłowy.
Rzut piłką lekarską.
Bieg z przeszkodami.
Rzut do celu.
W grupie przedszkolaków nagrody zdobyły:
Julia Rozmus z Bielska-Białej – I miejsce,
Amelia Ryś z Mesznej – II miejsce,
Maja Popławska z Mesznej – III miejsce,
oraz chłopcy:
Szymon Zaczek z Bystrej – I miejsce,
Paweł Babina z Mesznej – II miejsce,
Eryk Szymański z Mesznej – III miejsce.
Zwycięzcami w grupie uczniów klas młodszych zostali:
Jakub Król z Wrocławia – I miejsce,
Kacper Prochownik z Mesznej – II miejsce,
Filip Szymański z Mesznej – III miejsce,
Natomiast wśród dziewczynek:
Emilia Markiewka z Mesznej – I miejsce,
Pola Motoszko z Bielska-Białej – II miejsce,
Oktawia Kryjak z Mesznej –III miejsce.
Konkurencjami dla zawodników z najstarszej grupy były: bieg na czas oraz wyjątkowa
atrakcja – łucznictwo. Najlepiej z tymi zadaniami poradzili sobie:
Barbara Górecka – I miejsce,
Nikola Frash – II miejsce (obie z Bielska
Białej),
Julia Adamczyk z Rybarzowic – III miejsce.
A w grupie chłopców:
Alek Ryżanowski z Mesznej – I miejsce
(zdobył on również nagrodę dla najlepszego łucznika),
Wiktor Nikiel - II miejsce,

Cyryl Kapała – III miejsce (obaj z Bystrej).
Ze względu na różne zadania dla grup
starszej i młodszej nie było w tym roku nagrody dla najlepszego zawodnika MINIOLIMPIADY. Główne nagrody – karnety do
ENERGY-LANDU w Zatorze – zostały rozlosowane wśród przedszkolaków oraz dzieci szkolnych. Puchar wójta gminy Wilkowice
zdobył Alek Ryżanowski.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali medale oraz nagrody za udział (piłki i czekolady).
Atrakcje towarzyszące zawodom, w postaci dmuchanego zamku, zabawy z bańkami mydlanymi i wszystkie smakołyki, którymi
częstowano w czasie imprezy dostępne były
dzięki hojności sponsorów. Zaś uczestnicy
imprezy, a właściwie ich rodzice, wrzucając
datki do skarbonki wsparli kwotą 3.306,77
zł (102 dolary zamienione zostały po kursie
NBP i doliczone do tej kwoty) konto Fundacji „Zdążyć z pomocą” ze wskazaniem na rehabilitację małego Kubusia Kurowskiego ze
Szczyrku.
Mini-olimpiada, jak co roku zorganizowana została pod przewodnictwem pana Tomka Marcalika przez dzieci, przy pomocy Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej, GOK PROMYK i Gminnej Biblioteki Publicznej.
Organizatorzy gorąco dziękują wszystkim tym, którzy pomagali w jej organizacji, a szczególnie panu Adamowi za nagłośnienie, strażakom z OSP za zapewnienie
bezpieczeństwa i dodatkową niespodziankę – wsparcie w walce z upałem – rozpyloną mgiełkę wodną, która sprawiła wiele frajdy, zwłaszcza najmłodszym, paniom
z KGW, młodym i dorosłym wolontariuszom.
Gorące podziękowania kierują również do
sponsorów, a są nimi:
Gmina Wilkowice,
Rada Sołecka w Mesznej,

SPETECH Bielsko-Biała,
TYMON SPORT - partner sportowy,
CARITAS Diecezji Bielsko- Żywieckiej,
Zajazd regionalny „Chata na Groniu”,
Auto Mechanika M &M Meszna,
Jazda konna Szczyrk,
Firma poligraficzna „Za 5”,
Klinika św. Łukasza, Bielsko-Biała,
„Lamkur”, Rybarzowice,
Sklep EURO Bystra,
KTK Bielsko-Biała,
Pracownia rękodzieła com.pl,
„Racketlon” - club Mazańcowice,
„Prosperplast”, Rybarzowice,
Biuro Centrum GREMO,
„FIRMA WŁASNA”,
ACTIV nauka pływania,
ZABAWOWO, Bielsko-Biała,
„RUNO STYL” Żywiec,
FIGLO PARK, Bielsko-Biała,
Cafe Bagatela, Szczyrk,
F. T. H. KRANTO,
WMW Rybarzowice,
www.place zabaw.pl,
F.H. Twój Ekspert, Międzyrzecze,
System 7 Security,
TW Klimatyzacja,
Cukiernia NIEDŹBALA, Pszczyna,
Kino HELIOS, Bielsko-Biała,
Kancelaria notarialna w Bielsku-Białej,
MW Walczak,
Oberża PODKOWA, Bystra,
„ Axiom i Tulilo”,
Sklep „U Agaty”.
Dziękujemy, że jesteście z nami, że odczuwacie chęć niesienia pomocy i potraficie się
dzielić.
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej

PASOWANIE NA CZYTELNIKA PRZEDSZKOLAKÓW Z MESZNEJ
6.06.2017 r. Starszaki, które wkrótce pożegnają przedszkole zostały uroczyście pasowane na czytelnika w gminnej bibliotece w MOK Nad Borami. Panie
Bibliotekarki jak zawsze zapewniły dzieciom atrakcyjne spotkanie z książkami,
a oprócz tego, że same przygotowały dla przedszkolaków zagadki i zapoznały przyszłych czytelników z regulaminem biblioteki, to zaprosiły do współpracy
prawdziwego Zbója ze Stowarzyszenia Zbójników „Beskidnicy”. Snując ciekawe
opowieści przy użyciu prawdziwej ciupagi pasował on na czytelników nasze najdzielniejsze przedszkolaki. Nie ugięły się one pod ciężarem ciupagi, ale ochoczo złożyły ślubowanie i przyjęły w swoje ręce pamiątkowe dyplomy wraz z książeczkami do samodzielnego przeczytania. W zamian za tak życzliwą i atrakcyjną
współpracę dzieci wręczyły Paniom Bibliotekarkom pamiątkową laurkę z podziękowaniem i symbolem mądrości Sową.
Zespół Promujący Przedszkole
Anna Tórz

Piknik Rodzinny w Przedszkolu w Bystrej
6 czerwca odbył się w naszym przedszkolu coroczny Piknik z okazji Dnia
Mamy, Taty i Dziecka. Pogoda nam dopisała, więc impreza się udała. Na przybywających gości czekało mnóstwo
atrakcji: występy swoich pociech, zabawy i konkursy prowadzone przez animatorów, fanty, cegiełki, piękny tort. Tradycyjnie popularnością cieszyły się balonowe cudaki i malowane buźki. Można było
zjeść pyszną grochówkę Pana Edzia,
frytki, grillowane przez rodziców kiełbaski, kaszanki i pyszne oscypki z żurawi6

ną, a na słodko – lody i ciasta z wypieku mam lub babć. Wszystko,
by wzbogacić nasz plac zabaw - tym razem marzymy o „wspinaczkowej skale”.
Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców Przedszkola
Publicznego w Bystrej serdecznie dziękują sponsorom za wsparcie
i pomoc w organizacji Pikniku Rodzinnego, a byli nimi ludzie wielkiego serca: Piekarnia - Cukiernia „CAPRI” – Państwo Marta i Antoni Dunat,
Firma Handlowo-Usługowa „SAM”– Pani Anna Maślanka,
Spółdzielnia „BYSTRZANKA”,
Firma handlowo-usługowa „SŁONKO” Wilkowice,
Chłodnie „DORADO” Bielsko-Biała – Pan Zdzisław Goryl,
Hurtownia spożywcza „IGLOTEX” Bielsko-Biała,
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ANGA Uszczelnienia Mechaniczne – Pan
Tadeusz Badura,
CERTECH SPÓŁKA Z O.O. – Pan Grzegorz Więcław,
Państwo Magdalena i Łukasz Kubiak,
OSP Bystra i Pan Edward Stokłosa,
Państwo Małgorzata i Bartosz Olma,
Pan Rafał Polak.
Wszystkim rodzicom i babciom za: upieczenie pysznych ciast, przynoszenie fantów,
pomoc w organizacji pikniku.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
Przedszkole Publiczne w Bystrej

Zakład mięsny – Artur Duda,
Piekarnia – Cukiernia „CZADER” w Wilkowicach,
Salon fryzjerski „MIKO-LANS”,
F.H.U. „IRENA” Bystra – Pani Irena Mikołajek,
Sklep odzieżowy – Pani Irena Kubala,
Sklep „Od A do Z” – Pan Andrzej Chowaniec,
Dom Restauracyjny „POD KASZTANAMI”,
Oberża „PODKOWA”,
Państwo Teresa i Tomasz Hamerlak,
STUDIO FRYZUR w Szczyrku,

KWIECIEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYSTREJ
Klasa II a w „Chlebowej chacie”

28 kwietnia 2017 roku uczniowie klasy II a wybrali się na wycieczkę do Chlebowej Chaty w Górkach Małych. Po przyjeździe na miejsce dzieci zaprowadzono do pomieszczenia, które przypominało
izbę sprzed 100 lat. Zgromadzone tam meble i sprzęty codziennego użytku obrazowały, jak żyli ludzie w tamtych czasach i jakich sprzętów używali. Dzieci miały też możliwość działalności praktycznej, np. oddzielały śmietanę od mleka, wyrabiały
masło i ser, a także mogły skosztować
zdrowej serwatki. Następnie uczniowie
przeszli do stodoły, gdzie zgromadzono
autentyczne sprzęty i urządzenia rolnicze, potrzebne w dawnych czasach rolnikom do pracy. Dzieci mogły spróbować młócenia cepem, mielenia na żarnach i pracy w kieracie. Wielką atrakcją dla nich było ulokowanie się w starych saniach, bryczce czy za kierownicą dawnych ciągników. Następnie dzieci wróciły do chaty, gdzie po umyciu rąk
rozpoczęły działalność piekarską. Każde z nich własnoręcznie wykonało podpłomyki z drożdżowego ciasta. Po ich
upieczeniu zasiadły do stołu i zajadały się nimi, smarując je do wyboru masłem, miodem lub smalcem, popijając kawą zbożową z mlekiem. Pod koniec wizyty dzieci przeszły na poddasze chaty, gdzie
pokazano im kącik pszczelarza. Przekazano zarazem sporą wiedzę

o życiu pszczół, wytwarzaniu miodu, a także uświadomiono, jaki miód
jest zdrowy. Oprowadzanie i zajęcia przeprowadzone były w ciekawy i przystępny sposób. Żadne z dzieci się nie nudziło. Ta żywa lekcja historii przybliżyła uczniom życie naszych przodków. Pokazała,
jak dawniej żyli i pracowali ludzie, jak wyglądał ich dzień powszedni. Chociaż pogoda w dniu wycieczki nie dopisała - cały dzień padał deszcz, dzieci wróciły zadowolone i pełne wrażeń.

WOKALNE TALENTY NASZYCH UCZENNIC

Uczennice klasy szóstej, Nina Kozaczka i Aleksandra Trela, kolejny raz oczarowały widownię piosenką „Say Something”. 21 marca 2017 r. dziewczyny zajęły I miejsce
w Gminnym Festiwalu Piosenki Angielskiej w Wilkowicach w kategorii duety szkół podstawowych, a 27 kwietnia
2017 r. nasz zdolny duet otrzymał wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie
Piosenki ze Świata „Junior Song Festival’’, który odbył się w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. Trzeba dodać,
iż nasze dziewczyny rywalizowały z ponad dwudziestoma uczestnikami z piętnastu szkół, w tym ze szkół muzycznych oraz profesjonalnego studia piosenki. Występy dziewczyn były wspaniałe.
Ewa Cholewik
Szkola Podstawowa w Bystrej

„CZERWIEC – MIESIĄC PEŁEN WRAŻEŃ”
Początkiem czerwca, w naszym przedszkolu gościł teatrzyk objazdowy pt. „Czerwony Kapturek”, połączony z Dniem Otwartym. Nowe
przedszkolaki, mogły oglądnąć sale zajęć, zobaczyć występy starszych grup oraz
pobawić się z innymi w zabawach kołowych, z chustą animacyjną, ruchowo-naśladowczych, zaśpiewać znane piosenki i oglądnąć przedstawienie. Głównym przekazem aktorów było uświadomienie dzieciom konieczności
segregacji śmieci. W dniu 05.06.2017 r. starszaki zostały zaproszone
do biblioteki i pasowane na czytelników. Pożegnały się z paniami bibliotekarkami, wręczając drobny upominek. Dzieci otrzymały pamiątkowe książeczki i zaproszenie do dalszego czytelnictwa. W dniu następnym do przedszkola zawitał iluzjonista Krystian Bączyński - niesamowite sztuki, humor, radość, skupienie i zainteresowanie towarzyszyły tej wspaniałej zabawie.

Piknik

W dniu 08.06 w ogrodzie, i na tarasie, odbył się Piknik Rodzinny,
połączony ze świętem Mamy i Taty. Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym dzieci z wszystkich grup. W trakcie można było

zakupić atrakcyjne losy, ciasto, kawę, napoje, pieczony karczek, kiełbaski i kaszankę. Nauczycielki malowały twarze i robiły z baloników
zwierzątka. Na pikniku gościł animator czasu wolnego - Pokemon,
prowadząc zabawę z chustą animacyjną, mydlanymi bańkami. Na
imprezie prowadzono licytację hulajnogi i tortu. O wesołą atmosferę
przy muzyce dbał pan Mirek.

Spotkanie z policjantem
i pieskiem

W następnym dniu przedszkolaków odwiedził policjant
z pieskiem. Spotkanie to miało na celu ukazać pracę zwierząt, nauczyć dzieci prawidłowego stosunku do nich.
W tym samym dniu gościł również teatrzyk objazdowy „Wyspa skarbów’’, którego celem było wprowadzenie dzieci w świat wartości.
W dniu 10.06.2017 r. grupy najstarsze reprezentowały przedszkole
na Dniach Wilkowic.
Przedszkole Publiczne w Wilkowicach
Alicja Jakubiec, Katarzyna Zielińska - Ficoń
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„Od ziarenka do bochenka” – z wizytą
w „Chlebowej Chacie”
2 czerwca uczniowie klasy I, ze szkoły Podstawowej w Bystrej
wybrali się na wycieczkę do „Chlebowej Chaty” w Górkach Małych.
Chlebowa Chata znajduje się w malowniczej dolinie rzeki Brennicy
u podnóża gór. Inicjatywa jej stworzenia zrodziła się z chęci pokazania życia dawnej, polskiej wsi. W adaptowanej do tych celów drewnianej chałupie, zaaranżowano tradycyjnie wyposażone wnętrze,
w którym centralne miejsce zajmuje piec, w którym wypiekany jest
chleb. Dzieci w sposób praktyczny poznawały proces pozyskiwania
śmietany, masła i sera. Degustowały smak prawdziwej, zdrowej maślanki. Pierwszoklasiści własnoręcznie wyrabiali ciasto i piekli pod
płomyki, które następnie kosztowali ze smalcem, miodem, masłem
i popijali kawą zbożową. Uczestnicy poznali dawne narzędzia i ma
szyny rolnicze, próbowali swoich sił w młócce cepa
mi oraz w mieleniu zboża starymi żarnami. Poznali
również ciekawostki z życia pszczół oraz tradycyjny
wystrój dawnej polskiej chaty.

Dzięki takim wspaniałym miejscom dzieci mają okazję zrozumieć,
dlaczego tak ważny w polskiej kulturze jest chleb, jaka ciężka praca
wiąże się z jego przygotowaniem. Pogoda dopisała, więc wszyscy
wrócili pełni zadowolenia i pozytywnych wrażeń.
Anna Sznajder, Magdalena Chodkowska – Chmiel SP w Bystrej

„W duchu zdrowej rywalizacji”
3 czerwca br. na boisku szkolnym w Mesznej, odbyła się VI Mini-Olimpiada dla dzieci. Mini Olimpiada miała przebieg prawdziwie olimpijski. Podczas uroczystego otwarcia    wprowadzono polską flagę, odśpiewano hymn narodowy, następnie został zapalony
znicz. Wszyscy sportowcy złożyli
uroczyste ślubowanie. Zmagania
uatrakcyjniały pokazy tańca nowoczesnego, pokazy grupy GOPR,
występy Klauna Dyzia, stoiska
ze smakołykami oraz dmuchańce. Dzięki organizatorom i sponsorom wszystkie dzieci uczestniczące w zawodach otrzymały złote
medale i piękne upominki. Przedstawiciele naszej szkoły startowali w dwóch grupach: klasy I-III i IV
-VI. Uczestnicy zdobywali punkty w 5 dyscyplinach. Naszą szkołę reprezentowali: Lena Dusza kl
1, Lena Hupert kl 1, Maksymilian
Hupert kl 1, Joanna Iwan kl 1, Lena Jarosińska kl 1, Zuzanna Je8

czeń kl 1, Aleksandra Przybyła kl 1, Maja Witkowska kl 1, Bruno Szymala kl 1, Jakub Imielski kl 2b, Adrian Prymula kl 2b, Sara Zeman kl
2b, Wiktor Nikiel kl 6b, Adam Krupanek kl 6b. Dziękujemy wszystkim
uczniom za piękne reprezentowanie naszej szkoły oraz rodzicom za
pomoc i doping.
Anna Sznajder, Magdalena Chodkowska – Chmiel SP w Bystrej

Podsumowanie akcji DZIEŃ ZIEMI
w naszej bystrzańskiej szkole
Zanim wyszliśmy w teren przeprowadzone zostały krótkie prelekcje związane z promowaniem postaw ekologicznych wśród naszych uczniów. Warunki atmosferyczne nam nie sprzyjały - wiał zimny wiatr, trochę padał deszcz. Naszych uczniów nic
jednak nie przestraszyło i pod czujnym okiem nauczyciela wyruszyliśmy w teren. Posprzątaliśmy
park obok szkoły i tereny sąsiadujące z naszą szkołą (ulicę Klimczoka, Skośną, Kościelną i Pogodną).
Odpadów jak zwykle było dużo i niestety były wszędzie. W naszych workach znalazło się trochę plastiku m.in. kubki, reklamówki jednorazowe; znalazł się
też but i stare radio, były opakowania po chipsach,
batonach i butelki. Jednak najwięcej było styropianu.
Przydałyby się dodatkowe kosze na ulicy Klimczoka,
ale lenistwo niektórych ludzi jest powodem, że śmieci jest dużo… ale niestety poza koszem.
Magdalena Kubaszek, SP w Bystrej

Spotkanie z pisarką
Czy łatwo być pisarką? Skąd się biorą pomysły na książkę? Czy
autorka książek też popełniała błędy ortograficzne? Jak długo pisze
się powieść?
To tylko kilka pytań zadanych na spotkaniu z autorką popularnych
książek dla młodzieży, panią Barbarą Kosmowską. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej mogli
wziąć udział w rozmowie z pisarką.
Trudno zliczyć korzyści płynące z takiego spotkania – to żywa lekcja języka polskiego, dzielenie się doświadczeniem z młodymi, pełnymi pasji ludźmi, nie zawsze wierzącymi w swoje możliwości twórcze.
Kiedy Pani Barbara Kosmowska opowiadała o swoich pierwszych
próbach pisarskich, o książce pisanej z młodszym bratem w szkole
podstawowej, wielu uczestników spotkania zaczęło z uwagą słuchać
i zadawać pytania. Świetny kontakt pisarki z młodzieżą powodował,
że czas płynął szybko, a każdy uczestnik spotkania dowiedział się
tego, co go najbardziej interesowało – nawet, jeśli chodziło o imiona
zwierząt Pani Kosmowskiej.
Warto wspomnieć, że natychmiast – na prośbę uczniów – do głośnego czytania trafiła „Buba” Barbary Kosmowskiej. W czasach, gdy
coraz mniej osób sięga po książki, warto posłuchać ludzi, którzy swoją pasją mogą do tego zachęcić. Piękne, mądre słowa autorki książek o wierze w swoje możliwości, o wartościach ważnych w codziennym życiu i znaczeniu czytania w dzisiejszym świecie na długo pozostaną w pamięci uczniów. Dziękujemy za możliwość udziału w spotkaniu z tak niezwykłą osobą!
Barbara Pietras, SP w Bystrej

Głos Gminy Wilkowice

„CO ZA NAMI…”
Długo wyczekiwany przez nas, i Państwa pewnie również, koncert Piotra Bukartyka, za nami... Pan
Piotr wystąpił u nas wraz z zaprzyjaźnionymi Muzykami: Krzysztofem Kawałko (gitara) oraz Patrykiem Kraśniewskim (klawisze). Piotr Bukartyk to autor tekstów, kompozytor, artysta poruszający się
na pograniczu wielu gatunków muzycznych, mieszający rocka, bluesa, folk oraz reggae z kabaretem
i piosenką literacką. Szerokiej Publiczności znany od lat m.in. z piątkowych audycji „Urywki z Rozrywki” w radiowej Trójce. W „Promyku” dał, blisko dwugodzinny, popis swoich umiejętności, nie tylko muzycznych, ale przede wszystkim, kabaretowego stylu opisywania rzeczywistości. Jego komentarze do
piosenek, charakterystyczny, ironiczny ton wypowiedzi... i niesamowita zdolność lawirowania pomiędzy
opisem świata polityki a codziennością zwykłego obywatela, bardzo przypadły Państwu do gustu, co
wnioskujemy po gromkim aplauzie... Dziękujemy!
Na przełomie maja i czerwca, Gminny Ośrodek Kultury “Promyk” był partnerem, organizowanego przez Klub Gaja, Festiwalu Ekodzieło 2017. W tym roku mówiliśmy głównie o drzewach, zamieszkujących je ptakach i pszczołach, które dawno temu wyprowadziliśmy z lasu. 31 maja w naszym ośrodku, Dzieci ze szkół podstawowych Gminy Wilkowice wzięły udział w niezwykle interesujących i wciągających warsztatach. 1 czerwca
natomiast, w Dniu Dziecka, rozpoczęliśmy cykl wydarzeń dedykowanych Najmłodszym
naszym Mieszkańcom i Gościom. Warsztaty Klubu Gaja miały charakter wyjątkowo rodzinny... Dzieci wraz z Rodzicami i Opiekunami tworzyli zespoły, które wedle instruktażu
Członków Klubu Gaja budowały domki dla MAŁYCH ZAPYLACZY... Podczas warsztatów
powstała również bardzo interesująca „instalacja” pt. „Dom pszczół”.

2 czerwca odbył się w Cieszynie II plener fotograficzny organizowany przez
GOK „Promyk”, który poprowadziła mgr Mirosława Bernardes-Rusin – Instruktorka z GOK. Tematem przewodnim była fotografia w podróży. W warsztatach
wzięła udział grupa pasjonatów sztuki fotograficznej. Dominującą tematyką
prac była urokliwa architektura Cieszyna oraz pejzaż. Wizyta w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, które posiada jeden z największych zbiorów dagerotypów
w Polsce, była dodatkową atrakcją. Wyjazd był okazją do uzewnętrznienia indywidualnego spojrzenia na otaczający świat poprzez obiektyw aparatu fotograficznego, zarówno w skali mikro, jak i makro. Profesjonalizm i wrażliwość
każdego z Uczestników dały ciekawe i subtelne efekty.

Przed zabawą z okazji Dnia Dziecka, w niedzielę, 4 czerwca, odbył się występ działającej przy GOK „Promyk” grupy teatralnej EXPERIOR kierowanej przez Panią Katarzynę Hoffmann. Grupa zaprezentowała, wyróżniony w tegorocznej edycji konkursu SAGA,
spektakl „A human”. Następnie odbył się koncert grup gitarowych prowadzonych przez Pana Piotra Barteczko. W tym roku pod hasłem „Życie jest grą” odbywały się, łączące pokolenia, zabawy i zawody w przeróżnych konkurencjach. Mimo burzowej pogody zespół Pozytywka
- Fabryka Dobrych Pomysłów z Bielska-Białej skupił rozbawione towarzystwo na całe popołudnie, a Panie z KGW Bystra ugościły Przybyłych
królewskim poczęstunkiem. Podczas zabawy odbyło się wręczenie dyplomów i wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie na Najpiękniejszą Pisankę organizowanym przez Ośrodek Kultury w Dolnym Kubinie.

W piątkowy wieczór, 9 czerwca, wysłuchaliśmy żywiołowego koncertu młodej, niezwykle zdolnej, Artystki... Justyny Janik. Pani Justyna, w asyście wybitnych Muzyków, zaprezentowała potężną skalę swojego głosu... a Publiczność
pod koniec koncertu energicznie wstała z miejsc i tańczyła...
Do zobaczenia w okresie wakacyjnym, podczas cyklu „Letnie
koncerty na tarasie”. Najbliższy koncert już 9 lipca, zaczynamy
o 19.00 na tarasie GOK.
Głos Gminy Wilkowice
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Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”
zaprasza wszystkie Dzieci
wraz z Opiekunami:

11 LIPCA (wtorek), godz. 17:00
w GOK „PROMYK”

9 lipca 19:00 Najpiękniejsze piosenki francuskie
Nad dachami Paryża

23 lipca 19:00 Koncert muzyki filmowej

w ramach Bystrzańskiego Lata Filmowego

Kwartet smyczkowy Escape

na przedstawienie z elementami gwary
śląskiej pt.: „Pan Gaweł i Jego pies”
W letnie niedzielne popołudnia zapraszamy z kocykiem
i prowiantem na trawnik przed GOK „Promyk” w Bystrej
W razie niepogody koncerty odbędą się w sali widowiskowej
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UWAGA !!! WSTĘP WOLNY !!!
INNYCH ATRAKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK „PROMYK” PROSZĘ
SZUKAĆ NA: https://www.facebook.com/GOK.Promyk

Głos Gminy Wilkowice

najbliższe wydarzenia kulturalne w gminie wilkowice
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA KULTURALNE W GMINIE WILKOWICE !
Data

Godzina

Nazwa imprezy

Organizator

Miejsce

Odbiorcy

WYSTAWY W GOK „PROMYK” w LIPCU/SIERPNIU:
AKCJA LATO 2017 W DNIACH 03.07. – 25.08. INFO NA ODDZIELNYM PLAKACIE.
Wtorek

19.00

Klub Melomana: „ Flet poprzeczny”

GOK
„Promyk”

Środa

18.00

„Środowe Kółko Filmowe”

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Dorośli

Wg
programu

Dni Bystrej

Organizatorzy

Wszyscy

Sobota

18.30

Organizatorzy

Wtorek

19.00

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Dorośli

Środa

18.00

Koncert w ramach Bystrzańskich
Recitali Organowych
DKF „Promyk”:
“Dobrze się kłamie w miłym
towarzystwie”, reż. P. Genovese
„Środowe Kółko Filmowe”

Parafia w
Bystrej Krak./
Plac przy OSP
Bystra
Parafia
w Bystrej
Krakowskiej

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Dorośli

Sobota

18.30

Organizatorzy

Parafia
w Bystrej
Krakowskiej

Wszyscy

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Uczestnicy
z naboru

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Dzieci wraz
z
Opiekunami

28.06.
29.06.
-02.07.
01.07.
04.07.
05.07.

Wtorek

19.00

Środa

15.45

Koncert w ramach Bystrzańskich
Recitali Organowych
Amatorski Plener Akwarelowy
„Julian Fałat – Artysta nam znany!”
Z cyklu „Letnie koncerty na tarasie”
koncert najpiękniejszych piosenek
francuskich „Nad dachami Paryża”
Teatrzyk z el. gwary śląskiej dla Dzieci
w ramach Akcji Lato 2017 pt.
„Pan Gaweł i Jego pies”
Klub Podróżnika: „Londyn na co
dzień”, prowadzi Pani A. Tobiasz
Klub Młodego Filmowca „Non fiction”

Środa

18.00

Czwartek

17.00

Sobota

18.30

08.07.
08.07.
-15.07.
Niedziela

19.00

Wtorek

17.00

09.07.
11.07.
11.07.
12.07.
12.07.
13.07.
15.07.

09.00

„Przewodnik czeka” wyjścia w góry w ramach
Klubu Podróżnika: „Magurka działem wodnym
pomiędzy Białą a Sołą”

GOK
„Promyk”

Wtorek

19.00

Środa

18.00

Klub Melomana: Koncert na DVD
Coldplay Live Tour 2012
„Środowe Kółko Filmowe”

Piątek

14.00- Radosne lato z Reksiem
19.00 w Wilkowicach

16.07.

WYSTAWA „SOLIDARNOŚĆ I WSPARCIE” PRZYGOTOWANA PRZEZ MUZEUM DULAG 121 W DNIACH 01.-04.08.

27.06.

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA KULTURALNE W GMINIE WILKOWICE !

Niedziela

GOK
„Promyk”

Wszyscy

18.07.
19.07.
21.07.
Sobota

22.07.
Wszyscy

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież

„Środowe Kółko Filmowe”

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Dorośli

„Czwartkowe spotkania
z Organizacjami z Gminy Wilkowice”
Koncert w ramach Bystrzańskich
Recitali Organowych

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Organizacje,
Działacze
Kultury

Organizatorzy

Parafia
w Bystrej
Krakowskiej

Wszyscy

Niedziela Wg

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Dorośli

Organizatorzy

Plac przy OSP
Wilkowice

Wszyscy

II Bystrzański Festiwal Filmowy – Dzień
1.
II Bystrzański Festiwal Filmowy – Dzień
2.
Z cyklu „Letnie koncerty na tarasie”
koncert Kwartetu Smyczkowego
Escape w ramach Bystrzańskiego
Festiwalu Filmowego
II Bystrzański Festiwal Filmowy – Dzień
3.

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Dorośli

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Dorośli

Wszyscy

23.07.

programu

Niedziela

19.00

Poniedzi
ałek

Wg
programu

Wtorek

Wg
programu

Wtorek

19.00

Środa

15.45

II Bystrzański Festiwal Filmowy – Dzień
4.
DKF „Promyk” w ramach Festiwalu
Filmowego: “Zjednoczone stany
miłości”, reż. T. Wasilewski
Klub Młodego Filmowca „Non fiction”

Środa

18.00

„Środowe Kółko Filmowe”

Sobota

Wg
programu

Organizatorzy

Skwer nad
rzeką Białką
w Bystrej

Wszyscy

Niedziela

9.00

I Jarmark Sztuki Regionalnej w Bystrej
z konkursem grillowania

GOK
„Promyk”

Zbiórka pod
GOK „Promyk”

Wszyscy

Aktualne wystawy w GBP Wilkowice,
www.biblioteka-wilkowice.pl

GBP Wilkowice

GBP Wilkowice

Wszyscy

23.07.

24.07.
25.07.
25.07.
26.07.
26.07.
29.07.
30.07.

PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”

INFO: 33 8 170 773
GOK „Promyk”

Wg
programu

Wszyscy

GOK
„Promyk”

Zbiórka pod
Gimnazjum
w W-cach,
ul. Szkolna 8
GOK
„Promyk”

Lipiec 2017

„Przewodnik czeka” wyjścia w góry w ramach
Klubu Podróżnika: „Leśnymi drogami
po stokach Koziej Góry i Kołowrotu”

PRZYGOTOWANIE INFORMACJI:
GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”
ul. Juliana Fałata 2k 43-360 Bystra
PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”
INFO:
33 8 170 773 www.gok.wilkowice.pl
INFO: 33 8 170 773
www.gok.wilkowice.pl
GOK „Promyk”

www.gok.wilkowice.pl
ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra

„akcja lato lipiec 2017”

GOK PROMYK
GBP W WILKOWICACH I FILIE
ORAZ SP w BYSTREJ i MESZNEJ:

ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra

GOK
PROMYK
GMINNY OŚRODEK KULTURY
„PROMYK”,

GBP W WILKOWICACH I FILIE

ORAZ SP w BYSTREJ i MESZNEJ:
UWAGA, UWAGA, NA WSZYSTKIE, DOWOLNE ZAJĘCIA ZAPISY
zapraszają
UWAGA, UWAGA,
NA WSZYSTKIE,
DOWOLNE ZAJĘCIA ZAPISY
zapraszają Dzieci do skorzystania z kulturalno
– rekreacyjnejDzieci do skorzystania z kulturalno – rekreacyjnej
OSOBIŚCIE
PRZEZ
RODZICA/OPIEKUNA
JEDNORAZOWO,
OSOBIŚCIE
PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA
JEDNORAZOWO,
oferty zajęć wakacyjnych na terenie Gminy Wilkowice:
oferty zajęć wakacyjnych na terenie Gminy Wilkowice:
PRZY
PIERWSZEJ
OBECNOŚCI
DZIECKA NA ZAJĘCIACH.
PRZY PIERWSZEJ OBECNOŚCI DZIECKA NA ZAJĘCIACH
DATA

Plastyczne
PONIEDZIAŁKI
3, 10, 17, 31 LIPCA

GODZINY
10.00-12.00
12.15-13.45
10.00-12.00

24 LIPCA
PLASTYCZNE PONIEDZIAŁKI
Z FILIĄ BIBLIOTEKI W MESZNEJ

WTORKI z niespodzianką
4, 18 LIPCA
11 LIPCA

12.15-13.45
10.00-11.30
10.00-12.00
12.15-13.45
16.30-18.00

5, 19 LIPCA
12, 26 LIPCA
CZWARTKI z animacjami
6, 13, 20, 27 LIPCA

WARSZTATY FILMOWE „100 TWARZY ANIMACJI” DLA DZIECI W WIEKU 7-12 LAT
W RAMACH II BYSTRZAŃSKIEGO LATA FILMOWEGO, ZAPISY W DNIACH 03-21.07.
BAJKA DLA DZIECI W WIEKU 7+
MOK „NAD BORAMI”, HANDLOWA 16
ZAJĘCIA PLASTYCZNE PROWADZONE PRZEZ FILIĘ BIBLIOTEKI W MESZNEJ
GOK „PROMYK” BYSTRA
WARSZTATY MAŁEGO PODRÓŻNIKA, WSTĘP WOLNY BEZ ZAPISÓW
BAJKA DLA DZIECI W WIEKU 7+
POWTÓRKA BAJKI DLA DZIECI W WIEKU 7+

16.30-18.00

WARSZTATY „ZABAWA KOLOROWYMI ROZTWORAMI” – UNIKIDS. LIMIT MIEJSC:
20 NA GRUPĘ. ZAPISY W DNIACH 03-07.07.
TEATRZYK SKARBKI ŚLĄSKIE – „PAN GAWEŁ I JEGO PIES”
WARSZTATY KOSTIUMOGRAFICZNE DLA DZIECI W WIEKU 7-12 LAT,
W RAMACH II BYSTRZAŃSKIEGO LATA FILMOWEGO, LIMIT MIEJSC: 30.
ZAPISY W DNIACH 03-21.07.
GOK „PROMYK” BYSTRA
WARSZTATY TANECZNE DLA DZIECI W WIEKU 7-12 LAT
BAJKA DLA DZIECI W WIEKU 7+
POWTÓRKA BAJKI DLA DZIECI W WIEKU 7+

15.45-17.45

KLUB MŁODEGO FILMOWCA DLA MŁODZIEŻY 12+

I GR 09.00-09.45
II GR 10.00-10.45
17.00-17.40
09.00-12.00
10.00-13.00

25 LIPCA
Taneczne ŚRODY
5, 12, 19, 26 LIPCA

CO I GDZIE

GOK „PROMYK” BYSTRA, JULIANA FAŁATA 2k
WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU 7-12 LAT
BAJKA DLA DZIECI W WIEKU 7+

10.00-12.00
12.15-13.45

10.00-12.00
12.15-13.45

Rekreacyjne PIĄTKI – WYJŚCIA W GÓRY, WYCIECZKI
07 LIPCA – WYCIECZKA NA KOZIĄ
09.00-15.00
GÓRĘ
ZBIÓRKA: ZAJAZD POD
ŹRÓDŁEM W BYSTREJ
14 LIPCA – WYCIECZKA NA BŁONIA PLAC ZABAW
21 LIPCA – WYCIECZKA NA MAGURKĘ
09.00-15.00
ZBIÓRKA: POD
GIMNAZJUM
W WILKOWICACH
28 LIPCA – WYCIECZKA DO CHATY NA
09.00-15.00
GRONIU
ZBIÓRKA POD
ZSP MESZNA

GOK „PROMYK” BYSTRA
ANIMACJE DLA DZIECI W WIEKU 7-12 LAT
BAJKA DLA DZIECI W WIEKU 7+
SP BYSTRA, ZSP MESZNA
OPIEKUNOWIE: B. ROJEK, M. JAMRÓZ, K. LASZCZAK

W RAZIE NIEPOGODY ZAJĘCIA NA SALI GIMNASTYCZNEJ W SP BYSTRA
KONTAKT: 728 364 112

W RAZIE NIEPOGODY ZAJĘCIA NA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZSP MESZNA
KONTAKT: 728 364 112

NIEDZIELA, 23 LIPCA - RODZINNA, FILMOWA GRA TERENOWA. ZAPISY 03-21.07.
Głos Gminy Wilkowice

21 lipca, w godzinach: 14.00-19.00 - „Radosne Lato z Reksiem”. Impreza dla Dzieci z całej Gminy Wilkowice organizowana
przez GBP, KGW i OSP w Wilkowicach na placu, przy Domu Strażaka w Wilkowicach ul. Strażacka 3. Wstęp wolny.
Spektakle Teatru MASKA z Krakowa w GBP Wilkowice: 4, 11 i 25 LIPCA o godzinie 14.00. Wstęp wolny.

NIEDZIELA, 23 LIPCA - RODZINNA, FILMOWA
GRA TERENOWA. ZAPISY 03-21.07.2017 R.
21 lipca, w godzinach: 14.00-19.00 - „Radosne Lato z Reksiem”. Impreza dla Dzieci
z całej Gminy Wilkowice organizowana przez
GBP, KGW i OSP w Wilkowicach na placu,
przy Domu Strażaka w Wilkowicach ul. Strażacka 3. Wstęp wolny. Spektakle Teatru MASKA z Krakowa w GBP Wilkowice: 4, 11 i 25
lipca o godzinie 14.00. Wstęp wolny.
AKCJA LATO W „STAREJ SZKOLE W HUCISKACH” W DNIACH 17-21.07.2017 R. ZAPISY
W DNIACH 03-13.07. AKCJA OBEJMUJE: ANIMACJE W GODZINACH 10.00-14.00.

AKCJA LATO W MOK „Nad Borami”
W DNIACH 17-21.07.2017 R. ZAPISY
W DNIACH 03-13.07. AKCJA OBEJMUJE:
ANIMACJE W GODZINACH 10.00-14.00.
Uwaga:
Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Dzieci
obowiązuje zmiana obuwia i własne wyżywienie. Harmonogram zajęć na sierpień, po aktualizacji, będzie dostępny
końcem lipca.
Szczegóły: GOK „Promyk”,
telefon: 33 8 170 773.

11

BYSTRZAŃSKIE LATO FILMOWE „PROMYK KINA” 22-25 LIPCA!
Zapraszamy serdecznie na drugą edycję Bystrzańskiego Lata Filmowego „Promyk kina”, które, w tym roku, odbędzie się w dniach
22-25 lipca w GOK „Promyk” w Bystrej. Przygotowaliśmy mnóstwo
atrakcji i rozrywek, wśród których każdy, z pewnością, znajdzie coś
dla siebie!
Dla Najmłodszych przewidzieliśmy warsztaty z animacji i kostiumografi, rodzinną grę terenową o tematyce filmowej oraz premierowy
pokaz etiud zrealizowanych przez Dzieci, uczęszczające na zajęcia
z animacji poklatkowej odbywające się w GOK „Promyk”.
Młodzieży dedykujemy spotkanie z filmami i młodymi Twórcami z Amatorskiego Klubu Filmowego „Klaps” z Chybia; ciekawą lekcję historii, w formie ożywających na ekranie obrazów Jana Matejki oraz przegląd Dances with Camera, czyli krótkie metraże z całego świata, których wspólnym językiem jest taniec i ruch. Dodatkowo zobaczyć będzie można zróżnicowane, tematycznie i formalnie, cykle. Pod hasłem Teatroteka WFDiF kryją się ekranizacje wybitnych polskich sztuk współczesnych, realizowane przez młodych uzdolnionych Twórców przy użyciu nowatorskich środków.
Cykl uświetni spotkanie z reżyser spektaklu Humani, Katarzyną Trzaską. Kino Kobiet to wybór najlepszych filmów europejskich (wyróżnionych prestiżowymi nagrodami filmowymi), zrealizowanych
w ubiegłym roku przez Panie - reżyserki. Tegoroczny Przegląd Filmów Animowanych dla Dorosłych, zrealizowanych w bielskim Studiu Filmów
Rysunkowych, w całości poświęcony jest twórczości Pana Zdzisława Kudły, laureata licznych nagród
i odznaczeń, m.in. Nagrody Prezydenta Bielska-Białej „Ikar 2016”. Pan Zdzisław Kudła będzie Gościem
Specjalnym Festiwalu. Wreszcie cykl Portret twórcy
dedykowaliśmy filmom fabularnym, niezwykle obiecującego, polskiego reżysera młodego pokolenia,
Tomasza Wasilewskiego zyskującego uznanie tak
w kraju, jak i za granicą.

Otwarcie Festiwalu uświetni pokaz niemego filmu Bestia (z 1917
roku), z Polą Negri w roli głównej, do którego muzykę na żywo zagra
duet taperski: Piotr Matusik (na pianinie) i Marcin Żupański (na saksofonie i flecie). Ponadto w trakcie festiwalu będzie można oglądać
wystawę Abecadło zwierząt, czyli zdjęcia znanych i lubianych aktorów, muzyków i prezenterów telewizyjnych autorstwa Mariana Cholerka oraz wysłuchać koncertu muzyki filmowej w „Promykowym” letnim cyklu koncertów na tarasie, w wykonaniu kwartetu smyczkowego Escape.
Na zakończenie, dla najwierniejszej Publiczności festiwalowej,
przygotowaliśmy konkurs wiedzy o festiwalu, z nagrodami, poprzedzający wtorkowy seans DKF „Promyk”, kończący festiwal.

PROGRAM BYSTRZAŃSKIEGO LATA FILMOWEGO „PROMYK KINA” 22 – 25.07.2017 r.
Sobota, 22 lipca 2017
12:00
Historia w ożywionych obrazach:
Jan Sobieski pod Wiedniem – filmowo
„ożywione" obrazy klasyki polskiego
malarstwa historycznego
12:15
Przegląd filmów animowanych
zrealizowanych przez dzieci na zajęciach
z animacji poklatkowej w GOK „Promyk”
12:30
Krótkometrażowe – amatorskie:
Amatorski Klub Filmowy KLAPS
z Chybia – przegląd filmów
krótkometrażowych, spotkanie
z młodymi Twórcami
14:00
Teatroteka WFDiF: Walentyna (2016)
reż. Wojciech Faruga
Nagroda Publiczności, TEATROTEKA FEST
15:30
Kino Kobiet: American Honey (2016)
reż. Andrea Arnold
Nagroda Jury, Cannes’16

19:00
Uroczyste Otwarcie Festiwalu
Kino nieme z duetem taperskim: Bestia
z Polą Negri (1917) reż. Aleksander Hertz
Akompaniament: Piotr Matusik (pianino)
i Marcin Żupański (saksofon, flet)
20:30
Portret twórcy: Tomasz Wasilewski:
W sypialni (2012)
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Niedziela, 23 lipca 2017
12:00 ZAPISY 03-21.07. w GOK „Promyk”
Filmowa Gra Terenowa
dla rodzin z dziećmi
Z NAGRODAMI!
13:15
Historia w ożywionych obrazach:
Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965
– filmowo „ożywione" obrazy klasyki
polskiego malarstwa historycznego
13:30
Przegląd Filmów Animowanych dla
Dorosłych: reżyseria Zdzisław Kudła
Syzyf, Bruk, Szum lasu (+12)
Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

Poniedziałek, 24 lipca 2017
10:00 ZAPISY 03-21.07. w GOK
„Promyk”
Warsztaty filmowe dla dzieci
100 twarzy animacji, Marian Cholerek
na podstawie „Abecadła zwierząt”
12:15
Przegląd filmów animowanych
Abecadło zwierząt, reż. M. Cholerek

Wtorek, 25 lipca 2017
10:00 ZAPISY 03-21.07. w GOK „Promyk”
Warsztaty filmowe dla dzieci
Kostiumografia.
13:15
Historia w ożywionych obrazach:
Stańczyk w czasie balu na dworze królowej
Bony wobec straconego Smoleńska
13:30
Krótkometrażowe – Short Waves:
Dances with Camera – przegląd filmów
krótkometrażowych, których wspólnym
językiem jest ruch i taniec

14:00
Teatroteka WFDiF: Humani (2016)
reż. Katarzyna Trzaska
Po seansie spotkanie z reżyser, Katarzyną
Trzaską
16:00
Kino Kobiet: Toni Erdmann (2016)
reż. Maren Ade
Europejska Nagroda Filmowa’16

16:00
Teatroteka WFDiF: Krzywy domek
(2016) reż. Anna Wieczur - Bluszcz
I nagroda za reżyserię, TEATROTEKA
FEST
17:30
Przegląd Filmów Animowanych dla
Dorosłych: reżyseria Zdzisław Kudła
Kwiat, Impas, Karaluch, Kat
Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-B.

19:00
Koncert na tarasie: Muzyka filmowa
Kwartet smyczkowy Escape

18:00
Kino Kobiet: Fukushima, moja miłość
(2016)
reż. Doris Dörrie
Nagroda Specjalna na Berlinale’16

20:00
Portret twórcy: Tomasz Wasilewski:
Płynące wieżowce (2013)
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15:00
Teatroteka WFDiF: Walizka (2016)
reż. Wawrzyniec Kostrzewski
Grand Prix I edycji festiwalu TEATROTEKA FEST
16:10
Przegląd Filmów Animowanych dla Dorosłych:
reżyseria Zdzisław Kudła Dlaczego, Bez
powrotu panie Z., …Ergo sum, Jak wyginęły
mamuty, SFR w Bielsku-Białej
Po seansie spotkanie z Gościem Specjalnym –
Zdzisławem Kudłą
17:30
Kino Kobiet: 24 tygodnie (2016)
reż. Anne Zohra Berrached
Nagroda Specjalna na Berlinale’16
20:00
Zamknięcie Festiwalu
Konkurs wiedzy o festiwalu
DKF: Portret twórcy: Tomasz Wasilewski:
Zjednoczone stany miłości (2015)

„W KRAINIE FIGUR GEOMETRYCZNYCH” – WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
W dniu 12.06.2017 r. nastąpiło rozstrzygniecie ogólnopolskiego
konkursu plastycznego „W KRAINIE FIGUR GEOMETRYCZNYCH”,
który został zorganizowany przez Panią Katarzynę Mrówka i Panią
Annę Tórz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej. Do Konkursu zakwalifikowano 230 prac. Ponieważ na konkurs nadesłanych
zostało wiele przepięk-

nych, kolorowych prac, Komisja Konkursowa składająca się z Pań
Aleksandry Górny, Katarzyny Odoj i Pauliny Kania miała niełatwe zadanie. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, Komisja zdecydowała się przyznać następujące nagrody: I miejsce – Zuzanna
Jaromin, 6 lat – Samorządowe Przedszkole nr 163 im. H. Bechlerowej w Krakowie, II miejsce – Szymon Pytlik, 5 lat – Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Rzuchowie, III miejsce – Ignacy Knopik – Nowakowski, 4 lata – Przedszkole Miejskie nr 6
w Lublińcu. Wszystkim dzieciom składamy serdeczne
gratulacje i podziękowania za udział w Konkursie Plastycznym. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Organizatorzy Konkursu:
Katarzyna Mrówka
Anna Tórz

Noc Bibliotek 2017 w GBP w Wilkowicach
GBP w Wilkowicach wraz ze swoimi filiami przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji NOC BIBLIOTEK. Spotkanie z czytelnikami odbyło
się 2 czerwca w Filii w Mesznej. Przebiegało pod hasłem „Podróże
i kulinaria”. W ten sposób biblioteka meszniańska promowała czytelnictwo oraz zachęcała do korzystania z bogatej oferty biblioteki.
Ci, którzy przybyli w tym czasie do
biblioteki w Mesznej mogli wpisać
się do „Księgi Pokładowej”, otrzymać los i wziąć udział w losowaniu
nagród książkowych. Punktem kulminacyjnym naszej III Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek była inscenizacja „Rzepki” Juliana Tuwima w wykonaniu bibliotekarzy i dzieci. Wiersze „Arbuz”, „Pomidor”, „Na straganie” oraz „Pali się” czytali: radny,
strażak, pani z Koła Gospodyń Wiejskich. Nie mogło oczywiście zabraknąć specjalnego gościa. Był nim podróżnik i marynarz pan Piotr Pielesz,
który opowiedział wiele ciekawych
historii ze swych wypraw. Na spotkaniu został wyświetlony film „Biu-

ro detektywistyczne Lassego i Mai.
Stella
Nostra”.
W trakcie trwania imprezy dzieci mogły uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach: kącik kulinarny (przygotowywanie potraw,
robienie szyszek
z ryżu oraz sałatki owocowej), kącik plastyczny (wykonanie „latających książek” oraz
ludzików z balonów), kącik książek i zagadek (quizy, zagadki, krzyżówki, kalambury, łamigłówki, czytanie książek). Wszyscy goście mogli poczęstować się wspaniałym chlebem i surówkami przyrządzonymi przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mesznej, za co gorąco im dziękujemy.
Zespół Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach dziękuje
wszystkim, którzy wzięli udział w Nocy Bibliotek 2017, dzięki Wam
wiemy, że warto!					
AP

OPERACJA PT. „USIĄDŹ Z FAŁATEM NA ŁAWCE!”, REALIZOWANA W RAMACH PODDZIAŁANIA
„WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH
STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” W RAMACH DZIAŁANIA
„WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER” OBJĘTEGO PROGRAMEM
W ZAKRESIE „ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO”.
NR UMOWY UM12-6935-UM1210212/16
Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy terenów należących do LGD „Ziemia bielska”, z radością informujemy, iż Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”
realizuje operację pt. „Usiądź z Fałatem na ławce” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
dla LGD Ziemia Bielska. O wysokości dofinansowania oraz celach operacji pisaliśmy w poprzednim numerze „Głosu…”
Tymczasem chcemy Państwa poinformować, iż wszystkie założenia na miesiąc czerwiec realizujemy zgodnie z planem. Ogłosiliśmy konkurs plastyczny dla Dzieci w wieku 5-15 lat pt. „Julian Fałat – Artysta nam znany!” z terminem składania prac do 26 czerwca br. oraz przeprowadziliśmy nabór na amatorski plener akwarelowy, o tym samym tytule, zgłoszenia należało złożyć do dnia 19 czerwca br.
Trwają również procedury wyłonienia wykonawcy ławki-pomnika, która będzie przedstawiać postać Juliana Fałata w skali 1:1. Ławka ta,
już wkrótce, posadowiona zostanie na naszych terenach zielonych przed „Promykiem” i będzie kolejnym punktem na mapie atrakcji w Gminie Wilkowice.
Mamy nadzieję, że już we wrześniu będziemy mogli, wspólnie z Państwem, świętować podczas Pikniku z Fałatem! Proszę śledzić nasze
starania w kolejnych relacjach z realizacji projektu i mocno trzymać za nas kciuki!
Aleksandra Szymik-Caputa
Koordynator operacji
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Głos Gminy Wilkowice
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SUKCESY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W MESZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
TYTUŁ KONKURSU

OSIĄGNIĘCIA

NAUCZYCIEL
PROWADZĄCY

TYTUŁ KONKURSU

OSIĄGNIĘCIA

NAUCZYCIEL
PROWADZĄCY

XIV Turniej Szachowy im. Władysława Brissa o tytuł Mistrza
Osiedla Złote Łany 2017

Marcel Maruszczak- 9.
miejsce

Beata Jakubiec

VIII Gminny Konkurs
Ortograficzny
„ Ortograficzne Potyczki”

Natalia Nowak - 3. miejsce

Renata Durajczyk

Gminny Konkurs Pieśni
Patriotycznej

Uczniowie kl. II b
- wyróżnienie

Grażyna Damek

Uczniowie kl. III a
- 1. miejsce

Renata Kamińska

Ekumeniczny Międzynarodowy
Konkurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz”

Julia Zielińska
- finalistka

Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny „ Mieszkam
w Beskidach”

Martyna Kubiesa - 2. miejsce
Antonia Urbanek
- 2. miejsce
Maja Dwornicka- 2. miejsce
Zofia Przybyła – 2.miejsce
Adam Dominiak, Julian Broniewski, Kamil Caputa,
Julia Zielińska, Maja Dwornicka, Lucjan Pezda, Marta
Kruczek - wyróżnienie

Grażyna Damek
Iwona Kwaśny

Dominika Legierska
- wynik bardzo dobry
Kinga Usarz- wyróżnienie
Filip Zieliński - wyróżnienie

Grażyna Damek

Barbara Rojek
Piotr Bezymski
Uczniowie kl. IIa - 3. miejsce Iwona Kwaśny
Uczniowie kl. III b
- 3. miejsce

Beata Jakubiec

Renata Kamińska

Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny „Najpiękniejsza
kartka na Boże Narodzenie ”

Antonia Urbanek
- wyróżnienie

Iwona Kwaśny

Schola - 1. miejsce

Grażyna Kubica

Ogólnopolski Konkurs Języka
Polskiego „Olimpus”

Marta Kruczek - laureatka

Renata Durajczyk

Ogólnopolski Konkurs
Historyczny „Olimpus”

Maja Dwornicka - laureatka

Renata Trela

Monika Zątek, Anna Kosma- Piotr Bezymski
la, Maja Wanio - 3. miejsce

Ogólnopolski Konkurs Matema- Dominika Legierska
tyczny „Orzeł matematyczny”
- laureatka
Oliwia Ślusarczyk
- wyróżnienie

Grażyna Damek

Natalia Duraj - 1. miejsce
Piotr Bezymski
Kamila Królak, Maja Wanio, Joanna Knap- Zagóra- 2.
miejsce

Ogólnopolski Konkurs Języka
Kamila Królak, Julia PrzybyAngielskiego „ Melting Pot” FOX ła, Maja Syzdek, Filip Zieliński - wynik dobry

Gabriela Kłosowska

Międzynarodowy Konkurs
Matematyczny „ Kangur”

Ogólnopolski Konkurs Języka
Angielskiego „ Melting Pot”

Konkursu Przedmiotowego
Synapsik „MEN”

Grażyna Kubica

Wiesław Tomaszek
Barbara Rojek
Małgorzata Więzik

Uczniowie kl. I - 2. miejsce

Gminny Festiwal Piosenki
Angielskiej

Gabriela Kłosowska,
Piotr Bezymski

Kamila Królak, Maja Szczy- Gabriela Kłosowska,
Piotr Bezymski
głowska - 2. miejsce
( kategoria duet)

Gabriela Kłosowska

Gabriela Kłosowska

Gminny Konkurs Plastyczny
„Moje Boże Narodzenie”

Martyna Kubiesa ,Zofia Ślo- Grażyna Damek
sarczyk, Dominika Legierska,
Aleksandra Greń - nagroda

Kamil Radecki - laureat
Kamil Pietyra - laureat

Iwona Kwaśny
Barbara Rojek

Gminny Konkurs Kolęd
i Pastorałek

Uczniowie kl. I - 1. miejsce

Gabriela Kłosowska

Gabriela Kłosowska

Wojewódzki Konkurs Poetycki Damian Staszewski
pt.„ Jest czadowo…” (w ramach - wyróżnienie
Konkursu Literackiego- XXIV
Tydzień Ziemi)

Renata Durajczyk

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce i życie”

Julian Broniewski - 1. miejsce Renata Durajczyk

Powiatowa Liga Szachowa

Kinga Kliś- 9. miejsce
Krystyna Laszczak
Filip Zieliński - 21. miejsce
Kacper Balcerzak - 23. miejsce
Maks Pochopień - 24. miejsce
Maria Sadlok - 12. miejsce
Szymon Jędryka - 35. miejsce
Piotr Babina - 7. miejsce
Marcel Maruszczak- 16.
miejsce
Kacper Świecak - 27. miejsce
Kacper Prochownik - 31.
miejsce
Kinga Paszko - 9. miejsce
Piotr Kiełbas - 33. miejsce
Kamil Kula - 34. miejsce

Beata Jakubiec

Uczniowie kl. III a
- 2. miejsce

Barbara Rojek
Piotr Bezymski
Renata Kamińska

Uczniowie kl. III b
- 2. miejsce

Beata Jakubiec

Uczniowie kl. II b
- 2. miejsce

Grażyna Damek

Uczniowie kl. II a
- 3. miejsce

Iwona Kwaśny

Biegi Przełajowe w ramach akcji Filip Szymański- 1. miejsce
„Cała Polska biega”
Kamil Kula - 1. miejsce
Piotr Babina - 4. miejsce
Kamil Radecki - 2. miejsce

Grażyna Damek
Beata Jakubiec

Mikołaj Rozumkiewicz
- 1. miejsce
Jakub Wrona - 1. miejsce
Patryk Kołodziej - 3. miejsce

Sławomir Trojak

Międzynarodowy Turniej Karate Marlena Kępys
o Puchar Gór Opolskich 2016
1.miejsce ( karate indywidualne) 4 miejsce (karate drużynowe dziewcząt)

Sławomir Trojak

Powiatowy V Turniej Szachowy Marcel Maruszczak - 2. miej- Beata Jakubiec
sce - srebrny medal Olszówki
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Natalia Duraj - 1. miejsce
(kategoria soliści)

Lena Gluza - 18. miejsce
(na 460)
Kamil Radecki - 9. miejsce
(na 680)
Maja Syzdek - 14. miejsce
(na 640)

Etap międzyszkolny Wojewódz- Dawid Tomalik - laureat
kiego Konkursu Wiedzy Języka
Angielskiego dla klas IV-VI

Powiatowa Liga Szachowa

Zofia Marcalik, Marlena
Piotr Bezymski
Kępys, Kinga Klaczek, Zofia
Wandzel, Maja Dwornicka,
Julia Zielińska- 2. miejsce

Głos Gminy Wilkowice

2. miejsce w Gminnych
Zawodach w mini piłce
siatkowej dziewcząt
2. miejsce w Gminnych
Zawodach w mini piłce
koszykowej dziewcząt

Iwona Kwaśny

Sławomir Trojak

Spotkanie przy ognisku

3 czerwca 2017 roku na biwaku w Bystrej odbyła się uroczystość nawiązująca do nocy świętojańskiej (sobótki). Towarzystwo Przyjaciół Bystrej oraz Wójt Gminy Wilkowice
zorganizowali dla wszystkich mieszkańców gminy, gości
i turystów ognisko sobótkowe. Program imprezy przedstawiał się następująco:
godz. 17:00 – otwarcie II Bystrzańskiej Sobótki,
godz. 17:30 – występ zespołu „Mały Ondraszek” ze
Szczyrku,
godz. 18:00 – występ kapeli góralskiej „Grapa”,
godz. 20:00 – wręczenie nagród za najładniejsze wianki,
godz. 20:30 – występ Stowarzyszenia Zbójników „Beskidnicy” celem zaprezentowania „Tańca Ognia”.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bystrej, p. Małgorzata Wieczorek, przywitała wszystkich gości bardzo serdecznie. W swoim wystąpieniu przypomniała, że sobótki – noc świętojańska to święto wody
i ognia, a także święto miłości i płodności, Słońca i Księżyca. Sobótka to słowiańskie święto związane z letnim przesileniem Słońca,
obchodzone w najkrótszą
noc w roku, czyli najczęściej 21/22 czerwca. Palenie natomiast ognia stało
się istotną częścią obrzędowości sobótkowej.
W kolejnej części imprezy wystąpił zespół „Mały
Ondraszek”, składający się
z najmłodszych tancerzy,
którzy mają zaledwie po
kilka lat. Zespół prowadzo-

ny przez p. Dorotę Laszczak zrobił ogromne wrażenie na słuchających. Śpiewy i tańce góralskie zostały nagrodzone gromkimi brawami. Kapela góralska „Grapa” wykonała pieśni góralskie, które swym
brzmieniem wprawiły publiczność w niezwykłą radość. Przewodnik
kapeli zabawiał wszystkich gości ciekawymi konkursami poprzez
wspólne śpiewania oraz jazdę na archaicznych nartach biegowych.
Uczestnicy zabaw wykazali wielkie zaangażowanie, a śmiechom nie
było końca.
O godz. 20:00 p. Małgorzata Wieczorek ogłosiła wyniki konkursu
na najładniejszy wianek. Trzeba przyznać, że wszystkie wianki były
wykonane z nienaganną precyzją i charakteryzowały się niezwykłą
oryginalnością. I miejsce zdobyło Przedszkole w Bystrej, II miejsce –
Nina Demczyszyn, III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Bystrej.
Stowarzyszenie Zbójników „Beskidnicy” zaprezentowało „Taniec
Ognia”. Wokół ogniska tańczyły ubrane na biało dziewczęta z przepasaną bylicą, czyli czarodziejskim zielem, które miało wielką moc.
Dziewczyny urzekły wszystkich śpiewem pieśni miłosnych.
Goście mieli jeszcze okazję, aby umilić ten dzień wspólnymi tańcami i śpiewami. Każdy zapewne z nich powtarzał, że zobaczymy się za
rok, bo warto kultywować tradycje i obrzędy. 		
TPB

Podsumowanie XVII Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. M. Papiurek
22 kwietnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrej odbyła
się gala podsumowująca XVII Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek organizowany przez Akcję Katolicką Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Koncert finałowy zgromadził wielu znakomitych gości, a wśród nich byli: Stanisław Szwed-Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Andrzej Płonka-Starosta Powiatu Bielskiego,
Janusz Król - Starosta Powiatu Cieszyńskiego, Ewa Żak - Radna Województwa Śląskiego, przedstawiciele Samorządów Powiatów: Bielskiego i Cieszyńskiego, Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka,
ks. dziekan Franciszek Kuliga, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
„Promyk” Agnieszka Sech i wielu innych zacnych gości. Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej Senator Andrzej Kamiński
podczas otwarcia Przeglądu przywitał przybyłych gości, krótko podsumował XVII Przegląd Pieśni Patriotycznej a następnie podziękował
za wsparcie finansowe otrzymane od Starostwa Bielskiego i Powiatu cieszyńskiego, osobom, które kolejny raz ufundowały nagrody dla
uczestników Konkursu: tj. p. Jadwidze Wiśniewskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego, p. Stanisławowi Szwedowi oraz Krajowemu
Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podziękowania skierował również do organizatorów Przeglądu oraz do
dzieci i młodzieży wraz z opiekunami, bez których jak mówił nie było
by Przeglądu w parafiach naszej diecezji, później etapu diecezjalnego, czy tego uroczystego Koncertu, na którym uczestniczą wszyscy

nagrodzeni. To były piękne chwile, kiedy jeszcze raz słuchając laureatów mogliśmy myślami wrócić do naszej historii. Wspominać tych,
dzięki którym żyjemy w wolnej Ojczyźnie.
Podsumowanie Przeglądu Pieśni Patriotycznej poprowadziła
p. E. Gacek, a zaproszeni goście wręczali nagrodzonym i ich opiekunom ufundowane upominki. Sala wypełniona po brzegi gromkimi brawami przyjmowała nagrodzonych a fotografowie wykonywali pamiątkowe zdjęcia.
GRAND PRIX XVII Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. M. Papiurek przyznano Zespołowi „Antyrama” z LO nr 6 w Bielsku- Białej. Nagrodę specjalną ufundowaną przez Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigę Wiśniewską w postaci symbolicznych biletów na wyjazd do Brukseli w imieniu Pani Europoseł wręczył wiceminister Stanisław Szwed.
Laureatom i wszystkim nagrodzonym życzymy dalszych sukcesów.
Na łamach miesięcznika Głosu Gminy Wilkowice w imieniu Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej bardzo serdecznie pragnę podziękować Wójtowi Gminy Wilkowice p. Mieczysławowi Rączce oraz p. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej
Agnieszce Sech za użyczenie sali, gościnność i pomoc w realizacji
tego wspaniałego wydarzenia.
Wychowanie patriotyczne należy do ważnych zadań podejmowanych przez Akcję Katolicką.
Wasz i nasz wysiłek związany z pracą nad
doskonaleniem śpiewu i organizacji poszczególnych etapów Przeglądu daje gwarancję
prawidłowego wzrastania dzieci i młodzieży.
Kształtuje poprawne rozumienie patriotyzmu,
umiłowania Ojczyzny, podtrzymywania tradycji
i pamięci narodowej.
Bożena Tobiasz
Sekretarz Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej

ogłoszenie
Zawiadamiamy wszystkich członków stowarzyszenia kulturalnego „Wrota Beskidów”, że w piątek 30.06.2017 r. w Domu Strażaka w Wilkowicach o godz. 18:00 odbędzie się zebranie sprawozdawcze. Obecność obowiązkowa.
Władysław Wala
Głos Gminy Wilkowice
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XVIII DNI WILKOWIC
Za nami XVIII Dni Wilkowic. Podobnie jak w latach ubiegłych uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Mieczysław Rączka wraz
z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Ryszardem Rączką.
Część kulturalna rozpoczęła się od występu dzieci i młodzieży
z placówek oświatowych z terenu Wilkowic.
Następnie na scenie wystąpiła Gminna Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Wilkowic, zaś jako kolejny zaprezentował się Zespół Pieśni
i Tańca „Ziemia Beskidzka”.
O godz. 20:00 na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru Zespół „Lachersi”. Na zakończenie sobotniego wieczoru została zorganizowana dyskoteka.
W niedzielne popołudnie na scenie pojawiły się zespoły Rocker
Soul, Le Fleur, grupy wokalne „Crazy Tones”, „Przednutki” oraz grupy
taneczne „Czaj-Squad” oraz Feniks. Podczas wieczoru wystąpił również Młodzieżowy Klub Sportowy „WILKI” Wilkowice i zaprezentował
swoje umiejętności. Jako gwiazda wieczoru wystąpiła uczestniczka
Konkursu Piosenki EUROWIZJA 2017 Katarzyna Moś. Na zakończenie Dni Wilkowic wystąpił Zespół Pociąg Rock’n’Roll.
Poza częścią kulturalną podczas XVIII Dni Wilkowic miały miejsce
również wydarzenia sportowe. W środę na hali GOSiR w Wilkowicach zorganizowany został Dzień Sportu Dla Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „HALA BEZ BARIER” zorganizowany przez
DPS w Wilkowicach, zaś w sobotę na trasie Górne Wilkowice – Magurka Wilkowicka odbył się wyścig rowerowy „UPHILL 2017”.
Składamy serdecznie podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym zorganizowane zostały tegoroczne Dni Wilkowic.

DIW – PLAST Komendarczyk,
Mieczysław Wala – ROBOTY ZIEMNE,
Państwo Stachura,
Państwo Jasik,
Cabaj – EKODREW,
KGW Wilkowice,
Fundacja Sadyba,
Niepubliczne Przedszkole MĄDRA SÓWKA,
Olimpia i Jolanta Romaniak,
Sebastian Białek,
Sieć sklepów ROLL.
Serdecznie dziękujemy!
Organizatorzy

Sponsorzy XVIII Dni Wilkowic:
Rada Sołecka Wilkowice,
Urząd Gminy w Wilkowicach,
Paulina i Mieczysław Rączka,
Spółka Wodociągowa w Wilkowicach,
EKO-WTÓR Jakubiec,
Jerzy Wala,
Firma POL-LAB,
Bank Spółdzielczy Bystra,
Stacja Paliw - BOMAR,
Paulina i Bartłomiej Czader,
Ewa i Sylwia Wadoń,
Ośrodek Szkolenia Kierowców Halina i Bogdan Janek,
DREWPLAC S.C.,
Daria i Klaudiusz Bartosik,
Dorota i Wojciech Kąkol,
Bielskie Składy Opałowe,
Stefan Leniec,
Wiesław Hańderek,
Firma DĘBIŃSKI,
Piotr Krzyżak,
Jakubiec – KAMIENIARSTWO,
Mirosław Gilowski,
WILBUD – Materiały Budowlane i Opałowe,
Sadowski – Instalacje Elektryczne,
JASNOCIEMNO – PL,

Razem możemy więcej
Powiedzenie to kolejny raz znajduje potwierdzenie w rzeczywistości, bo to my mamy duży wpływ na kształtowanie naszego otoczenia, środowiska. Tylko musimy chcieć i przekonać do swoich pomysłów „grupę
wsparcia”.
Tak było z zabytkową kapliczką przy ulicy Nad Wilkówką w Wilkowicach. Ktoś rzucił hasło: czas zmienić
otoczenie, bo zabytkowa, bo na szlaku, bo … Sołtys Pan Ryszard Rączka wraz z radą sołecką podjęli temat
i ich staraniem zostały położone nowe, kamienne schody do kapliczki i zabezpieczone otoczenie wokół nich.
Tak wbudowane stopnie bardzo wpisują się w styl zabytkowej budowli, poprawiają komfort wejścia do wnętrza, chociażby celem modlitwy, czy sprzątania lub wymiany kwiatów.
Także ich staraniem, za pomocą skalnych obelisków, zaznaczone zostały miejsca szczególnie istotne dla
nas mieszkańców, a którymi chcemy zainteresować przyjezdnych: skwerek Światowych Dni Młodzieży – głaz
z tablicą pamiątkową, trasa na Magurkę – skała z rowerem i miejsce parkingowe przy ulicy Harcerskiej. Nie
robili tego sami, ale dzięki zaangażowaniu wielu innych osób.
Stąd tą drogą pragnę podziękować: Panu Sołtysowi, na ręce Pana Bogdana Szlósarczyka – kierownika
Referatu Służb Technicznych dla Jego pracowników etatowych jak i tych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych; Panu Bogdanowi Kajzerowi, Panu Markowi Urbańczykowi, Panu Kazimierzowi Kalinowskiemi oraz Panu Markowi Żarnowieckiemu wraz z pracownikami.
Dziękujemy za wszelką pomoc i liczymy na dalszą współpracę.
Janina Janica-Piechota
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sprzętu i pomocy dydaktycznych dla placówki. W chwili obecnej
Stowarzyszenie
DLA WILKOWIC” KRS 0000268430 oraz obliczoną kwotę 1%
ą kwotę przekazano
na konto „RAZEM
Rady Rodziców.
podatku.
Długosz Małgorzata – dyr. ZSP
Meszna
Dziękujemy

dziAłANiA w zSP w MESzNEj
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FITI-CAR
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517 458 942

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

Trzopek Andrzej P.P.H.U.

„ADC”

Tel. 605 515 613

Trzopek Andrzej P.P.H.U.

„ADC”
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Lek.med. Maciej
Maciej Majcherczyk
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specjalista
ENDOKRYNOLOG
ENDOKRYNOLOG
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USG
USG tarczycy
USG
tarczycy
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Szczyrk
11
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50
Rejestracja
telefoniczna
tel.
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608 582
Rejestracja telefoniczna
582 576
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www.endokrynologmajcherczyk.pl
www.endokrynologmajcherczyk.pl
www.endokrynologmajcherczyk.pl
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ZAPRASZMY PAŃSTWA
DO NOWYCH DELIKATESÓW CENTRUM

W WILKOWICACH,
UL. WYZWOLENIA 76
(DAWNY ROGACZ)
ORAZ DO SKLEPÓW:
DELIKATESY CENTRUM
MESZNA, UL.HANDLOWA 23
I
DELIKATESY CENTRUM
WILKOWICE, UL. WYZWOLENIA 138
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który odbędzie się na Biwaku w Bystrej przy ul. Fałata.
Będą wyroby, które wykonują wystawcy własnoręcznie,

- animacje z wykorzystaniem sprzętu firmy Wats
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informacji na
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Występ
zespołu
Włóczykije
Zgłoszenia rezerwacji stoisk należy dokonać do dnia 27.07.2017r. pod numerem

- patrz załączony regulamin
UWAGA!UWAGA!
UWAGA!
602 685 849UWAGA!
lub mailem: bystrzanskainicjatywa@gmail.pl
Więcej informacji na www.facebook.com/bystrzanskainicjatywa
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Zgłoszenia rezerwacji
stoisk należy dokonać do dnia 27.07.2017r. pod numerem 602 685 849 lub mailem: bystrzanskainicjatyw
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„Wielkie Grillowanie
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Bystrej”w Bystrej”

„Wielkie Grillowanie na
Biwaku
Bystrej”		
- patrz
załączony regulamin
-w
patrz
załączony regulamin

UWAGA! UWAGA!

Organizatorzy - zapraszają !!!

Organizatorzy - zapraszają
Organizatorzy
!!! - zapraszają !!!

PODCZAS JARMARKU DRUGI JUŻ W BYSTREJ KONKURS

Zarząd OSP Wilkowice
zaprasza na Vna
Otwarte
Zawody Sikawek
Konnych
„Wielkie
Grillowanie
Biwaku
w Bystrej”

o Puchar Wójta Gminy Wilkowice,
- patrz załączony regulamin
które odbędą się 29 lipca 2017 roku, o godzinie 15:00
w Wilkowicach Górnych przy ul. Harcerskiej - polana nad zbiornikiem wodnym.
Organizatorzy - zapraszają !!!

UWAGA!!! Zmiana kolorów worków na segregowane
odpady komunalne
UWAGA!!! Zmiana kolorów worków na segregowane odpady komunalne

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że od 1 lipca br. zmienia się kolor worków
przeznaczonych na selektywnie zebrane odpady komunalne ( surowce wtórne ).

Zmiana
worków
na segregowane
odpady
komunalne
Do kolorów
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jedną
z niżej wymienionych frakcji
Szanowni mieszkańcy, informujemy, że od 1 lipca br. UWAGA!!!
zmienia się
Przedsiębiorca
odbierający
odpady SZTUCZNE:
będzie zobowiązany do bieżącego wyposażenia
TWORZYWA
kolor worków przeznaczonych na selektywnie zebrane
odpady koSzanowni położonych
mieszkańcy,
że Wilkowice
od 1 lipca w
br.worki,
zmieniawsię
kolor worków
nieruchomości
nainformujemy,
terenie
Gminy
których
gromadzone
• butelki
po napojach,
munalne (surowce wtórne ).
przeznaczonych
na selektywnie
zebrane
odpady
komunalne
( surowce wtórne ).
będą
odpady
w
sposób
selektywny
wg
ustalonej
kolorystyki:
•
kubki
po
śmietanie,
jogurtach,
Przedsiębiorca odbierający odpady będzie zobowiązany do bieżą• puste
plastikowe
po wyposażenia
chemii
gospodarczej
cego wyposażenia nieruchomości położonych na terenie
Gminy WilPrzedsiębiorca
odbierający
odpadyopakowania
będzie zobowiązany
do bieżącego
- kolorselekniebieski
–i kosmetykach,
papier
i tektura
kowice w worki, w których gromadzone będą odpadynieruchomości
w sposób
położonych
na terenie
Gminy Wilkowice w worki, w których gromadzone
- kolorwzielony
– szkło
woreczki
folie,
będą odpady
sposób •selektywny
wgfoliowe
ustaloneji inne
kolorystyki:
tywny wg ustalonej kolorystyki:
- kolor żółty – tworzywa
opakowania wielomateriałowe lub metal.
• czyste sztuczne
kanistry lub
plastikowe,
- kolor niebieski – papier i tektura,
- kolor niebieski• – plastikowe
papier i tektura
zabawki np. klocki.
- kolor zielony – szkło,
Do worka
niebieskiego przeznaczonego do zbierania PAPIERU
- kolor zielony –OPAKOWANIA
szkło
WIELOMATERIAŁOWE:
- kolor żółty – tworzywa sztuczne lub opakowania wielomateriałowe
I TEKTURY
- kolor żółty – tworzywa
sztuczne
opakowania mleku,
wielomateriałowe
lub metal.
• kartony
po lub sokach,
śmietance
lub metal.
do kawy i innych
produktach spożywczych.
WRZUCAMY:
niebieskiego przeznaczonego do zbierania PAPIERU
METAL: Do worka
 gazety, czasopisma,
Do worka niebieskiego przeznaczonego do zbierania PAPIERU
I TEKTURY
•
opakowania
z
aluminium,

katalogi
i ulotki,
I TEKTURY WRZUCAMY:
WRZUCAMY:
książki i zeszyty,
• drobny złom
żelazny,
• gazety, czasopisma,
workiczasopisma,
papierowe,
• kapsle,  gazety,
• katalogi i ulotki,
 katalogi
i ulotki,
tekturę
i kartony. rury, armatury, taśmy stalowe
• stare naczynia
kuchenne,
• książki i zeszyty,
 książki i zeszyty,
PRZYPOMINAMY,
ŻE WORKI TE PRZEZNACZONE SĄ TYLKO I WY• worki papierowe,
 worki papierowe,
ŁĄCZNIE NA
ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE.
• tekturę i kartony.
 tekturę i kartony.
WORKÓW TYCH NIE NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ NA ODPADY
Do worka zielonego przeznaczonego do zbierania odpadów ze STANOWIĄCE POZOSTAŁOŚĆ PO SEGREGACJI (ZMIESZANE
worka zielonego przeznaczonego do zbierania odpadów ze
ODPADYDoKOMUNALNE).
SZKŁA WRZUCAMY:
SZKŁA
Nie ulega
zmianie odbiór odpadów komunalnych nieselektywnie ze• odpady ze szkła opakowaniowego,
branychDo–worka
tzw.
zmieszanych
odpadów
niezawierają• szklane opakowania po kosmetykach,
zielonego
przeznaczonego
do zbierania komunalnych,
odpadów ze
WRZUCAMY:
cych odpadów
biodegradowalnych,
• słoiki,
SZKŁA
 odpady
ze szkła opakowaniowego,popiołu, odpadów remontowych i
rozbiórkowych,
wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego
 szklane
opakowania po kosmetykach,
• butelki.
WRZUCAMY:
słoiki, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych
i elektronicznego,
 odpady
ze
szkła
opakowaniowego,
butelki.
baterii i akumulatorów,
mebli,
zużytych opon, itp.
 szklane opakowania
po kosmetykach,
 nadal
słoiki,
Odpady te
mają być gromadzone w osobnych pojemnikach
 sztucznego,
butelki.
z tworzywa
metalowych lub workach, najlepiej ciemnych.
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