
Kanalizacja sanitarna – postęp 
robót

Meszna, ul. Zielona

cd. na str. 2

XIX DNI WILKOWIC
PROGRAM IMPREZY

ŚRODA 06.06.2018 r.
Hala GOSiR w Wilkowicach:
9.30 Zawody sportowe pn. „Hala bez barier”

SOBOTA 09.06.2018 r.
Plac Obok OSP Wilkowice:
15.00 Oficjalne otwarcie XIX Dni Wilkowic
15.10 Występy przedszkolaków z Przedszkola Publicznego 

w Wilkowicach oraz młodzieży ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 i nr 2 w Wilkowicach

16.30 Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”
17.30 Występ Zespołu „Kamuflaż” 
19.00 Występ Zespołu „BG STYL”
22:00 Dyskoteka

NIEDZIELA 10.06.2018 r.
Plac Obok OSP Wilkowice:
10:00 Przewodnik czeka – Sołtys zaprasza w ramach Klubu 

Podróżnika w GOK „Promyk”: „Wilkowice czasów Gali-
cji – od kościoła parafialnego, przez Kaplę, kamienny 
krąg, stary cmentarz do Wilczyska” (szczegóły na pla-
kacie na stronie 7)

14.00 Pokazy walk JUDO
14.30 Występ Zespołu Gimnastyki Artystycznej „Orion”  

z Łodygowic
15.00 Występ zespołu Andy MC 
16.30 Występ zespołu „Rocker Soul”
17:40 Występ grup tanecznych z GOK „Promyk”: „Czajsquad” 

i „Sun Lights”
18.00 Koncert Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej
19.30 Występ Zespołu „Pociąg Rock’n’Roll”

Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”  
jest współfinansowany dotacją z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach  

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W sobotę i niedzielę Gminna Biblioteka 
Publiczna w Wilkowicach serdecznie za-

prasza na wystawę poświęconą Irenie Sendlerowej. 
Wystawa czynna w godzinach od 15:00 do 18:00.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WILKOWICACH 
 

 
 

Znajdź nas: www.biblioteka-wilkowice.pl 
Napisz: gbp@biblioteka-wilkowice.pl 

Zadzwoń: 33 8 170 872 
 

 

zaprasza do zwiedzania 

Wystawy przygotowanej z materiałów 
udostępnianych przez Instytut Pamięci Narodowej 

z okazji  

Roku Ireny Sendlerowej  
ogłoszonego przez Sejm RP. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
w dniach 8-29 czerwca 2018 r.  
w godzinach otwarcia biblioteki 

w siedzibie głównej GBP w Wilkowicach, przy ul. Strażackiej 3. 

miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566

www.facebook.com/gminawilkowice/Zapraszamy na nasz profil na

Rok XII nr 05 (136) Maj 2018 r.

Do połowy maja wykonano łącznie 7 002,67 m kanałów sanitarnych, co stanowi 
20,84% wykonania zakresu rzeczowego w ramach I etapu robót budowlanych. 

Kanały sanitarne z rur PCV Ø200 i Ø160 oraz kamionki Ø200 zostały wykonane na uli-
cach:
• Bystra: ul. Kościelna, ul. Wrzosowa, ul. Wypoczynkowa,
• Meszna: ul. Zielona, ul. Olchowa, ul. Pasterska, ul. Łagodna, ul. Polna, ul. Skośna,  

ul. Grzybowa, 
• Wilkowice: ul: Relaksowa, ul. Do Lasku,
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Bystra, ul. Wrzosowa

besKidnicy obchodzili jubileusz
28 kwietnia 2018 r. Stowarzyszenie Zbój-

ników „Beskidnicy” spotkało się w MOK „Nad 
Borami” w Mesznej, by wraz z zaproszony-
mi gośćmi świętować 5 – lecie istnienia. Tytuł 
Honorowego Członka Stowarzyszenia otrzy-
mali Stanisław Noworyta – autor książki „Be-
skidnicy” oraz Marian Ormaniec – przedsię-
biorca z Gilowic. 

Wśród przybyłych gości znaleźli się: Wójt 
Gminy Wilkowice - Mieczysław Rączka, 
Przemysław Drabek – wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, Antoni Ku-
fel – sołtys Mesznej, Agnieszka Sech – dy-
rektor GOK „Promyk”, Małgorzata Wieczorek 
– prezes Towarzystwa Przyjaciół Bystrej, Jo-

anna Kasperek – reprezentantka 
LGD Ziemia Beskidzka, przedsta-
wiciele Kręgu Starszyzny Harcer-
skiej z Mesznej: hm. Maciej Stwo-
ra, dh Iwona Janoszek, dh Jago-
da Podolak oraz Czesław Szwaj-
kosz - przedstawiciel Stowarzy-
szenia Plastyków „Ondraszek”, 
a także zaprzyjaźnieni z Beskid-
nikami delegaci grup rekonstruk-
cyjnych Akademii Fantastyki i Ja-
pońskich Sztuk Walki „Jedi – Ta-
keda”; wśród nich Tomasz Ku-
liński – przedstawiciel Chorągwi Żywieckiej 
oraz Stanisław Noworyta i Marian Ormaniec.

Po oficjalnym powitaniu był czas na ga-
wędę retrospektywną. O datach, miejscach 
i wydarzeniach związanych z dotychczaso-
wym – imponującym dorobkiem artystycz-
nym Stowarzyszenia odpowiadał zebranym 
Krzysztof Kufel – hetman Beskidników. Za 
zaangażowanie w działania na rzecz Stowa-
rzyszenia dyplomy uznania otrzymały nastę-
pujące osoby: Dorota Kufel, Iwona Waluś, 
Natalia Wolińska, Bartosz Kufel, Dawid Kieł-
bas, Sławomir Sudoł. Najmłodszą wyróżnio-
ną Beskidniczką była Lena Nikowska. Jak na 

góralskie świętowanie przystało - nie zabra-
kło wybornego poczęstunku przy góralskiej 
muzyce.

Wszystko zaczęło się od 7 pasjonatów, 
którzy w 2009 roku mieli kilka ciekawych po-
mysłów na artystyczne zbójowanie. Formal-
nie potrzeba 15 osób, aby założyć stowa-
rzyszenie więc do przygody z kulturą i tra-
dycją zbójnicką zaprosili białogłowy. Był to 
strzał w dziesiątkę – krasne, muzykalne, em-
patyczne stanowią serce Stowarzyszenia! 
W lutym 2013 roku zarejestrowali działalność 
i otrzymali osobowość prawną jako pierwsze 
tego typu stowarzyszenie na Podbeskidziu. 

Dziś zbójników – Beskidników jest 23, pre-

dzień rzemiosła w wilKowicach
Kultywowanie tradycji pogranicza polsko-

czeskiego od zawsze wpisane jest w tury-
styczne walory regionu. Ludowa muzyka, pa-
sterstwo, rękodzielnictwo stały się wyznacz-
nikiem podejmowanych inicjatyw społecz-
nych i kulturalnych, kształtujących dobrosą-
siedzkie stosunki pomiędzy mieszkańcami 
naszych krajów. Zmieniające się trendy ryn-
kowe, dynamiczny rozwój gospodarczy spra-
wiają, że miejsca niewielkich niegdyś rodzin-
nych warsztatów rzemieślniczych coraz czę-

ściej zajmują duże przedsiębiorstwa. Czy 
jednak masowa, w większości zautomaty-
zowana produkcja sprawi, że tkactwo, ślu-
sarstwo, ręczne wytwarzanie sera i drewnia-
nych zabawek staną się jedynie sentymen-
talnym hobby dla coraz starszych rzemieśl-
ników? A może zapach naturalnej, wycze-
sywanej pieczołowicie wełny, dotyk drewna 
zmienianego dłutem w piękną zabawkę, tur-
kot maszyny do szycia czy dźwięk kowadła 
nie pozwolą na zapomnienie. 

Projekt „Życie tradycją komponowane“ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska - Polska 

cd. na str. 6

cd. na str. 6

Roboty planowane:
• Bystra: ul. Wrzosowa, ul. Wypoczynkowa,
• Meszna: ul. Zielona, ul. Olchowa, ul. Pa-

sterska, ul. Brzozowa, ul. Handlowa,  
ul. Łagodna,

• Wilkowice: ul. Do Lasku, ul. Zielna, ul. 
Spacerowa.

Festyny ekologiczne
W maju zorganizowane 

zostały festyny ekologicz-
no-edukacyjne promujące 
Projekt „Budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej na tere-
nie Gminy Wilkowice w wy-
znaczonych obszarach aglo-
meracji” na terenie placówek 
szkolnych i przedszkolnych 
w Gminie Wilkowice. 

Tematyka festynów doty-
czyła oczyszczania ścieków, 
obiegu wody w przyrodzie, 
budowy kanalizacji, poprawy 
jakości wody w rzekach i je-
ziorach oraz różnorodności 

biologicznej.
Festyny zorganizowane zostały w pla-

cówkach:
17 maja 2018 r. – Szkoła Podstawowa nr 

1 im. Synów Pułku w Bystrej, 
18 maja 2018 r. – Przedszkole Publicz-

ne w Bystrej,
23 maja 2018 r. – Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Mesznej.
ERMAT GROUP
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XLVII/394/2018 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy w miejscowości 
Bystra (obręb Bystra Śląska), w rejonie ul. Niecałej i ul. Szczyrkowskiej.

XLVII/395/2018

Zmiany załącznika do uchwały nr VIII/65/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określe-
nia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępo-
wania w tych sprawach w związku z realizacją “Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i mło-
dzieży w Gminie Wilkowice”.

XLVII/396/2018 Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2018 r.

XLVII/397/2018 Wprowadzenia zmian do WPF Gminy WIlkowice na lata 2018-2033.

XLVII/398/2018 Podziału Gminy Wilkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych ko-
misji wyborczych.

XLVII/399/2018 Przyjęcia od Powiatu Bielskiego zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

XLVII/400/2018 Wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości oznaczonej w EGiB jako działka 
nr 55/15, jednostka ewidencyjna Wilkowice, obręb: 0002 – Bystra Śląska.

XLVII/401/2018 Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej oznaczonej w EGiB jako działka nr 55/15, jednostka ewiden-
cyjna Wilkowice, obręb: 0002 – Bystra Śląska.

uchwały podjęte na sesji w dniu 25 Kwietnia 2018 r. w sprawie:

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rącz-
ka między innymi:

• Wziął udział w obchodach święta Konstytucji 3 maja zorganizowa-
nych wspólnie z GOK „Promyk” w Bystrej.

• Otworzył Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne na stadionie obok 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach dla uczniów 
szkół z powiatu bielskiego.

• Wziął udział w spotkaniu z Panem Piotrem Woźny, pełnomocnikiem 
rządu ds. czystego powietrza, w Starostwie Powiatowym w Bielsku-
Białej, dotyczącym ograniczenia niskiej emisji.

• Wziął udział w walnym zebraniu akcjonariuszy Spółki Ekoład.
• Przeprowadził radę budowy modernizacji lecznicy pod potrzeby 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach oraz radę 
budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice, w ramach 
etapu I.

• Wziął udział w Mszy Świętej na Lanckoronie w Bystrej, podczas któ-
rej przypomniano sylwetkę ks. mjr Rudolfa Marszałka zamordowane-
go 10 marca 1948 roku.

• Wziął udział w spotkaniu mieszkańców z posłami i senatorem z par-
tii PIS.

W ostatnim miesiącu:
• Ogłoszono po raz drugi przetarg nieograniczony na robotę budowla-

ną „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie budynku 
Urzędu Gminy w Wilkowicach” - do poprzedniego postępowania nie 
wpłynęła żadna oferta.

• Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę „Opracowa-
nie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskie-
go i nadzoru przyrodniczego dla projektu: Rewitalizacja przestrzeni 
nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej.

• Unieważniono postępowanie przetargowe na robotę budowlaną „Bu-
dowa boiska wielofunkcyjnego wraz ze skocznią do skoku w dal na 
terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej” – do postępo-
wania nie wpłynęła żadna oferta.

• Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej na robotę budowlaną „Bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wy-
znaczonych obszarach aglomeracji etap 3 - rejon M, N, O, P, R, S”.

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na robotę budowlaną „Budowa 
bocznej sieci kanalizacji sanitarnej łączącej sieć główną z budynka-
mi położonymi na terenie Gminy Wilkowice w roku 2018 - etap 1”.

wójt inFormuje

daglezja w bystrej najwyższym drzewem w polsce! 
Prawdopodobnie do wielu z Państwa dotar-

ła już wiadomość, że na terenie naszej gminy ro-
śnie najwyższe drzewo w Polsce. Jest to dagle-
zja zielona (Pseudotsuga menziesii), zwana rów-
nież jedlicą Douglasa. To gatunek szybko rosną-
cych drzew iglastych, w sprzyjających warunkach 
osiągających 100 m wysokości, w Europie dora-
stających średnio do 50 m. Jak wskazują, liczne 
już pomiary, nasza daglezja ma co najmniej 56,5 
m a może mieć nawet 57,3 m bo taki jest wynik po-
miaru wykonanego przez Pana Piotra Gacha – mi-
łośnika drzew, autora strony mojedrzewa.pl, gdzie 
można znaleźć więcej informacji o naszej dagle-
zji i innych ciekawych drzewach rosnących w Pol-
sce i na świecie.

Wiemy, że to wspaniałe drzewo rośnie w sku-
pisku daglezji porastających stok góry Klimczok, 
w leśnictwie Biła, w Nadleśnictwie Bielsko, w gra-
nicach administracyjnych Bystrej. 

Z informacji uzyskanych w Nadleśnictwie wyni-
ka, że daglezjowy las zajmuje ok. 2,2 ha i tworzy 
go kilkadziesiąt drzew, z których większość osią-
gnęła co najmniej 45 m wysokości. Drzewa zosta-
ły posadzone około 115 lat temu, są w bardzo do-
brej kondycji i posiadają potencjał wzrostu.

Daglezja jest długowieczna – żyje kilkaset lat!
KS

przedszKolaKi z bystrej w „dinolandii”
11 maja starsze przedszkolaki wraz z opie-

kunami wybrały się na wycieczkę. Tym ra-
zem odwiedziły krainę dinozaurów – „Dino-
landię” w Inwałdzie. Pani przewodnik opo-
wiedziała dzieciom ciekawostki na temat 
prehistorycznych stworzeń. Przedszkola-
ki same mogły dotknąć oraz porównać wiel-

kość, wygląd dinozaurów. Dowiedziały się, 
że styrakozaur, diplodok żywiły się roślina-
mi, ale również wśród dinozaurów były mię-
sożercy. Dzieci z łatwością rozpoznały di-
nozaura Reksa – największego drapieżnika 
znanego m.in. z filmu „Park Jurajski”. Przed-
szkolaki mogły również zabawić się w spe-

leologów wędrując podziemnymi korytarza-
mi – jaskiniami, miały możliwość odnalezie-
nia w sobie ”żyłki” paleontologa odszukując 
w piasku ukryte kości dinozaurów oraz odci-
śnięte w skałach liście paproci. „Dinolandia” 
to nie tylko świat prehistorycznych stworzeń, 
ale również wspaniałe miejsce zabaw, dla-
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zespół muzyczny ze szKoły podstawowej nr 1  
im. władysława jagiełły reprezentantem delegatury 

oŚwiaty w bielsKu-białej!

„eKsperci programowania”
„EKSPERCI PROGRAMOWANIA” to pro-

jekt opracowany w Wyższej Szkole HUMA-
NITAS w Sosnowcu i realizowany w 29 szko-
łach podstawowych w 8 gminach w samym 
tylko podregionie bielskim. Przeszkoleniem 
i wsparciem trenerów zostało objętych 127 
nauczycieli (u nas p. Beata Duraj, p. Lucyna 
Skonecka, p. Anna Turotszy-Goryl, p. Barba-
ra Włodarz) i 1812 uczniów edukacji wcze-
snoszkolnej, w tym tylko w naszej szkole jest 

to ponad 70 dzieci z klasy 1b, 2a, 3a, 3c.
I właśnie dla naszych podopiecznych jest 

to korzyść szczególna, bowiem w każdej 
zgłoszonej klasie przeprowadzonych zosta-
nie 30 godzin dodatkowych zajęć pozalek-
cyjnych, które rozpoczęły się już w marcu br. 
dla uczniów klas trzecich. Dzieci poprzez za-
bawę uczą się kodowania oraz podstaw pro-
gramowania z wykorzystaniem programów 
ScratchJr lub Scratch. Zajęcia dodatkowo 
z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO 
WeDo0.2 pozwolą jeszcze atrakcyjniej rozwi-
jać w uczniach kompetencje informatyczne, 
myślenie komutacyjne, zdolność do kreatyw-
nego rozwiązywania problemów czy myśle-
nia algorytmicznego.

W ramach projektu nasza szkoła otrzy-
mała sprzęt niezbędny do prowadzenia tych 
zajęć, tj. tablety, maty edukacyjne, zestawy 
klocków LEGO WeDo0.2, kamerę, dodatko-
we materiały piśmienne.

Wszystkie zapisane przez rodziców dzie-
ci już teraz chętnie uczestniczą w zajęciach 
z aplikacją ScratchJr dzieląc się wzajemnie 
pomysłami i niecierpliwie oczekują na – jak 
to między sobą często mówią – „robotykę”, 
czyli budowanie modeli z klocków LEGO, 
które następnie będą mogli uruchamiać po 
opracowaniu na tabletach odpowiednich pro-
gramów.              Zespół Promujący Szkołę

W związku z przypadającą w bieżącym 
roku setną rocznica odzyskania przez Pol-
skę niepodległości i ogłoszeniem przez Mi-
nister Edukacji Narodowej Annę Zalewską 
roku szkolnego 2017/2018 Rokiem dla Nie-
podległej Kuratorium Oświaty w Katowicach 
organizuje wiele przedsięwzięć mających na 
celu upamiętnienie tej rocznicy.

26 kwietnia 2018 roku w  Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. Armii Krajowej 
w Bielsku-Białej odbył się konkurs recytator-

sko-wokalny pod hasłem „Odzyskanie przez 
Polskę niepodległości w wierszu, pieśni i pio-
sence”. 

Delegatura Kuratorium Oświaty w Bielsku 
– Białej zaprosiła do udziału uczniów z ca-
łego rejonu, ze wszystkich typów szkół. Cel 
projektu to m.in. kształtowanie postaw pa-
triotycznych, uczczenie stulecia odzyskania 
przez naszą ojczyznę niepodległości, popu-
laryzowanie polskiej poezji i piosenki oraz 
kształtowanie postaw szacunku dla dorobku 
kulturowego Polski.

Szkołę Podstawową nr 1 im. Władysława 
Jagiełły (jako jedyną z naszej Gminy) repre-
zentowało liczne grono uczniów: w katego-
rii recytacji klas 1- 4 Karina Dziedzic z kla-
sy 3c (pracowała pod kierunkiem Pani Beaty 
Duraj), Zofia Węgrzyn z klasy 4c ( przygoto-
wana przez Panią Katarzynę Męcner) oraz 
w konkursie wokalnym dla klas 1- 4 - zespół 
„Groniczki” pod kierunkiem Pani Marii Pro-
stak.

Jury w składzie: Ewa Ochwat (koordyna-
tor i wizytator Delegatury Kuratorium Oświa-

ty   w Bielsku Białej), Tomasz Kowalik (Dyrek-
tor Delegatury Kuratorium Oświaty w Biel-
sku Białej) oraz Sebastian Chmiel (znany 
i ceniony artysta muzyk) ogłosiło listę laure-
atów; wśród nich dwukrotnie wywoływano re-
prezentantów naszej szkoły! Zofia Węgrzyn 
w swojej kategorii zajęła III MIEJSCE.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowa-
no tylko zwycięzców eliminacji rejonowych 
w każdej kategorii; I MIEJSCE PRZYZNANO 
ZESPOŁOWI GRONICZKI W SKŁADZIE:

Anna Kuboszek, Weronika Pukacz, 
Agnieszka Widuch, Anna Kowal, Wiktoria 
Ryczek, Natalia Sztwiorok, Karolina Szym-
lak, Tomasz Pach, Filip Hoczek.

Nasi reprezentanci będą rywalizować 
z uczniami z Katowic, Gliwic, Częstochowy, 
Sosnowca, Rybnika i Bytomia; spotkają się 
już wkrótce w Katowicach!

Życzymy powodzenia i serdecznie gratu-
lujemy!

Zespół Promujący Szkołę
Zespół Groniczki z Jury i opiekunem.

tego dzieci poszalały na dmuchanych zjeż-
dżalniach, w basenie z piłeczkami oraz fi-
kały koziołki na batutach, gdzie zapięte były 
w uprzęże i gimnastykowały się pod czujnym 
okiem profesjonalnego instruktora. Na za-
kończenie „przeniosły się” w bajkowy świat 
podróżując kolorowym pociągiem. Humo-
ry wszystkim dopisywały, pogoda była wy-

marzona, a dzięki naszym odblaskowym ka-
mizelkom przedszkolaki były doskonale wi-
doczne i nikt się nie zgubił.

17 maja nasze przedszkole odwiedzili mili 
goście – dzieci, które po wakacjach będą 
przedszkolakami. Wszyscy zgromadzili się 
w holu, gdzie pani Agatka oraz Pani Dyrek-
tor opowiadała, jak będzie wyglądał ich po-

byt od września w przedszkolu. Przyszłe 
przedszkolaki obejrzały przedstawienie „Pio-
truś Pan” przygotowane przez kolegów i ko-
leżanki z grupy „Tygryski”. Następnie uda-
ły się pod opieką pani Agatki na zwiedza-
nie sal przedszkolnych, gdzie mogły obser-
wować i włączyć się w zajęcia prowadzone 
przez nauczycielki. Nie mogło również za-
braknąć zabawy, ponieważ to najważniejsza 
aktywność dziecięca oraz pysznego i zdro-
wego poczęstunku – sałatki owocowej oraz 
ciasteczek zbożowych i soczku. Na poże-
gnanie dzieci dostały upominek – kotki wy-
konane przez „Wiewióreczki”. Dziękujemy za 
tak liczne przybycie, do zobaczenia we wrze-
śniu po wakacjach, z równie uśmiechnięty-
mi buziami.

Urszula Polakow
Agnieszka Ziemiańska
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X gminny Festiwal piosenKi angielsKiej
W dniu 27 marca 2018 r. w sali w Domu 

Strażaka w Wilkowicach odbyła się już dzie-
siąta, jubileuszowa edycja Gminnego Festi-
walu Piosenki Angielskiej, której patronem 
jest Wójt Gminy Wilkowice, pan Mieczysław 
Rączka. Pomysłodawcą i organizatorem roz-
śpiewanej imprezy, jest Szkoła Podstawo-
wa nr 1 im. Władysława Jagiełły z Wilkowic. 
Tegoroczny konkurs odbył się pod hasłem: 
„Sing what you want”.

Celem festiwalu była prezentacja umiejęt-
ności językowych i wokalnych uczniów na-
szej Gminy. Konkurs miał charakter przeglą-
du w kategoriach: soliści, duety w grupach 
wiekowych: uczniowie szkół podstawowych  
i gimnazjum. Występy młodych artystów oce-
niane były pod względem poprawności języ-
kowej, walorów głosowych i scenicznych 
przez komisję sędziowską w składzie: pani 
Karolina Zasiadczuk - Kubica, pani Agniesz-
ka Kowalska oraz pani Gabriela Giełtowska. 

W festiwalu wzięło udział łącznie  
19 uczestników ze wszystkich pięciu szkół 

naszej Gminy, a zaprezentowanych zostało 
16 utworów. Tegoroczni zwycięzcy to: solist-
ka ze SP nr 1 z Wilkowic, Anna Kuboszek 
(utwór „We are the World”), drugie miejsce 
przypadło najmłodszej uczestniczce festi-
walu, Zuzannie Sufczyńskiej, uczennicy kla-
sy pierwszej SP  nr 2 z Wilkowic. Zuzia wy-
stąpiła w towarzystwie pluszowego, białego 
misia i zaśpiewała utwór, który był motywem 
przewodnim filmu animowanego „Toy Story” 
(„You’ve got a friend In me”). W kategorii du-
ety, nagrodę główną otrzymały Kamila Królak 
i Maja Szczygłowska z ZSP z Mesznej (utwór 
„Someone like you” Adele). W starszej grupie 
wiekowej najlepszą solistką okazała się Alek-
sandra Wolińska ze SP nr 2 z Bystrej, która 
samodzielnie akompaniowała sobie na uku-
lele („Not about angels”). Drugie miejsce za-
jęła jej koleżanka szkolna, Karolina Łaciak 
(„Friends”). W artystycznej rywalizacji du-
etów, zwyciężyły uczennice SP nr 2 z Wilko-
wic, Julia Strąk i Aleksandra Jasek. 

 W trakcie obrad komisji, publiczność obej-

rzała pokaz grupy tanecznej „Feniks”, która 
zaprezentowała wiązankę układów w tech-
nice tańca nowoczesnego. Widzowie mo-
gli podziwiać umiejętności taneczne „małych 
i dużych" uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
z Wilkowic, której opiekunem i instruktorem 
jest pani Anna Jakubowska.

Nagrody uczestnikom wręczały: sekretarz 
Gminy, pani Alicja Raszka - Micherdzińska 
oraz gospodyni imprezy pani wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 z Wilkowic, Mag-
dalena Bakalarska. Wszystkie nagrody, ja-
kie otrzymali nasi młodzi artyści, ufundowa-
ne zostały przez Urząd Gminy w Wilkowi-
cach, za co organizator imprezy, pani Anna 
Węgrzyn, serdecznie dziękuje! Gorąco dzię-
kujemy opiekunom i nauczycielom, którzy 
przygotowali młodych piosenkarzy do wy-
stępu. Dziękujemy za wkład Waszej pracy 
i chęć udziału w tym międzyszkolnym przed-
sięwzięciu. Do zobaczenia za rok!

Zespół Promujący Szkołę

„wiosno,wiosno, ach to ty!”
Wszystkie dzieci z Przedszkola Publicz-

nego w Wilkowicach wyczekiwały wiosny, 
no i nareszcie przyszła, a my systematycz-
nie korzystamy z jej uroków. Codzienne spa-
cery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym po-
zwalają nam na złapanie promieni słońca, 
przez co uzupełniamy braki witaminy D, ale 
także pozbywamy się nadmiaru energii na-
gromadzonej przez okres jesienno-zimowy. 
Aby tradycji stało się zadość z „gaikiem- ma-
ikiem” pożegnaliśmy zimę, a przywitaliśmy 

naszą wspaniałą wiosnę. Także w naszym 
przedszkolu widać i czuć wiosnę. Gazetki 
z pracami dzieci są pełne barw i różnorodno-
ści, a wszystkie zajęcia nawiązują do obec-
nej pory roku. 

Co miesiąc odwiedzają nas teatrzyki ob-
jazdowe, których przedstawienia są eduka-
cyjne i zawierają morał. W kwietniu zobaczy-
liśmy spektakle pt. „Czarująca żaba”, „Bal 
u królowej kwiatów” oraz „Przygody Balta-
zara i wawelskiego Smoka”, na który star-
sze grupy z naszego przedszkola pojecha-
ły do Bielskiego Centrum Kultury. W celu cią-
głego kontaktu z kulturą, literaturą, zaszcze-
pianiu w dzieciach zainteresowania książ-
ką, odwiedzamy Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Wilkowicach, gdzie Panie dostosowują 
program spotkań do możliwości dzieci. Co-
dziennie, w każdej grupie, Panie nauczycielki  
i zaprzyjaźnieni rodzice głośno czytają dzie-
ciom bajki. Dużym zainteresowaniem cieszy 

się prężnie działający kącik wymiany ksią-
żek. 

Wiosna dopiero się zaczęła, a już tak wie-
le się dzieje. Czekamy z niecierpliwością na 
kolejne niespodzianki, które szykuje dla nas, 
w maju i czerwcu, Pani Dyrektor.

Nauczycielka Przedszkola
Dagmara Wolniak

„odKryj swój parK” – wycieczKa na ŚcieżKę 
przyrodniczo-eduKacyjną przedszKolaKów z mesznej

W dniu 09.05.2018 r. przedszkolaki z gru-
py II i III udały się na wycieczkę do parku 
w Wilkowicach, w którym znajduje się ścież-
ka przyrodniczo-dydaktyczna. W czasie spa-

ceru po lasku pan Jarosław Kasprzyk z Klu-
bu Gaja pokazał dzieciom różne rodzaje 
drzew - między innymi Dąb, Kasztanowiec, 
Brzozę, Klon czy Świerk. Przedszkolaki do-
wiedziały się po czym poznać poszczegól-
ne drzewa, poznały ich charakterystyczne 
cechy oraz usłyszały wiele ciekawostek na 
ich temat. Dzieci z tak wielkim zaintereso-
waniem uczestniczyły w wycieczce, że nie-
straszny im był padający deszcz, a nawet 
szybkie i bardzo zwinne wiewiórki wspina-
jące się po drzewach nie umknęły ich uwa-
dze. Dużą atrakcją dla wszystkich uczest-
ników był udział w grze dydaktycznej, któ-

rej celem było zapoznanie z gatunkami ro-
ślin i zwierząt będącymi pod ochroną – ska-
cząc po planszy przedszkolaki poznały wiele 
ciekawostek na temat dudka, dzięcioła, ropu-
chy i wielu, wielu innych przedstawicieli flo-
ry i fauny. Wycieczka ta rozbudziła zaintere-
sowanie dzieci otaczającą przyrodą, posze-
rzyła ich wiedzę, dostarczyła podstawowych 
wiadomości o ekosystemach znajdujących 
się w najbliższym środowisku, a także zapo-
znała je z podstawowymi zasadami ochrony 
środowiska naturalnego. 

Zespół Promujący Przedszkole
Katarzyna Mrówka
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KonKurs „Kulinarne dziedzictwo 2018” w wilKowicach – 
„tradycyjne potrawy weselne”

16 maja 2018 r. o godz. 13.00 w sali Domu 
Strażaka w Wilkowiach odbył się gminny 
konkursu „Kulinarne Dziedzictwo”. Organi-
zatorami konkurs była Gmina Wilkowice, Go-
spodynie z Kół Gospodyń Wiejskich z By-
strej, Mesznej i Wilkowic oraz Gminny Ośro-
dek Kultury „Promyk”. Konkurs miał na celu 
wyłonienie najlepszych tradycyjnych potraw 
weselnych przygotowanych przez Koła Go-
spodyń Wiejskich z terenu Gminy Wilkowice. 

W konkursie wzięły udział 3 koła: KGW 
Bystra wraz z Przewodniczącą Panią Marią 
Fijak, KGW Meszna z Przewodniczącą Pa-
nią Agatą Prochownik oraz KGW Wilkowi-
ce z Przewodniczącą Panią Zofią Żur, któ-
re w tym roku było gospodarzem konkursu. 
Zgodnie z regulaminem, potrawy oceniano 
w 5 kategoriach: Zupy, Dania Gorące, Pro-
dukty (pieczywo, wyroby garmażeryjne, wy-
roby nabiałowe), Ciasta, Nalewki.

Konkurs rozpoczęto od powołania komisji, 
której przewodniczył, jak co roku, Wójt Gmi-
ny Wilkowice, Pan Mieczysław Rączka.

Skład komisji konkursowej był następu-
jący:

Jurorzy w kat. zupy: Agnieszka Sech, 
Grzegorz Gabor.

Jurorzy w kat. danie gorące: Aleksandra 
Kastelik, Aleksandra Szymik-Caputa.

Jurorzy w kat. produkt: Alicja Raszka-Mi-
cherdzińska, Bożena Maślanka, Kathy To-
masik.

Jurorzy w kat. ciasta: Antoni Kufel, Piotr 
Pielesz.

Jurorzy w kat. Nalewki: Ryszard Rączka, 
Józef Kąkol, Bart Piela.

Po wnikliwej degustacji wspaniale przy-
gotowanych potraw, przyznano następujące 
miejsca:
Kategoria „Zupy”:
1 miejsce: KGW Meszna – Rosół z domo-
wym makaronem i kluskami wątrobowymi.
2 miejsce: KGW Bystra – Rosół z bażanta.
3 miejsce: KGW Wilkowice – Zupa pomido-
rowa z klopsikami.
Kategoria „Danie Gorące”: 
1 miejsce: KGW Bystra – Pieczeń z dzika 
w sosie grzybowym. 
1 miejsce: KGW Wilkowice – Koryto wesel-
ne.
2 miejsce: KGW Meszna – Rolada mięsna 
z młoda kapustą.
Kategoria „Produkt”:
1 miejsce: KGW Bystra – Dziczki z „okrasą”.
2 miejsce: KGW Wilkowice – Półmisek za-
kąsek.
3 miejsce: KGW Meszna – Przegryzka do 
przepalanki.
Kategoria „Ciasto”:
1 miejsce: KGW Bystra – Kołacz serowy.
2 miejsce: KGW Meszna – Kołacz weselny 
z posypką.

3 miejsce: KGW Wilkowice – Tort z masą 
orzechową.
Kategoria „Nalewki”:
1 miejsce: KGW Wilkowice - Porterówka.
2 miejsce: KGW Bystra – Jabłko Adama.
3 miejsce: KGW Meszna - Przepalanka.

Przyznano 3 równorzędne nagrody dla Kół 
Gospodyń Wiejskich z Gminy Wilkowice za 
udział w konkursie. Potrawy prezentowa-
ne podczas konkursu gminnego będą bra-
ły udział w Powiatowym Przeglądzie Potraw 
„Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”, 
który odbędzie się 17 czerwca br. w Porąb-
ce.

Oprawę artystyczną imprezy przygotował 
Zespół Fletni Pana „BESKIDY” ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Wilkowicach, prowadzo-
ny przez Panią Marię Prostak. Zespół zapre-
zentował wiele tradycyjnych utworów, które 
są najbardziej charakterystyczne dla nasze-
go regionu.

 Dziękujemy wszystkim zaproszonym Go-
ściom, którzy postanowili uświetnić swoją 
obecnością doroczny konkurs kulinarny.

ŁH

zesuje im Krzysztof Kufel – artysta ludowy 
i gawędziarz, który skutecznie zachęcił do 
nowatorskiego zbójowania małżonkę Doro-
tę oraz dzieci. Ozdobą Stowarzyszenia jest 
wnuczka Państwa Kufel, dwuletnia Lenka. 

Zbójnicki hetman z kamratami podtrzy-
mują pamięć o historii, która ma już 400 lat. 
Przez 5 lat nazbójowali, co niemiara - w do-
robku mają: liczne wystawy malarstwa i rzeź-
by, prelekcje, gawędy, udział w filmie oraz 
w wielu imprezach plenerowych i charyta-
tywnych. 

Pszczyna, Ustroń, Mysłowice, Ruda Ślą-
ska, Czorsztyn, Pewel Ślemieńska, Lipowa, 
Świnna, Szczyrk, Łodygowice, Chorzów, Gi-

lowice, Wilkowice – to tylko niektóre z miej-
scowości, które znalazły się na ich zbójnic-
kim szlaku. Szczególnie Beskidnicy wspo-
minają Zgrajowanie, w 2014 roku, imprezę 
z udziałem Małopolskiej Zgrai Sarmackiej. 
Nawet ks. proboszcz z Mesznej zachęcał 
parafian na niedzielnej sumie do spotkania 
ze zbójami i sarmatami. Było porwanie, na-
pad zbójników na sarmatów i bitwa z …po-
tańcówką! 

Wójt Mieczysław Rączka – w komentarzu 
do jubileuszowych obchodów - podkreślał, 
że Beskidnicy w propagowanie artystyczne-
go zbójowania wkładają serce i maksimum 
zaangażowania.

Jak na prawdziwych zbójników przystało - 
Beskidnicy mają w ekwipunku „nabite” pisto-
lety, ciupagi, harmonię, skrzypce i.. laptop. 
Ich misterne góralskie stroje – warte kilka ty-
sięcy złotych - zapierają dech w piersiach nie 
tylko szczyrkowskim turystkom! 

W czasach, w których ekologia, folklor 
i tradycja są turystycznymi atutami - nie tyl-
ko podbeskidzkich miejscowości - Beskidni-
cy są wartością dodaną. Zbójnik Ondraszek 
i kompania Klimczoka mogliby dziś uczyć się 
od Beskidników artystycznego zbójowania!

Tekst i foto: Jadwiga – Jagoda Podolak

cd. ze str. 2 „Beskidnicy obchodzili jubileusz”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
w Bielsku-Białej we współpracy z Mikroregio-
niem gmin dorzecza Stonávky zaprasza do 
udziału w projekcie pn. „Życie tradycją kom-
ponowane”, którego celem jest wzmocnie-
nie potencjału turystycznego regionu, dzię-
ki wykorzystaniu walorów tradycyjnych rze-
miosł funkcjonujących na terenie pogranicza 
polsko-czeskiego. Prezentowane rzemiosła 
mogą stać się wizytówką regionu, a działa-
nia promocyjne przyczynią się do podnie-
sienia potencjału turystycznego i budowania 

poczucia przywiązania wśród obecnych i no-
wych turystów.

W ramach projektu w sześciu miastach re-
gionu pogranicza polsko-czeskiego zorgani-
zowane zostaną Dni Rzemiosła, w których 
prezentować się będą lokalni rzemieślnicy. 
Na pierwszy dzień po stronie polskiej zapra-
szamy już 9 czerwca br. podczas Dni Wilko-
wic. Wystąpią rzemieślnicy, którzy podzie-
lą się informacjami na temat specyfiki swojej 
pracy, zaprezentują również swoje produkty 

m.in. zabawki z drewna, wyroby kuśnierskie, 
pamiątki i ozdoby grawerowane oraz wyro-
by ciesielskie. Dzień ten będzie także okazją 
do poznania unikatowej roli rzemiosła w re-
gionie. 

Projekt współfinansowany jest przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy Interreg V-A Republi-
ka Czeska – Polska.

ARR

cd. ze str. 2 „Dzień Rzemiosła w Wilkowicach” 
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co u nas…
29 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Tańca, aby uczcić święto 

Naszych Tancerzy zorganizowaliśmy „I Tydzień Tańca” w GOK „Promyk”! 
23 kwietnia sala widowiskowa pękała w szwach, ponieważ na scenie poja-
wiły się wszystkie grupy taneczne, które na co dzień trenują w naszym GOK
-u w ramach zajęć stałych: Lollipops Dream, Unique Team, Czajsquad, Sun 
Lights oraz Grupa Tańca Użytkowego. Wystąpili dla nas także instruktorzy 

oraz zaproszone ekipy: Semi Sweet Gyal – trenujące w GOSiRze w Wilkowicach, 
a także So Special i DGF Crew z Bielska-Białej. Widzowie mogli poszerzyć swoje ho-
ryzonty taneczne do granic możliwości, gdyż artyści zaprezentowali różnorodne style, 
od hip-hopu, przez taniec orientalny, dancehall po taniec towarzyski. Na scenie było 
kolorowo, wesoło i wiele się działo! Dziękujemy wszystkim tancerzom od tych najmłodszych, po tych najstarszych za niesamowite 
show i cudowną atmosferę, oraz gratulujemy talentu i umiejętności.

We wtorek, 24 kwietnia wyświetliliśmy dokumentalną opowieść „This is it" o wielkiej tra-
sie koncertowej Króla Popu – Michaela Jacksona w Londynie. 

Zwieńczeniem „Tygodnia Tańca” były warsztaty dancehall, prowadzone przez Mate-
usza Nowaka, jednego z najlepszych tancerzy dancehallowych w Polsce. Dzieciaki pod-
czas warsztatów poznały wiele nowych kroków, posłuchały dużo jamajskiej muzyki, usły-
szały mnóstwo ciekawostek i przede wszystkim, świetnie się bawiły! Dziękujemy Mate-
uszowi za przekazaną wiedzę i energię!

Rozpoczęliśmy tegoroczne wyjścia w góry z cyklu "Przewodnik czeka" w ramach Klu-
bu Podróżnika, w niedzielę, 6 maja, pod opieką przewodnik, Pani Janiny Dyrdy. Pogoda 
była idealna, trasa prowadząca wschodnią granicą Śląska Cieszyńskiego wzdłuż Białki 
pod Kołowrót, łatwa, a widoki jak zawsze zapierające dech. Tegoroczne wycieczki będą 
związane ze stuleciem Odzyskania Niepodległości. Zapraszamy do wspólnego wędro-
wania, robienia zdjęć, gdyż niedawno ogłosiliśmy konkurs fotograficzny: "Historia Gmi-
ny w obiektywie" (regulamin na naszej stronie). Najbliższe wyjście w góry już w czerwcu 
w ramach Dni Wilkowic.

My, Polacy, szczycimy się Konstytucją, ale czy wiemy dlaczego ta ustawa jest i była tak ważna? Obchody 
Święta Konstytucji 3 Maja miały na celu poszerzenie wiedzy na ten temat. Program był bardzo bogaty i różno-
rodny! Jako wprowadzenie widzowie obejrzeli krótkometrażowy film, przedstawiający wybrane fakty z historii 
Polski, pt. „Animowana historia Polski” w reż. T. Bagińskiego. Następnie odbył się wykład o Konstytucji Rzecz-
pospolitej Polskiej z 1791 r., prowadzony przez bielskiego historyka dr G. Wnętrzaka. Dopełnieniem wykładu, 
był film „Konstytucja 3 maja” z cyklu edukacyjnego „Historia w oży-
wionych obrazach”. Publiczność miała okazję wejść „w obraz” i przyj-
rzeć się jego bohaterom od środka. Po części merytorycznej przy-
szedł czas na koncert jazzowy Roberta Szewczugi Trio, z gościnnym 
udziałem: A. Anthimosa, K. Maciejowskiego oraz Ghostmana. Dzięku-
jemy za niezwykłą zabawę.

11 kwietnia popołudnie 
w GOK „Promyk” minęło 
w miłej, ciepłej i bardzo 
odświętnej atmosferze, 
podczas wernisażu wy-
stawy malarstwa „Słowa 
akwarelą malowane” Be-
aty Szermańskiej-Mor-
genstern. Jakże cudne 
są te wernisaże, na któ-
rych po latach spotykają 
się przyjaciele ze szkol-

nej ławy! Wystawa, jest próbą opowiedzenia przez Panią Beatę o prze-
życiach wywołanych obcowaniem z różnymi kulturami, a także o ducho-
wości, tak ważnej w życiu każdego człowieka. Serdecznie dziękujemy 
Pani Beacie za chęć zaprezentowania swoich prac, oraz życzymy kolej-
nych wystaw i niekończącej się weny twórczej. 
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KALENDARZ KULTURALNY GMINY WILKOWICE 

 

  PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK” 
                      INFO: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra 

CZERWIEC 
 Data Godzina Nazwa imprezy Organizator Miejsce Odbiorcy 

Piątek 
01.06. 

19:00-
22:00 

Noc Bibliotek pod hasłem 
„RzeczpospoCzyta” 

GBP 
Wilkowice 

MOK „Nad 
Borami” 
Meszna 

Dzieci  
z 

Opiekunami 

Niedziela 
03.06. 

15:00 Bajkowy Dzień Dziecka – kwartet 
smyczkowy z muzyką z bajek – 
Crystal String Quartet, animacje, 
konkurs na najpiękniejsze 
przebranie, wizyta Myszki Miki 

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Dzieci  
z 

Opiekunami 

Wtorek 
05.06. 

18:00 Koncert na zakończenie roku 
artystycznego w GOK „Promyk” – 
występy grup wokalnych, gitarowych, 
grupy teatralnej oraz prezentacja 
zdjęć grupy fotograficznej  

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Wszyscy 
Wstęp 
wolny,  

za 
zaproszeniem 

Czwartek 
07.06. 

15:45 Klub Młodego Filmowca „Non fiction” GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Młodzież 

Sobota 
09.06. 

9:30 Szachy na Biwaku – turniej Stow. Rozwoju 
Wsi Bystra 

Bystrzańska 
Inicjatywa” 

Biwak  
w Bystrej 

Wszyscy 

Sobota 
09.06. 

 Dni Wilkowic (szczegóły na plakacie) Organizatorzy Plac przed 
OSP 

Wilkowice 

Wszyscy 

Niedziela 
10.06. 

10:00 Przewodnik czeka, Sołtys zaprasza: 
„Wilkowice czasów Galicji”–  od 
kościoła parafialnego, przez Kaplę, 
kamienny krąg, stary cmentarz do 
Wilczyska. (W ramach Dni Wilkowic) 

GOK „Promyk” ZBIÓRKA -
parking 

przed OSP  
Wilkowice 

Wszyscy 

Niedziela 
10.06. 

 Dni Wilkowic (szczegóły na plakacie) Organizatorzy Plac przed 
OSP 

Wilkowice 

Wszyscy 

Wtorek  
12.06. 

19:00 DKF „Promyk”: „ The Place”,  
reż. P. Genovese 

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Młodzież  
Dorośli 

Czwartek 
14.06. 

15:45 Klub Młodego Filmowca „Non fiction” GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Młodzież 

Czwartek 
14.06. 

17:00 „Czwartkowe spotkania  
z Organizacjami z Gminy Wilkowice” 

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Organizacje, 
Działacze 
Kultury 

Piątek 
15.06. 

18:00 Dyskusyjny wieczór przy świecach:  
„Zofia Kossak odkryta na nowo” 

Stow. „Razem 
dla Wilkowic” 

Stara Szkoła 
w Huciskach 

Młodzież  
Dorośli 

 

Sobota 
16.06. 

9:00 Plener fotograficzny: Pszczyna  
i ogrody Kapiasa w Goczałkowicach 

GOK „Promyk” ZBIÓRKA - 
GOK 

„Promyk” 

Wszyscy 
(Dzieci  

z 
Opiekunami) 
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KALENDARZ KULTURALNY GMINY WILKOWICE 

 

  PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK” 
                      INFO: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra 

CZERWIEC 
 Data Godzina Nazwa imprezy Organizator Miejsce Odbiorcy 

Piątek 
01.06. 

19:00-
22:00 

Noc Bibliotek pod hasłem 
„RzeczpospoCzyta” 

GBP 
Wilkowice 

MOK „Nad 
Borami” 
Meszna 

Dzieci  
z 

Opiekunami 

Niedziela 
03.06. 

15:00 Bajkowy Dzień Dziecka – kwartet 
smyczkowy z muzyką z bajek – 
Crystal String Quartet, animacje, 
konkurs na najpiękniejsze 
przebranie, wizyta Myszki Miki 

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Dzieci  
z 

Opiekunami 

Wtorek 
05.06. 

18:00 Koncert na zakończenie roku 
artystycznego w GOK „Promyk” – 
występy grup wokalnych, gitarowych, 
grupy teatralnej oraz prezentacja 
zdjęć grupy fotograficznej  

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Wszyscy 
Wstęp 
wolny,  

za 
zaproszeniem 

Czwartek 
07.06. 

15:45 Klub Młodego Filmowca „Non fiction” GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Młodzież 

Sobota 
09.06. 

9:30 Szachy na Biwaku – turniej Stow. Rozwoju 
Wsi Bystra 

Bystrzańska 
Inicjatywa” 

Biwak  
w Bystrej 

Wszyscy 

Sobota 
09.06. 

 Dni Wilkowic (szczegóły na plakacie) Organizatorzy Plac przed 
OSP 

Wilkowice 

Wszyscy 

Niedziela 
10.06. 

10:00 Przewodnik czeka, Sołtys zaprasza: 
„Wilkowice czasów Galicji”–  od 
kościoła parafialnego, przez Kaplę, 
kamienny krąg, stary cmentarz do 
Wilczyska. (W ramach Dni Wilkowic) 

GOK „Promyk” ZBIÓRKA -
parking 

przed OSP  
Wilkowice 

Wszyscy 

Niedziela 
10.06. 

 Dni Wilkowic (szczegóły na plakacie) Organizatorzy Plac przed 
OSP 

Wilkowice 

Wszyscy 

Wtorek  
12.06. 

19:00 DKF „Promyk”: „ The Place”,  
reż. P. Genovese 

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Młodzież  
Dorośli 

Czwartek 
14.06. 

15:45 Klub Młodego Filmowca „Non fiction” GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Młodzież 

Czwartek 
14.06. 

17:00 „Czwartkowe spotkania  
z Organizacjami z Gminy Wilkowice” 

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Organizacje, 
Działacze 
Kultury 

Piątek 
15.06. 

18:00 Dyskusyjny wieczór przy świecach:  
„Zofia Kossak odkryta na nowo” 

Stow. „Razem 
dla Wilkowic” 

Stara Szkoła 
w Huciskach 

Młodzież  
Dorośli 

 

Sobota 
16.06. 

9:00 Plener fotograficzny: Pszczyna  
i ogrody Kapiasa w Goczałkowicach 

GOK „Promyk” ZBIÓRKA - 
GOK 

„Promyk” 

Wszyscy 
(Dzieci  

z 
Opiekunami) 

 

KALENDARZ KULTURALNY GMINY WILKOWICE 

 

  PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK” 
                      INFO: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra 

CZERWIEC 
 

 

 

Data Godzina Nazwa imprezy Organizator Miejsce Odbiorcy 

Wtorek 
19.06. 

19:00 DKF „Promyk”: „W ułamku sekundy”, 
reż.   F. Akin 

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Młodzież  
Dorośli 

Czwartek 
21.06. 

15:45 Klub Młodego Filmowca „Non fiction” GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Młodzież 

Niedziela 
24.06. 

18:00 Świętojański koncert na tarasie na 
rozpoczęcie wakacji: „Duet gitarowy 
Czarny-Nosal” 

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Wszyscy 
Wstęp 
wolny 

Wtorek 
26.06. 

19:00 Klub Podróżnika: „Zamek w Pszczynie 
i ogrody Kapiasa”. Prowadzą uczestnicy 
pleneru fotograficznego 

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Wszyscy 

Czwartek 
28.06. 

15:45 Klub Młodego Filmowca  
„Non fiction” 

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Młodzież 

Sobota 
30.06. 

10:00 Jarmark Sztuki Regionalnej Stow. Rozwoju 
Wsi Bystra 

Bystrzańska 
Inicjatywa” 

Biwak  
w Bystrej 

Wszyscy 
 

      AKTUALNE WYSTAWY:  
GOK „PROMYK”: 05.06.-31.08. WYSTAWA PRAC ZREALIZOWANYCH NA ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK „Promyk” (plastyka, ceramika, szycie, rękodzieło) 

GBP w Wilkowicach: 09.06.-29.06. WYSTAWA POŚWIĘCONA PAMIĘCI IRENY SENDLEROWEJ 
 

 

KALENDARZ KULTURALNY GMINY WILKOWICE 

 

  PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK” 
                      INFO: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra 

CZERWIEC 
 Data Godzina Nazwa imprezy Organizator Miejsce Odbiorcy 

Piątek 
01.06. 

19:00-
22:00 

Noc Bibliotek pod hasłem 
„RzeczpospoCzyta” 

GBP 
Wilkowice 

MOK „Nad 
Borami” 
Meszna 

Dzieci  
z 

Opiekunami 

Niedziela 
03.06. 

15:00 Bajkowy Dzień Dziecka – kwartet 
smyczkowy z muzyką z bajek – 
Crystal String Quartet, animacje, 
konkurs na najpiękniejsze 
przebranie, wizyta Myszki Miki 

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Dzieci  
z 

Opiekunami 

Wtorek 
05.06. 

18:00 Koncert na zakończenie roku 
artystycznego w GOK „Promyk” – 
występy grup wokalnych, gitarowych, 
grupy teatralnej oraz prezentacja 
zdjęć grupy fotograficznej  

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Wszyscy 
Wstęp 
wolny,  

za 
zaproszeniem 

Czwartek 
07.06. 

15:45 Klub Młodego Filmowca „Non fiction” GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Młodzież 

Sobota 
09.06. 

9:30 Szachy na Biwaku – turniej Stow. Rozwoju 
Wsi Bystra 

Bystrzańska 
Inicjatywa” 

Biwak  
w Bystrej 

Wszyscy 

Sobota 
09.06. 

 Dni Wilkowic (szczegóły na plakacie) Organizatorzy Plac przed 
OSP 

Wilkowice 

Wszyscy 

Niedziela 
10.06. 

10:00 Przewodnik czeka, Sołtys zaprasza: 
„Wilkowice czasów Galicji”–  od 
kościoła parafialnego, przez Kaplę, 
kamienny krąg, stary cmentarz do 
Wilczyska. (W ramach Dni Wilkowic) 

GOK „Promyk” ZBIÓRKA -
parking 

przed OSP  
Wilkowice 

Wszyscy 

Niedziela 
10.06. 

 Dni Wilkowic (szczegóły na plakacie) Organizatorzy Plac przed 
OSP 

Wilkowice 

Wszyscy 

Wtorek  
12.06. 

19:00 DKF „Promyk”: „ The Place”,  
reż. P. Genovese 

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Młodzież  
Dorośli 

Czwartek 
14.06. 

15:45 Klub Młodego Filmowca „Non fiction” GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Młodzież 

Czwartek 
14.06. 

17:00 „Czwartkowe spotkania  
z Organizacjami z Gminy Wilkowice” 

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Organizacje, 
Działacze 
Kultury 

Piątek 
15.06. 

18:00 Dyskusyjny wieczór przy świecach:  
„Zofia Kossak odkryta na nowo” 

Stow. „Razem 
dla Wilkowic” 

Stara Szkoła 
w Huciskach 

Młodzież  
Dorośli 

 

Sobota 
16.06. 

9:00 Plener fotograficzny: Pszczyna  
i ogrody Kapiasa w Goczałkowicach 

GOK „Promyk” ZBIÓRKA - 
GOK 

„Promyk” 

Wszyscy 
(Dzieci  

z 
Opiekunami) 
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dwa wieczory - dwa niepowtarzalne przeżycia
Tytuł może intrygujący, ale tematem tej 

krótkiej retrospekcji ma być wspomnienie 
spotkań z wyjątkowymi Osobami podczas 
dwóch kolejnych „Wieczorów dyskusyjnych 
przy świecach”.

Gościem „4. Wieczoru” był Pan Bogdan 
Ścibut, komendant naczelny OHP w kraju, 
mieszkaniec Bystrej, a także pasjonat i ba-
dacz historii uczestników polskiego podzie-
mia na Podbeskidziu.

W ramach prelekcji pt.: „Żołnierze Wyklę-
ci wśród nas”, Pan Bogdan Ścibut przed-
stawił uczestników polskiego podziemia nie-
podległościowego na terenie gminy Wilkowi-
ce w latach 1945-1952 i ich działalność kon-
spiracyjną, począwszy od wprowadzenia do-
tyczącego działalności Związku Walki Zbroj-
nej (ZWZ) później przemianowanego na Ar-
mię Krajową (AK) - w latach 1940-1944, 
w tym prezentację wybranych żołnierzy In-
spektoratu Bielsko AK: m.in kpt. Antoniego 
Płanika, por. Andrzeja Tomaszczyka, następ-
nie działalność ks. mjr. Rudolfa Marszałka 
i jego brata Leopolda, rodziny Grzyb, poprzez 
aktywność na terenie gminy partyzantów ze 
Zgrupowania Partyzanckiego NSZ "Bartka" 
w 1946 oraz Żandarmerii Sił Podziemnych 
i Legionu Partyzantów Podhalańskich. 

Przy tej okazji wiele osób podzieliło się po-
siadanymi wiadomościami nt. znanych osób 
z terenu gminy, których nie wspomniano 
w wystąpieniu. Pan Ścibut skrzętnie notował 
i z zainteresowaniem dopytywał o szczegóły 
z myślą podjęcia dalszych informacji o tych 
ludziach. Między innymi przekazałam boga-
ty materiał o Panu Antonim Waratusie, który 
otrzymałam od Pana Jana Smołki.

Odsyłam i zachęcam do przeczytania 
książki Macieja T. Nowaka pt. „Operacja „La-
wina” – dzieje przemilczanej zbrodni (WN 
2012), której jeden egzemplarz posiada GBP 

w Wilkowicach. Tę pozycję poleciła mi Pani 
Małgorzata Walczak, której losy krewnych za-
wiera ta książka. Inną pozycją, także o Od-
dziale Bartka, jest książka pt.: „Moje życie, 
mój los” znajdująca się w zbiorach bibliote-
ki w Żywcu.

„5. Wieczór” swą obecnością uświetniła 
Pani Natalia Rykowska - urodzona w Ka-
zachstanie w rodzinie polskich zesłańców, 
autorka książek poświęconych historii Po-
laków na Wschodzie, doktor nauk społecz-
nych, honorowy prezes Społecznej Regional-
nej Kulturalno-Oświatowej Organizacji Dom 
Polski w Jarosławiu (Rosja). Współorganiza-
torka interesującej wystawy poświęconej Po-
lakom w Kazachstanie.

W swej prelekcji przybliżyła nam temat: 
„Polacy w Kazachstanie - historia i teraźniej-
szość”. Z niezwykłą znajomością tematu, co 
jak można było wywnioskować z wypowiedzi, 
ale także doczytać w książce Jej autorstwa 
pt.: „Polacy w Kazachstanie jako środowisko 
wychowawcze”, w dużej mierze zawdzięcza 
swojej Babci Ani. Opowiedziane losy naszych 
Rodaków, potomków masowych deportacji 
ludności polskiej w 1936 r., a także z lat 1939-
1940 w większości zawierały historie, których 
tak po prawdzie nikt z nas nie znał. Niewia-
rygodnym wydaje się fakt, że pomimo tak 
straszliwych warunków, terroru, strachu, po-
trafili dochować wiary, zachować tożsamość 
i pielęgnować historię własnego narodu. 
Przekonywująca zdolność przekazu popar-
ta szeregiem zdjęć z różnego rodzaju aktyw-
ności tych pierwszych kazachstańskich osie-
dleńców po czasy nam współczesne, spowo-
dowała, że z niezwykłym skupieniem i uwagą 
wsłuchiwaliśmy się wręcz przenosząc w tam-
tejsze realia. Z niedowierzaniem spostrzegli-
śmy, jak szybko minął czas spotkania, a każ-
dy chciał jeszcze słuchać. Kończąc zacytuję 
słowa Autorki z przywołanej powyżej książki:

„Środowisko polskie w Kazachstanie dąży 
do odrodzenia 
i kultywowania 
swojej kultury 
narodowej. Dzia-
ła Związek Pola-
ków, istnieją or-
ganizacje polo-
nijne. Język pol-
ski jest naucza-
ny w szkołach 
i na uczelniach 

wyższych. Młodzież polska może studiować 
w kraju swoich przodków. … Polityka naro-
dowościowa rządu kazachskiego skierowana 
jest obecnie na odradzanie kultury kazach-
skiej. Ludności polskiej grozi niebezpieczeń-
stwo asymilacji kultury muzułmańskiej.”

Z tego miejsca, w imieniu Zarządu Stowa-
rzyszenia „Razem dla Wilkowic” - pomysło-
dawcy i organizatora „Wieczorów”, pragnę 
gorąco podziękować prelegentom: Pani Na-
talii Rykowskiej i Panu Bogdanowi Ścibutowi 
za przyjęcie zaproszenia i przybliżenie nam 
spraw, których w takiej pigułce trudno byłoby 
znaleźć w tak krótkim czasie, a które to wia-
domości zakiełkowały (mniemam w każdym 
z uczestników) chęciom poszerzenia wiedzy 
w tym zakresie.

Dziękuję także Panu Wójtowi Mieczysła-
wowi Rączce, który mimo wielu obowiązków, 
ale także zaproszeń był z nami na każdym 
z organizowanych „Wieczorów” i zawsze ak-
tywnie i z zainteresowaniem, ale i ze znajo-
mością tematu, w nich uczestniczył. Dziękuję 
mieszkańcom gminy i gościom, którzy chęt-
nie na te spotkania przybywają, choć muszą 
odłożyć rozliczne zajęcia domowe. Dziękuję 
Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Kultury 
Rady Gminy Wilkowice, Panu Antoniemu Ku-
flowi, Państwu Dyrektorom placówek oświa-
towych z terenu gminy, którzy swą obecno-
ścią uświetniają nasze spotkania, ale są tak-
że wzorcem dla swych wychowanków, bo hi-
storia naszej Ojczyzny, ta dawna, ale i współ-
czesna, nigdy nie powinna być obojętna żad-
nemu Polakowi.

Jednocześnie zapraszam już na 15 czerw-
ca br. na 6. już „Wieczór”, który odbędzie się 
w OK „Stara Szkoła w Huciskach”, a poświę-
cony będzie Zofii Kossak.

Janina Janica-Piechota
sekretarz Stowarzyszenia RdW

Autor zdjęcia Jagoda Podolak

szanowni mieszKańcy
W związku z bardzo małym odzewem, 

z jakim spotkała się prośba Wójta Gminy 
Wilkowice o wypełnienie ankiety dotyczą-
cej problemu niskiej emisji, informujemy, że 
termin składania wypełnionych ankiet zo-
stał przedłużony o kolejny miesiąc.

Celem ankiety jest:
• uzupełnienie wiedzy w zakresie roz-

mieszczenia na terenie gminy Wilkowice 
źródeł niskiej emisji,

• ocena gotowości mieszkańców do inwe-
stycji polegających na wymianie starych, 
nieefektywnych pieców/kotłów opalanych 
paliwem stałym (węgiel, drewno itd.) na 
ekologiczne o wysokiej sprawności kotły 

gazowe, ogniwa fotowoltaiczne, pompy 
ciepła, kolektory słoneczne lub/i wykona-
nia prac termomodernizacyjnych budyn-
ków,

• aktualizacja dokumentu „Plan gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Wilkowice,

• zgromadzenie niezbędnych danych, 
które pozwolą określić skalę problemu 
i umożliwią w przyszłości pozyskanie 
środków pozabudżetowych oraz zabez-
pieczenie środków własnych będących 
wsparciem ww. inwestycji.
Informacje podane w ankiecie nie będą 

wykorzystywane w żadnych innych celach 
czy też przekazywane osobom trzecim.

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wią-
żącym zobowiązaniem z Państwa strony 
jak również nie może być traktowane jako 
gwarantowane zapewnienie wsparcia fi-
nansowego na wymianę źródła ciepła czy 
termomodernizację budynku. 

Prosimy o zwrot ankiet do Biura Obsługi 
Klienta Urzędu Gminy w Wilkowicach w ter-
minie do 29 czerwca 2018 r.

Ankietę można również pobrać ze strony 
www.wilkowice.pl, wypełnić w formie elek-
tronicznej i przesłać na adres mailowy: se-
kretariat@wilkowice.pl

Autor zdjęcia Robert Dobrucki
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a n K i e t a
LOKALIZACJA BUDYNKU:

Miejscowość

.................................................................

ulica

.................................................................

nr domu

.................................................................

DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU:

rok budowy ……..........................................…..

powierzchnia użytkowa ……….........…….. m2

budynek jednorodzinny*

budynek wielorodzinny

mieszkalno-usługowy

STAN TECHNICZNY BUDYNKU:

Czy budynek jest ocieplony? *   tak nie częściowo

Czy w budynku jest ocieplony dach/stropodach ? tak nie częściowo

Czy w budynku są nowe okna 
(nie starsze niż 10 lat)?  tak nie częściowo

DANE DOTYCZĄCE ISTNIEJĄCEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU:

Rodzaj źródła ciepła: * 

kocioł gazowy,    kocioł na węgiel,    kocioł na olej,    kocioł na pelet,  

kocioł elektryczny,     inne (podać jakie) ..............................................................................

Rok produkcji kotła (informacja na tabliczce znamionowej) .................................................

Moc kotła (informacja na tabliczce znamionowej)  .......................................................... kW

Ilość zużywanego paliwa:  .......................................... tony/rok  ................................ m3/rok

PLANOWANA WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA NA*:

kocioł gazowy,  rok .......................................

 Planowana instalacja*:

 ogniwa fotowoltaiczne,    pompa ciepła,     kolektory słoneczne,   rok ......................

Planowana termomodernizacja:*  

wymiana okien,   ocieplenie ścian,   ocieplenie dachu/stropodachu,  rok ......................

* właściwe podkreślić

#
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Kontakt tel. (33) 821-12-55, 797-481-181 

CZAS NA ROWER 
ROWERY

GIANT, KELLYS
oraz

ELEKTRYCZNE
akcesoria - części - serwis

Zapraszamy 
na zakupy i serwis

10 rat bez kosztów

Wilkowice, ul. Żywiecka 158

tel. 33/ 817 18 13

Szanowni Państwo,
z radością spieszę donieść o najnowszych „rewelacjach” z gali 

wręczenia nagród w XVIII edycji powiatowego konkursu „Biblio-
teka roku 2017/2018”, która odbyła się 23 maja br. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Jasienicy.

Uwaga, uwaga! Biblioteką roku 2017/2018 w kategorii: „Filie” 
została Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrej!

Ta wiadomość niezmiernie mnie cieszy, dziękuję Organizato-
rom za to ogromne dla nas wyróżnienie. Taka nagroda bardzo 
motywuje do dalszej pracy.

W tak wyjątkowej chwili, serdecznie dziękuję Pani Joannie 
Będkowskiej, która prowadzi Filię w Bystrej od lat, dokładając 
starań, aby biblioteka działała na najwyższym poziomie. Po-
ziom Jej codziennego zaangażowania, świadczy o tym, że wkła-
da w swoją pracę całe serce. Nie mogę również nie wspomnieć 
o tym, iż ta nagroda jest zasługą dotychczasowej dyrektor GBP 
Pani Agaty Prochownik, którą serdecznie pozdrawiam.

Dziękuję również za wsparcie i życzliwość Wójtowi Gminy 
Wilkowice Panu Mieczysławowi Rączce, Radzie Gminy Wilko-
wice, ale przede wszystkim Wam, drodzy Czytelnicy!

Aleksandra Szymik-Caputa
Dyrektor GBP w Wilkowicach

KB PROJECT
PRACOWNIA MEBLARSKA 

Ul. Wilkowska 740 A, 43-378 Rybarzowice
tel. 694 488 445

biuro@kbproject.pl       www.kbproject.pl

Kuchnie na wymiar
Szafy, garderoby, zabudowy
Inne meble na wymiar  
(dziecięce, biurowe, łazienkowe, 
garażowe, itp.)

POMIAR I WYCENA  
GRATIS! 

Profesjonalna wizualizacja.
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Wywiozę, bądź zakupię 
stare zbędne

rzeczy z piwnicy,  
strychu, stodoły.

Rozbiorę stare domy  
lub stodołę.

Wykonam meble ogrodo-
we (ławki, altanki, huśtawki), 
ogrodzenia siatkowe, panelowe 

oraz drewniane

608 132 715
517 458 942

Tel.

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

Trzopek Andrzej P.P.H.U.
„ADC”

Tel. 605 515 613

zoStaw SwÓj 1%  w wilkowicach
SZANOWNI PAŃSTWO! Jesteśmy z Wami od 2006 r., a od 2008 r. posiadamy status Or-

ganizacji Pożytku Publicznego. Misją naszej organizacji jest współudział w tworzeniu warun-
ków rozwoju i promocji Wilkowic - miejscowości malowniczo położonej pomiędzy Beskidem 
Śląskim a Beskidem Małym, którą realizujemy poprzez: 

Przekazane środki zwiększą nasz wkład własny przy staraniu się o środki na realizację zadań 
statutowych.  W  roku 2016 już po raz ósmy zrealizować dyktando z języka polskiego, czwar-
tą – akademię rzeczy ładnych, czyli kurs nowych technik rękodzieła i przeprowadziliśmy pierw-
szą edycję  Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia -  integracyjnej imprezy środowiskowej. Po-
nadto podsumowaliśmy 10 lat istnienia i działania naszego Stowarzyszenia. Mamy jeszcze wie-
le pomysłów mogących służyć naszemu środowisku, dlatego prosimy:

Podaruj nam  SWÓJ  1%  podatku !
POMOŻESZ W REALIZACJI POWYŻSZYCH ZAŁOŻEŃ!

Aby przekazać 1% swojego podatku nie musisz wpłacać żadnych pieniędzy!
Wystarczy, że wpiszesz w odpowiednim polu zeznania podatkowego: 

Stowarzyszenie „RAZEM DLA WILKOWIC” KRS  0000268430 oraz obliczoną kwotę 1% 
podatku.

Dziękujemy

1. Eksponowanie walorów miejscowości 
i tworzenie atrakcji przyciągających 
turystów. 

2. Kultywowanie tradycji i kultury regionu. 
3. Upowszechnianie inicjatyw prozdro-

wotnych, przeciwdziałanie patologiom 

społecznym, rozwój kultury fizycznej 
i sportu. 

4. Inicjowanie przedsięwzięć mających 
na celu wyrównanie szans wszech-
stronnego rozwoju dzieci, młodzieży 
i dorosłych. 
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EURONET 50/50 MAX – kOlEjNE dziAłANiA w zSP w MESzNEj
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej kilka miesięcy temu roz-

począł realizację projektu edukacyjnego – EURONET 50/50 MAX. 
W ramach projektu przeprowadzono wiele działań, a oto kilka z nich.

Organizacja – World Wild Fund for Nature była organizatorem ak-
cji – Godzina dla Ziemi, która polegała na wyłączeniu światła na 1 go-
dzinę. W naszej szkole zostały przeprowadzone lekcje tematyczne, 
opracowane i rozdawane ulotki, również szkoła została zarejestrowa-
na, jako biorąca udział w/w akcji.

W sobotę 29 marca 2014 r. o godzinie 20:30 uczniowie z Mesznej 
wraz z ponad 100 000 ludzi na całym świecie w symbolicznym geście 
troski o naszą planetę zgasili światło i wyłączyli zbędne urządzenia.

W marcu odbył się także w naszej szkole konkurs w języku angiel-
skim na plakat o tematyce ekologicznej – HOW GREEN ARE WE? 
Celem konkursu było roz-
budzenie świadomości 
ekologicznej uczniów oraz 
promowanie właściwych 
zachowań proekologicz-
nych. Zadaniem konkur-
sowiczów było wykonanie 
pracy językowo-plastycz-
nej propagującej wzory za-
chowań ekologicznych np. 
oszczędzania wody, ener-
gii elektrycznej, alternatyw-
ne źródła energii, segregowania odpadów itp., a także inne sposo-
by ochrony środowiska naturalnego. Przyznano I, II i dwa III miejsca 
oraz aż 11 wyróżnień.

Kolejnym działaniem w projekcie – Euronet 50/50 Max był udział 
przedstawicieli naszej szkoły w XI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy 
Ekologicznej organizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego odział w Żywcu. Tym razem 
naszej drużynie jednak nie udało się zakwalifikować do 
kolejnego etapu spośród 55 drużyn z województwa.

Natomiast 15 kwietnia 2014 r. kilkunastu uczniów 
klas starszych brało udział w IV edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Wiedzy Ekologicznej na temat edukacji 
i ochrony środowiska – Ekotest. Organizatorem było 
Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie w ra-
mach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. Spo-
śród kilku tysięcy uczestników z całej Polski na 13 miej-
scu uplasowała się – Marta Opitek z klasy IVA, która 
otrzymała wyróżnienie.

Jak bardzo ważną rolę w przyrodzie pełni las i jakie korzyści ma 
dla człowieka każdy wie albo przynajmniej powinien wiedzieć. Aby 
przybliżyć i utrwalić posiądą wiedzę na temat funkcji ekologicznych 
i gospodarczych lasu zorganizowano warsztaty z leśnikami z nadle-
śnictwa Bielsko właśnie w ramach obchodów Dnia Ziemi, który w tym 
roku przypadł na 22 kwietnia, czyli poświąteczny czas wolny.

Leśnicy przypomnieli naszym uczniom, co to jest las i co daje lu-
dziom; ponadto, jakie zamieszkują w nim zwierzęta, jakie możemy 
spotkać w najbliższym sąsiedztwie. Karty memory oraz koło fortuny 
pozwoliły utrwalić i sprawdzić posiadaną wiedzę. Najlepsi otrzyma-
li drobne upominki.

Leśnicy ofiarowali nam sadzonki drzew, które uczniowie posadzi-
li wokół szkoły.

Braliśmy również udział w akcji Fundacji Ekologicznej Arka – Listy 
dla Ziemi. Uczniowie klas starszych napisali listy, w których kierowa-
li mądre i proste działania odnośnie ochrony środowiska naturalnego 
do swoich rodziców i dziadków.

Nasza szkoła już po raz trzeci zorganizowała Gminny Konkurs Ję-
zykowo-Plastycznym – Let’s paint in English. W tym roku szkolnym 
w związku z uczestnictwem szkół naszej gminy w projekcie unijnym 
Euronet 50/50, konkurs poświęcony był właśnie tematyce ekologicz-
nej. Zadaniem uczestników było wykonanie ilustracji do wybranego 
wiersza w języku angielskim o tematyce ekologicznej wraz z hasłem 
w języku angielskim propagującym właściwe zachowania ekologicz-
ne. Na uroczystej akademii zwycięzcom zostały wręczone dyplomy 
i nagrody.

Został również przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs na naj-
lepszą etykietę ekologiczną, spośród wielu prac wykonanych róż-
ną techniką wybrano trzy najlepsze. Etykiety zostaną powielone 
i umieszczone przy kranach w łazienkach, gniazdkach, do których 
podłączone są urządzenia elektryczne oraz przy włącznikach, aby 

przypominać uczniom nie tylko o gaszeniu 
zbędnego oświetlenia.

Projekt edukacyjny – Euronet 50/50 
Max determinuje wiele działań ekolo-
gicznych wśród uczniów i przedszko-
laków naszej placówki, miejmy nadzie-
ję, że również w okresie wakacyjnym 
propagowane typy zachowań staną się 
nawykami, a następnie postawami na-
szych uczniów.

Janusz Prochownik

Zgodnie z treścią decyzji Wójta Gminy Wilkowice zawartej w pi-
śmie nr SK.KW.028.2014, znak pisma SK.5311.009.2014 z dnia 
11.06.2014 r. dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej 
podaje wyniki zbiórki publicznej polegającej na sprzedaży losów pod-
czas loterii fantowej, przeprowadzonej w trakcie Pikniku Rodzinnego 
w dniu 17.06.2014 r. w godzinach od 16.00 do 18.00, zorganizowanej 
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej.

1. Dane dotyczące zebranych środków.
W wyniku sprzedaży 201 losów pozyskano kwotę w wysokości 

2.010,00 zł. Cena jednego losu wynosiła 10 złotych.

2. Szczegółowy wykaz kosztów poniesionych na organizację 
i przeprowadzenie zbiórki publicznej.

W celu organizacji loterii otrzymano od rodziców kwotę 1.320,00 zł., 
którą przeznaczono na zakup fantów. Pozostałe fanty otrzymano od 
rodziców w formie rzeczowej.

3. Dokładny podział dochodu ze zbiórki publicznej.
Całkowity dochód z loterii fantowej zostanie przeznaczony na za-

kup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla placówki. W chwili obecnej 
całą kwotę przekazano na konto Rady Rodziców.

Długosz Małgorzata – dyr. ZSP Meszna

wYNiki zBiÓRki PUBliCzNEj w zESPOlE SzkOlNO-PRzEdSzkOlNYM w MESzNEj

WÓjT iNFORMUjE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka mię-
dzy innymi:
• wziął udział w obchodach 150-lecia istnienia Państwowej Straży 

Pożarnej w Bielsku-Białej;
• zorganizował obchody 25-lecia wolnych wyborów z 4 czerwca 

1989 roku, w ramach których odsłonięto tablicę z okazji nadania 
nazwy „Park Wolności” oraz zasadzono dęba wolności w parku 
obok Urzędu Gminy;

• wziął udział w wyjazdowej komisji budżetowej w Gminie Bziny na 
Słowacji celem omówienia stanu realizacji inwestycji w ramach 
współpracy transgranicznej;

• wziął udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Region Beskidy;

• wziął udział w uroczystym przekazaniu wyremontowanego w ra-
mach współpracy transgranicznej pałacu Czeczów w Kozach;

• odbył spotkanie ze Śląskim Kuratorem Oświaty na temat uroczy-
stego przekazania rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Wilko-
wicach dnia 1 września br.;

• wziął udział w walnym zebraniu Spółki Ekoład.

W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone zamówienia na następują-
ce zadania:
• przebudowa drogi gminnej ul. Klimczoka w Bystrej – etap IV;
• sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad re-

alizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Klimczoka 
w Bystrej – etap IV”.

K

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

608 132 715
517 458 942Tel.
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zaprasza do zwiedzania 

Wystawy przygotowanej z materiałów 
udostępnianych przez Instytut Pamięci Narodowej 

z okazji  

Roku Ireny Sendlerowej  
ogłoszonego przez Sejm RP. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
w dniach 8-29 czerwca 2018 r.  
w godzinach otwarcia biblioteki 

w siedzibie głównej GBP w Wilkowicach, przy ul. Strażackiej 3. 

szanowni państwo, Kochani czytelnicy!
Dnia 10 maja 2018 r. Jury konkursowe poddało ocenie prace, któ-

re wpłynęły na Konkurs na opracowanie elementu identyfikacji wizu-
alnej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach oraz Filii, w po-
staci logo GBP w Wilkowicach oraz Filii, ogłoszony przez Dyrektora 
GBP w Wilkowicach dnia 19 lutego br.

Termin nadsyłania prac upłynął 27 kwietnia br. Decyzją Jury kon-
kurs wygrała jedna z dwóch prac Pana Jakuba Dębskiego, Miesz-
kańca Wilkowic.

Autor, zgodnie z regulaminem konkursu, otrzyma nagrodę o war-
tości 500,00 zł, która zostanie wręczona podczas Sesji Rady Gminy 
Wilkowice w czerwcu.

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcy i dziękujemy wszystkim Auto-
rom, którzy zgłosili swoje propozycje do konkursu. Obok wybrany lo-
gotyp!

A o to opis znaku wg. Pana Jakuba!
Proponowany logotyp składa się z trzech otwartych ksiąg, z któ-

rych każda symbolizuje jedną miejscowość wchodzącą w skład Gmi-
ny Wilkowice, nawiązując swoją kolorystyką do herbów Wilkowic, 

Bystrej i Mesznej, co daje możliwość zindywidualizowania logotypu 
dla poszczególnych filii. Otwarta księga zachęca do jej przeczyta-
nia, przypomina ptaka z rozpostartymi skrzydłami, dając możliwość 
oderwania się od otaczającej rzeczywistości, wzniesienia się ponad 
chmury codzienności. Rozpostarte księgi symbolizują również histo-
rię naszej gminy, która jest otwarta, którą my jej mieszkańcy, każdego 
dnia piszemy pracując, odpoczywając, żyjąc na jej terenie.

GBP
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A o to opis znaku wg. Pana Jakuba! 

Proponowany logotyp składa się z trzech otwartych ksiąg, z których każda symbolizuje 
jedną miejscowość wchodzącą w skład Gminy Wilkowice, nawiązując swoją kolorystyką 
do herbów Wilkowic, Bystrej i Mesznej, co daje możliwość zindywidualizowania logotypu 
dla poszczególnych filii. Otwarta księga zachęca do jej przeczytania, przypomina ptaka 
z rozpostartymi skrzydłami, dając możliwość oderwania się od otaczającej 
rzeczywistości, wzniesienia się ponad chmury codzienności. Rozpostarte księgi 
symbolizują również historię naszej gminy, która jest otwarta, którą my jej mieszkańcy, 
każdego dnia piszemy pracując, odpoczywając, żyjąc na jej terenie. 

zwierzęta w FotograFii uczniów 
szKoły podstawowej nr 1 im. 

władysława jagiełły w wilKowicach
Już kolejny raz uczniowie naszej szkoły 

zostali nagrodzeni w Regionalnym Konkursie 
„Zwierzęta wokół nas”. Zgodnie z założenia-
mi konkursu dokonali bardzo ciekawych ob-
serwacji zwierząt oraz dostrzegli ich potrze-
by przedstawiając to w fotografii oraz rysun-
ku. Prace naszych wychowanków wzbudza-
ją refleksje na temat wzajemnych relacji po-
między człowiekiem i jego sztucznym świa-
tem, a zwierzętami i ich środowiskiem natu-
ralnym.    

W kategorii: prace fotograficzne nagro-
dę otrzymał Patryk Grabski, uczeń klasy 5b. 
Wyróżnione zostały również zdjęcia dwóch 
uczennic klasy 5a - Zuzanny Bokun i Danie-
li Górny. Uczniowie ci pracowali pod kierun-
kiem nauczyciela przyrody, pani Anity Tyrlik.

W kategorii: prace plastyczne wyróżnie-
nie otrzymała uczennica klasy 4a, Lea Waj-
dzik, która wykonała swój rysunek pod opie-
ką nauczyciela plastyki, pani Moniki Bogu-
mił-Laszczak.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom 
talentu fotograficznego i plastycznego oraz 
zaangażowania w sprawy ochrony zwierząt.

Zespół Promujący Szkołę


