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WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek ogłosił przetargi na następujące zadania:
1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
realizacji zadania pn. Przebudowa budynku mieszkalnego przy
ul. Swojskiej 14 w Wilkowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi w celu przyjęcia repatriantów z Kazachstanu w systemie
zaprojektuj-wybuduj - do przetargu nie wpłynęła żadna oferta,
w związku z czym postanowiono o powierzeniu niniejszego zadania w trybie zamówienia z wolnej ręki.
2) Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej w Bystrej - Etap II.
3) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
realizacji zadania: Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej
w Bystrej - Etap II.

4) 11 czerwca na stronie BIP zostało również umieszczone ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki (in house) na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wilkowice
z firmą Ekoład Sp. z o.o. na okres od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
5) Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Olchowej w Mesznej na
działkach nr 325, 326/1, 326/2.
Ponadto została podpisana umowa na opracowanie koncepcji
architektonicznej budowy przedszkola i żłobka w Mesznej wraz
z zagospodarowaniem terenu.

IX SESJA RADY GMINY WILKOWICE
W dniu 19 czerwca w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach odbyła się IX sesja Rady Gminy.
Było to jedno z najważniejszych posiedzeń dla Radnych, a przede wszystkim dla Wójta. Rozpatrywano bowiem na niej „Raport o stanie Gminy Wilkowice za rok 2018” oraz zatwierdzano sprawozdanie finansowe za 2018 r. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w pierwszej kolejności przystąpiliśmy do rozpatrzenia raportu. Po omówieniu tego dokumentu przez
Wójta Gminy Wilkowice, przyszedł czas na debatę, w której mogli uczestniczyć mieszkańcy. Była to jedyna przewidziana
przez ustawodawcę możliwość czynnego udziału mieszkańców w sesji.
W dniu 18 czerwca mijał termin zgłoszeń do debaty i żaden
z mieszkańców naszej Gminy nie skorzystał z tej możliwości. W debacie pojawił się tylko jeden głos. W opinii niektórych samorządowców, raport uważany jest jako zbędny, kolejny dokument obciążający pracowników urzędów. Należy przyznać, że jest to dodatkowy
obowiązek i do tego czasochłonny, angażujący szereg osób. Niemniej jednak uważam, że jest cennym źródłem informacji zarówno dla Radnych jak i mieszkańców. Zgodnie z wymogami ustawowymi raport zawiera "podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego". Można powiedzieć, że jest to kompedium wiedzy, do zapoznania się z którym
zachęcam każdego mieszkańca. Rada Gminy jednogłośnie pozytywnie oceniła całokształt działania organu wykonawczego, jakim
jest Wójt i udzieliła wotum zaufania za rok 2018. Kolejnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. Po zapoznaniu
się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinią Komisji Rewizyjnej oraz wnioskiem Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy,
Rada Gminy w formie uchwały jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2018 r. Następnie zapoznaliśmy się z wnioskiem Komisji Rewizyj-

nej w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 oraz opinią RIO
w sprawie zaopiniowania Wójtowi Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęto uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy Wilkowice absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2018. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno wotum zaufania jak i udzielenie absolutorium jest kierowane
w stosunku do Wójta jako organu wykonawczego a nie personalnie. W roku 2018, w związku z wyborami samorządowymi, miała miejsce zmiana na stanowisku Wójta Gminy Wilkowice. Czuję
się zobowiązany, aby przekazać w tym miejscu gratulacje i podziękowania dla pana Mieczysława Rączki, który pełnił funkcję Wójta
Gminy Wilkowice do dnia 20 listopada, kiedy to zastąpił go pan Janusz Zemanek. Pozytywna ocena, wyrażona w uchwałach o wotum zaufania oraz absolutorium, stanowi w pewien symboliczny
sposób ostatni akcent podsumowujący pracę byłego Wójta. Gratulacje dla Wójta pana Janusza Zemanka za kontynuację wykonania budżetu, uzyskanie wotum zaufania oraz sprawne i rzetelne
podjęcie nowych obowiązków. Pełna ocena całokształtu jego pracy już za rok.
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kwiatek

OGŁOSZENIE
Informuję, że Wójt Gminy Wilkowice wyznaczył termin spotkania z mieszkańcami ul. Kowalskiej oraz wszystkimi zainteresowanymi, którzy korzystają z ww. drogi. Spotkanie odbędzie się 10 lipca br. o godz. 16.00 na sali sesyjnej Urzędu Gminy
w Wilkowicach. Przedmiotem dyskusji będzie poprawa bezpieczeństwa w rejonie zjazdu z ul. Szczyrkowskiej na ul. Kowalską.
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kwiatek
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Głos Gminy Wilkowice

NOWA LOKALIZACJA GMINNYCH POMIESZCZEŃ
Po trwającym kilka tygodni remoncie,
możemy z radością przybliżyć Państwu
zmiany, jakie nastąpiły w naszym urzędzie.
Od początku czerwca gabinet Wójta, gminna kasa oraz sekretariat mieszczą się na
parterze! Wszystko to z myślą o większym
komforcie petentów odwiedzających nasz
Urząd.  
„Bardzo cieszę się, że udało się, dzięki
pracy Referatu Służb Technicznych, prze-

nieść mój gabinet, kasę oraz sekretariat na
parter naszego urzędu. To najczęściej odwiedzane pomieszczenia i dostęp do nich
powinien być dla naszych mieszkańców
możliwie najłatwiejszy. Spacer na 2. piętro dla osoby zaawansowanej wiekowo
lub posiadającej jakieś dolegliwości stanowił nie lada wyzwanie, co niejednokrotnie,
podczas tych kilku miesięcy mojej pracy
w urzędzie, miałem okazję zaobserwować.
Dysponujemy budynkiem, który ma na ten

moment pewne ograniczenia, między innymi brak windy. W tej sytuacji lokalizacja najczęściej odwiedzanych miejsc na parterze
wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Cieszę się, że jestem bliżej ludzi.” – skomentował ostatnie zmiany Wójt Gminy Wilkowice,
Janusz Zemanek.
Już wkrótce na parterze swoje biuro będzie miała też między innymi Sekretarz
Gminy.
UG

Szanowni Mieszkańcy!
Porządek i czystość w naszej gminie leży
nie tylko w gestii władz gminnych, lecz także każdego właściciela nieruchomości.
Zwracamy się do Państwa, jako właścicieli i użytkowników nieruchomości, o zorganizowanie prac porządkowych na swoich posesjach oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.
Przypominamy, że obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest utrzyma-

nie czystości i porządku, przede wszystkim, poprzez: uprzątnięcie zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, wykaszanie posesji, gromadzenie
odpadów w sposób selektywny w przystosowanych do tego pojemnikach, oddawanie
elektrośmieci w miejsca na ten cel przeznaczone. Dodatkowo zwracamy się z prośbą
o obcięcie gałęzi wystających z posesji na
ulice i chodniki.

W związku z powyższym apelujemy do
wszystkich Mieszkańców Gminy Wilkowice o dbanie o estetyczny wygląd nieruchomości i chodników. Poprzez swoje działanie dajmy dobry przykład tym, którzy nie
wypełniają swoich obowiązków związanych
z utrzymaniem czystości.
Referat Ochrony Środowiska

Szanowni Mieszkańcy!
Rada Gminy Wilkowice na ostatniej sesji, wprowadzając zmiany do budżetu gminy na rok 2019, dokonała przesunięcia środków w wysokości 235 000 zł na zadanie „Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej w Bystrej – etap II”.
W ostatnich dniach dokonano otwarcia ofert zgłoszonych do przetargu na wykonanie tego zadania. Wpłynęły trzy
oferty. Rozpiętość cenowa jest dosyć duża: od 618 742,64 zł do 753 771,24 zł. Po zabezpieczeniu środków finansowych liczymy na pozytywne dalsze rozstrzygnięcia w tej sprawie oraz szybką realizację przebudowy ul. Ogrodowej.
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kwiatek

Aktywnie w Stowarzyszeniu Rozwoju Mesznej
nansowane ze środków Urzędu Gminy w Wilkowicach.
Dzięki nim w maju i czerwcu
odbyły się aktywne zajęcia dla
dzieci i dorosłych z Mesznej.
W miesiącu maju zuchy
i harcerze z 2 Gromady Zuchowej Beskidzkie Bieliki oraz
z 2 Drużyny Harcerskiej „Falco”   brały udział w zajęciach
w Stajni Eliksir w Szczyrku. Podczas spotkań poznali podstawową wiedzę z zakresu opieki nad końmi i ich rasy.

Bycie aktywnym i utrzymywanie   swojego ciała w dobrej
kondycji powinno być priorytetem każdego człowieka. Regularne ćwiczenia, ruch, aktywność pomagają nie tylko w walce z wieloma chorobami, ale integrują grupy społeczne czy też
umacniają więzi rodzinne. Kierując się tym, Stowarzyszenie
Rozwoju Mesznej zrealizowało projekty pt. „Sport z Zuchami i Harcerzami”, „Mini Olimpiada”, „Aktywna Meszna” współfiGłos Gminy Wilkowice
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Mieli także okazję wypróbować swoich sił w jeździe konnej na lon- dziców. Z tego miejsca pragniemy podziękować wszystkim, któży. Dzieci z radością uczestniczyły w zajęciach. Dla wielu z nich rzy przyczynili się do wsparcia i organizacji tego pięknego dnia:
było to ciekawe doświadczenie i wielka przygoda. Dzieci na każ- Panu Sołtysowi Antoniemu Kufel i Radzie Sołeckiej, Pani Dyrekdym treningu podejmowały nowe wyzwania. Każdy z nas wie, że tor Małgorzacie Długosz oraz wszystkim nauczycielom w Gminie
korzyści płynące z jazdy konnej są ogromne. Budowanie wiary Wilkowice, Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Piotrowskiemu, Kołu
w siebie i swoje możliwości od najmłodszych lat, uczenie się wy- Gospodyń Wiejskich Pani Agacie Prochownik, Radzie Rodziców
trwałości bardzo pomagają w dorosłym życiu. Konie w pozytyw- i Pani Marcelinie Dunat-Gębala. Sponsorom: Gabinet terapii mięny sposób wpływają również na wiele cech charakteru – opiekuń- śniowo-powięziowej - Sławek Kajstura, Salon fryzjerski IWONA czość, szacunek, wytrwałość, dążenie do celu i odpowiedzialność. Iwona Łopata, Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej FASCIA - RoNa zakończenie zajęć każdy uczestnik otrzymał dyplom za udział bert Wieczorek, Chata na Groniu – Teresa i Jacek Kowalcze.
Ponadto, w miesiącu czerwcu odbyły się rekreacyjne zajęcia
w zajęciach konnych oraz naklejki.
3 czerwca dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej z Nordic Walking, prowadzone przez licencjonowanego instruktowzięły udział w Sportowym Dniu Dziecka. Zaraz po oficjalnym otwar- ra Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking Barbarę Balcerzak.
ciu oraz poświęceniu przez Księdza Proboszcza Andrzeja Piotrow- Podczas spotkań każdy uczestnik poznał podstawowe zasady
skiego  nowego, wielofunkcyjnego boiska szkolnego, dzieci wyko- oraz prawidłową technikę. Uczestnicy wspólnie maszerując mie07.30-08.30
Przyjmowanie zgłoszeń
nały swój ulubiony taniec - "Belgijkę" oraz wzięły udział w licznych li możliwość nie tylko podziwiać piękne widoki, ale również pozna08.45
wywiady z gośćmi i uczestnikami, informacje organizacyjne
konkurencjach sportowych przygotowanych przez nauczycieli wy- wać nowe miejsca naszego sołectwa. Nordic Walking to nie tylko
09.00
START
rajdu
– Dom
Strażaka,
ul. Klimczoka
105,
Bystra wolnego czasu, to zdrowie, integracja,
aktywna forma
spędzania
chowania fizycznego. Każde
dziecko
otrzymało
pamiątkowy
drewetap,
ok.Quechua  ufundowane
9 km
niany 09.00-10.00
medal oraz nagrodyI –
plecaki
przez turystyka i rekreacja.              
10.00-11.00
na terenie
GOSIR
w Wilkowicach wraz z losowaniem nagrody
głównej Gnioździorz
SRM - Katarzyna
Stowarzyszenie
Rozwoju Półmetek
Mesznej i sponsorów
oraz
poczęstunek
przygotowany
przez PanieII zetap,
Koła ok.
Gospodyń
11.00-12.00
9 km Wiejskich, Radę Ro-

BYSTRA
6 lipca 2019 r.

12.00-13.30

Finał XX Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Bystrej – Dom Strażaka:
- rozstrzygnięcie konkurencji przewidzianych w regulaminie,
- ciepły posiłek dla każdego uczestnika,
- loteria,
- zakończenie rajdu.

BYSTRA
6 lipca 2019 r.

ETAP I

ETAP II

START: Dom Strażaka w Bystrej, Klimczoka (w dół), Kościelna, Poprzeczna, Łukowa,
Kowalska, przejazd przez Szczyrkowską w Handlową, Meszna: Bór, Wilkowice: Wilkowska,
Kwiatkowskiego, Wodna (wjazd przed torami), Żywiecka, Na Wałach, Szkolna
PÓŁMETEK: GOSIR w Wilkowicach

START: GOSIR w Wilkowicach, Szkolna, Na Wałach, Żywiecka, Wodna,
Kwiatkowskiego, Dworcowa, Wyzwolenia, Grabecznik, Swojska, Grabecznik,
Bystra: Szczyrkowska, Fałata, most obok Zajazdu Pod Źródłem – Klimczoka
META: Dom Strażaka w Bystrej

07.30-08.30
08.45
09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.30

MAPKA ETAP I

MAPKA ETAP II

Przyjmowanie zgłoszeń
wywiady z gośćmi i uczestnikami, informacje organizacyjne
START rajdu – Dom Strażaka, ul. Klimczoka 105, Bystra
I etap, ok. 9 km
Półmetek na terenie GOSIR w Wilkowicach wraz z losowaniem nagrody głównej
II etap, ok. 9 km
Finał XX Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Bystrej – Dom Strażaka:
- rozstrzygnięcie konkurencji przewidzianych w regulaminie,
Organizatorem Rajdu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej.
7. Podczas półmetku rajdu odbędzie się losowanie nagródy głównej, a podczas finału rajdu
- ciepły posiłek dla każdego uczestnika,
Zgłoszenia przyjmowane będą:
odbędzie się losowanie nagród wśród wszystkich uczestników rajdu, którzy przejadą całą trasę.
- w dniach 01.07. – 04.07.2019
r.
w
biurze
rajdu
–
Dom
Strażaka
w
Bystrej
8. Uczestnicy rajdu odpowiadają we własnym zakresie za ochronę przed ewentualnym
- loteria,
ul. Klimczoka 105 w godzinach 17.00 – 19.00
deszczem /prosimy o zabranie kurtek przeciwdeszczowych/.
- w dniu 06.07.2019 r. w Domu
w Bystrej ul. Klimczoka
105,
9. Wszyscy uczestnicy rajdu ubezpieczeni są w firmie ubezpieczeniowej.
- Strażaka
zakończenie
rajdu.

1.
2.

przed startem w godz. 7.30 – 8.30 /tylko w przypadku niewyczerpania
w dniach poprzednich całej ilości koszulek/.
Start w dniu 6 lipca 2019 r. o godz. 9.00 obok Domu Strażaka w Bystrej
ul. Klimczoka 105. Trasa o długości 18 km podzielona na dwa etapy I – 9 km, II – 9 km.
4. Można startować indywidualnie lub całymi rodzinami. Dzieci bez karty rowerowej
starują pod opieką rodziców. Dzieci do 18 roku życia za zgodą rodziców.
5. Opłata startowa wynosi 15 zł. W ramach opłaty: koszulka, kupon na loterię,
degustacja na półmetku oraz ciepły posiłek na mecie.
6. W trakcie rajdu odbędzie się konkurs z nagrodami w następujących konkurencjach:
START:
Dom Strażaka
Klimczoka
(w dół), Kościelna, Poprzeczna, Łukowa,
- najliczniejsza
rodzinaw
XXBystrej,
Rodzinnego
Rajdu Rowerowego,
Kowalska,
przez
Szczyrkowską
w Handlową,
która przejazd
nie wygrała
tej konkurencji
w latach
poprzednich,Meszna: Bór, Wilkowice: Wilkowska,
Kwiatkowskiego,
Wodna
(wjazd
przed
torami),
Żywiecka, Na Wałach, Szkolna
- najstarszy uczestnik rajdu,
PÓŁMETEK:
GOSIR
w Wilkowicach
- najmłodszy
uczestnik
rajdu,
- najmłodszy uczestnik rajdu który przejechał rajd samodzielnie,
- najliczniejsza reprezentacja szkoły
- dwie nagrody specjalne.
3.

ETAP I

10. W czasie rajdu uczestnicy mają zapewniony serwis rowerowy.
11. Rajd obywał się będzie przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym zgodnie
z przepisami ruchu drogowego.
W związku z powyższym uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania
zasad ruchu drogowego, a dodatkowo organizatorzy proszą o zachowanie
szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa w czasie trwania rajdu.
12. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
- podczas rajdu uczestnikom zabrania się skracania trasy oraz przejeżdżania innymi ulicami,
- rajd ma charakter rekreacyjny, nie jest wyścigiem, w związku z tym zabronione jest
START:
GOSIR
w Wilkowicach,
Szkolna, Na Wałach, Żywiecka, Wodna,
ściganie
się podczas
przejazdu,
Kwiatkowskiego,
Dworcowa,
Wyzwolenia,
Grabecznik,
Swojska, Grabecznik,
- na początku peletonu
jadą organizatorzy
na rowerach
w pomarańczowych
kamizelkach,
Bystra:
Szczyrkowska,
Fałata,
most
Zajazdu
Pod Źródłem – Klimczoka
których pozostałym uczestnikom rajduobok
NIE WOLNO
WYPRZEDZAĆ,
META:
Dom
Strażaka
w
Bystrej
- podczas jazdy ścieżkami pieszo rowerowymi oraz szlakiem należy zwrócić
szczególną uwagę na pieszych i innych rowerzystów.
13. Zaleca się start uczestników w kaskach rowerowych.
14. Informacje pod nr telefonu: 502 276 469

ETAP II

MAPKA ETAP II
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MAPKA ETAP I

Trasa rajdu oraz regulamin dostępne na www.wilkowice.pl

Głos Gminy Wilkowice

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
W drugim półroczu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach jednej z innowacji pedagogicznych pt. „Kodowanie na macie edukacyjnej dla uczniów klasy pierwszej”. Zajęcia
te odbywały się w ramach zajęć pozalekcyjnych jeden raz w tygodniu. Zakres działań uczniów związany
był z zapoznaniem ich z różnymi sposobami korzystania z maty edukacyjnej w połączeniu z wprowadzeniem podstaw kodowania i dekodowania.
Podczas zajęć dzieci były zachęcane
i motywowane do tego, aby spędzały czas
w towarzystwie rówieśników bez użycia
urządzeń multimedialnych. Uczniowie zy-

skali również możliwość zaspokajania swojej naturalnej potrzeby ruchu poprzez wykorzystanie aktywizujących gier edukacyjnych przeprowadzanych na planszy maty
edukacyjnej. Dodatkową atrakcją podczas
zajęć z kodowania było rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania.
Jednym z ostatnich – chyba najciekaw-

szych – elementów innowacji stała się gra
edukacyjna Scotti Go w połączeniu z aplikacją wgraną na szkolne tablety, co bardzo
zaangażowało dzieci w tworzenie kolejnych
skryptów programu, dzięki którym ich bohater pokonywał kolejne poziomy.
Wychowawczynie:
Beata Duraj-Naumiuk, Lucyna Skonecka

Dzień Języka Angielskiego 2019 w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Mesznej
W czwartek 6 czerwca po raz kolejny obchodziliśmy w naszej
szkole Dzień Języka Angielskiego. Podczas uroczystości mieliśmy
okazję wysłuchać piosenek w języku angielskim wykonanych przez
uczestniczki i laureatki Gminnego Konkursu Piosenki Angielskiej.
Ponadto uczniowie Klubu Teatralnego Maska z klasy Va i VIb zaprezentowali nam   zabawną wersję przedstawienia w języku angielskim „Grandma and
the Pirates” czyli „Babcia i piraci”. W II części imprezy uczniowie
klas czwartych przygotowali pokaz multimedialny
wzbogacony oprawą muzyczną
o Brytyjczykach i kulturze brytyjskiej, przeprowadzili „wywiad” z królową Wielkiej Brytanii,
„spotkali” także samego księcia Karola i Wi-

liama, którzy opowiedzieli o tym ciekawym kraju, jakim jest Wielka
Brytania. Dzień ten był  doskonałą okazją do wzbogacenia wiedzy
o historii i kulturze brytyjskiej oraz wiedzy językowej.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej
Zespół Promujący

szkoła mistrzów programowania
Tej wiosny uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej uczestniczyli w Ogólnopolskich
Szkolnych Mistrzostwach w Programowaniu
PIX 2019. To kolejna po Godzinie Kodowania
i Konkursie Bóbr inicjatywa związana z programowaniem, w której bierzemy udział. Zawody PIX to multimedialny konkurs dla dzie-

ci i młodzieży z całej Polski. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do nauki programowania oraz popularyzacja jej w szkołach.
Uczestnicy mogli przygotować się do konkursu rozwiązując ćwiczenia przedkonkursowe.
Kolejnym etapem były eliminacje w dwóch
grupach wiekowych. Sześcioro uczniów
z naszej szkoły pomyślnie przebrnęło przez
15 trudnych zadań kwalifikacyjnych i dotarło do
ostatniego etapu konkursu. Finały odbyły się
Głos Gminy Wilkowice

27 i 28 maja. Na tym etapie należało się zmierzyć z kolejnymi zadaniami i łamigłówkami.
Gratulacje dla wszystkich, którzy wystartowali w konkursie a przede wszystkim dla
naszych dzielnych finalistów: Zuzi, Mai,
Ani, Mai, Olka i Dominika - BRAWO!
Ponadto nasza szkoła otrzymała tytuł
Szkoły Mistrzów Programowania nadany
przez organizatora zawodów.
SP1 w Bystrej
5

Finalizacja roku szkolnego w Przedszkolu
Publicznym w Wilkowicach
Czerwiec jak co roku obfitował w liczne uroczystości i wydarzenia. Najpierw nauczyciele naszego przedszkola wraz z dziećmi przygotowali zajęcia dla nowo przyjętych koleżanek i kolegów.
Dzieci mogły zobaczyć, że w przedszkolu jest miło i sympatycznie,
że można się dobrze bawić podczas nieobecności rodziców pod
czujną opieką pań wychowawczyń i personelu.
Kolejnym przeżyciem dla przyszłych pierwszoklasistów, czyli dzieci z grup Żabek i Smerfów było pasowanie na czytelnika.
W tym celu dzieci wraz z paniami udały się do Biblioteki Publicznej, obiecały, że będą szanować i dbać o książki, które w przyszłości będą tam wypożyczać. Dzieci dały krótki pokaz, odśpiewały piosenki m in. o książce, a następnie zostały pasowane na czytelnika.
Była to uroczysta chwila, która na pewno zapadnie w ich pamięci.
Dzień później znów było uroczyście, a mianowicie odbył się Piknik Rodzinny. Tu dzieci ze wszystkich grup mogły się pięknie zaprezentować przed rodzicami, rodzeństwem, dziadkami - pokazując swoje talenty i umiejętności. Ciężko się przedtem napracowały na licznych próbach.
Następnie były atrakcje: malowanie twarzy, ciekawe balony w kształcie zwierząt,
smakołyki, fanty, licytacja, zabawy i tańce z rodzicami przy wesołej muzyce. Zabawę prowadził wodzirej Pan Maciek.
W czerwcu miały także miejsce liczne
warsztaty. Jedne z nich to „Dzikie zwierzęta”. Dzieci mogły poznać zwyczaje
dzikich zwierząt oraz indywidualnie wykonać zwierzaka z piasku. Każda praca
była ciekawa i wyjątkowa.
Następnie zorganizowano warsztaty ekologiczne. Dzieci udały się na dwugodzinną wycieczkę do pobliskiego lasu.
Szukały tam śladów zwierząt, oglądały
przez lupę występującą tam florę i fau-

nę, przypominały sobie zasady zachowania i przebywania w lesie.
Nie zabrakło także warsztatów z Kropelką w roli głównej. Dzieci
dowiedziały się jak szanować wodę, naturę, środowisko. Malowały ciekawe obrazy pędzlem lub palcami, malowały także torby lniane, jako podarunek dla rodziców, robiły wulkany, wielkie bańki mydlane i smaczne, kolorowe, zdrowe napoje. Było mnóstwo świetnej zabawy.
Dzień Dziecka również był pełen atrakcji i niespodzianek. Stałym punktem są tzw. dmuchańce. W tym roku można było bawić
się w zamku, zjeżdżać na zjeżdżalniach czy wspinać się do paszczy wielkiej kaczki. Były także słodkie niespodzianki oraz zabawy
i tańce przy muzyce.
Kolejnym, ważnym wydarzeniem było pożegnanie dwóch grup –
Żabek i Smerfów, gdyż kończą już pobyt w przedszkolu i czeka ich
dalsze zdobywanie wiedzy w szkole podstawowej. Dzieci wspólnie zaprezentowały występ pożegnalny, pięknie śpiewały, tańczyły, podziękowały także paniom i wszystkim pracownikom przedszkola. Żegnały ich także
dzieci z grupy młodszej. Łezka zakręciła
się w niejednym oku.
W czerwcu odbyły się także Góralskie Dni Wilkowic połączone z bitwą na
Szańcach. Nasze przedszkolaki pięknie
wystąpiły przed mieszkańcami naszej
gminy śpiewając różne piosenki i prezentując układy taneczne.
Napracowało się całe przedszkole,
ale było warto!
Na nadchodzące wakacje życzymy
wszystkim Mieszkańcom naszej gminy
oraz Gościom udanego wypoczynku.
Sławomira Basiura
Anna Szlósarczyk

MAJÓWKA PRZY KAPLICZCE W MESZNEJ
W sobotę, dn. 4.05.2019 r. o godz. 12.00  odbyło  się  przy kapliczce na ul. Handlowej w Mesznej  Nabożeństwo Majowe, które
poprowadził ks. proboszcz Andrzej Piotrowski.
Kapliczka Matki Boskiej przy ul. Handlowej, tzw. „Panienka”,
ufundowana przez rodzinę Gluzów,  pochodzi  z około 1840 r. Przy
niej gromadzili się mieszkańcy Mesznej na majówki. W czasie
II wojny światowej Niemcy rozbili i wyrzucili figurkę Matki Boskiej,

6

nie udało im się jednak zniszczyć kapliczki całkowicie i przetrwała
do dziś, jako charakterystyczny zabytek.
Przydrożną kapliczką opiekowały się rodziny Gluzów, Gębalów
i Huczków. Staraniem  Stowarzyszenia  Rozwoju  Mesznej kapliczka została odrestaurowana  przez konserwatora  zabytków  Marię  
Sromek-Osielczak  w 2011 r. Odtąd stowarzyszenie objęło opiekę
nad tym zabytkiem.
14 maja 2015  r. z inicjatywy stowarzyszenia i dzięki dotacji Urzędu Gminy w Wilkowicach umieszczono we wnętrzu kapliczki nową
figurkę Matki Boskiej wykonaną z piaskowca przez miejscowego
artystę rzeźbiarza, Mateusza Gębalę. Uroczystego poświęcenia
rzeźby dokonał ks. Andrzej Piotrowski. Ustalono, że w tym miejscu każdego roku w maju odbywać się będzie uroczysta Majówka.
Kolejne coroczne nabożeństwa przy kapliczce będą odbywać się
w pierwszą sobotę maja.
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej dziękuje wszystkim biorącym
udział w tegorocznej majówce, ks. Andrzejowi Piotrowskiemu za
prowadzenie nabożeństwa, strażakom z Mesznej za zapewnienie bezpieczeństwa, a zuchom z 2 Gromady Zuchowej i członkom
SRM  za  odświętną  dekorację kapliczki.
SRM

Głos Gminy Wilkowice

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łebie – Zielona
szkoła 2019’
Na przełomie maja i czerwca uczniowie klasy III naszej szkoły uczestniczyli w Zielonej
Szkole w Łebie. Celem wyjazdu było zorganizowanie nauki połączonej z wypoczynkiem
w środowisku umożliwiającym zmianę klimatu, poznanie wybrzeża Bałtyku pod względem
geograficznym, historycznym, społecznym i przyrodniczym, a także wyrabianie samodzielności, zaradności życiowej, dyscypliny oraz umiejętności współżycia w grupie.
Oprócz wspaniałej zabawy na plaży, a także na placu zabaw w Ośrodku KolonijnoWczasowym „Słoneczko” dzieci zwiedziły Trójmiasto: Gdańsk, Gdynię i Sopot, odbyły rejs
statkiem po jeziorze
Łebsko,
zobaczyły ruchome wydmy
w Słowińskim Parku Narodowym oraz
spędziły czas w Parku Dinozaurów.
Pogoda i uśmiechy
dopisywały
wszystkim uczestnikom.
Zespół Promujący
ZSP Meszna

Miesięcznik „Dzikie Życie” ma 25 lat!
W czerwcu 1994 roku pojawił się premierowy numer wydawnictwa poświęconego ochronie dzikiej przyrody. 25 lat później,
w czerwcu 2019 roku miesięcznik ten świętuje swój okrągły jubileusz, a liczba numerów dobiła właśnie liczby 300.
Miesięcznik „Dzikie Życie” wydawany jest przez, mające swoją
siedzibę w Bystrej, stowarzyszenie „Pracownia na rzecz Wszystkich Istot”. Jego pierwszy numer, w czerwcu 1994 r., był owocem
marzenia, jakie przyświecało ówczesnym działaczom stowarzyszenia, by powołać do życia pierwsze w Polsce pismo, które popularyzowałoby głęboką ekologię oraz ochronę przyrody. Realizacja
podobnej wizji na początku lat 90. w Polsce nie należała do rzeczy
najłatwiejszych, udać mogło się to tylko prawdziwym  pasjonatom.
Taki był właśnie zespół stowarzyszenia, któremu przewodził nieżyjący już założyciel „Pracowni” Janusz Korab. Z jego zachowanych
relacji dowiedzieć możemy się, iż w tamtym czasie stowarzyszenie posiadało ledwie jeden komputer, bez programu edytora tekstu
czy pakietu Office. Operowano na najprostszym dostępnym oprogramowaniu,
drukowano wąskie paski
tekstów, które następnie
sklejano, tworząc makietę pisma, jakie później trafiało do drukarni. Wielkim
wyzwaniem było też wklejenie w tekst odpowiedniej
fotografii, jeszcze przed
epoką aparatów cyfrowych. Pierwszy numer bardziej przypominał składaną broszurę niż poważne
pismo. Dziś, po 25 latach,
miesięcznik prowadzony
jest w znacznie bardziej
profesjonalny sposób. Ma
swoje elektroniczne wyda-

nie, system prenumeraty, a jego kolejne numery znaleźć można w salonach prasowych, takich
jak Empik czy Kolporter.
Na przestrzeni tych 25 lat
w piśmie nie zmieniło się
w zasadzie tylko jedno –
nadal jest ono tworzone
przez oddanych pasjonatów ekologii, na co najlepszym dowodem jest fakt,
iż wszystkie teksty do kolejnych numerów, pisane
głównie przez naukowców oraz fachowców, powstają w czynie społecznym. Miesięcznik „Dzikie
Życie” pozostaje jedynym
poważnym czasopismem
o tej tematyce w Polsce. Redaktorem naczelnym periodyku, a zarazem Prezesem stowarzyszenia jest Grzegorz Bożek, który „Pracowni” szefuje od blisko 10 lat. Jak sam mówi, w redakcji „Dzikiego
Życia” czasu na wielkie świętowanie jubileuszu ćwierćwiecza nie
ma. Jest dużo bieżącej pracy oraz nowych wyzwań i inicjatyw. Jest
jednak plan, by jesienią tego roku szerzej celebrować kolejny piękny jubileusz, jakim będzie 30-lecie istnienia Stowarzyszenia „Pracownika na rzecz Wszystkich Istot”.
W czerwcowym, jubileuszowym wydaniu czasopisma przeczytać możemy między innymi wywiad z popularnym aktorem, Marcinem Dorocińskim czy też artykuły o ochronie łosia na terytorium
Ukrainy i wizji Europy w 2030 roku. Nie brakuje również podsumowań oraz wspomnień historycznego, pierwszego wydania z czerwca 1994 roku. Publikacje śledzić można również na stronie internetowej czasopisma oraz na prowadzonym przez redakcję profilu facebook. 						              SS
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Przedszkoliada Wiosna 2019 – XIII Turniej
Mini Piłki Nożnej
15 czerwca odbyła się wiosenna edycja Przedszkoliady. Pełne słońce i wysoka temperatura nie zniechęciły młodych
adeptów piłkarskich do udziału w zawodach.
Organizatorzy zadbali o kurtyny wodne, które cieszyły się ogromną popularnością. Wśród uczestników znaleźli się również reprezentanci Gminy Wilkowice: Przedszkole Wilkowice oraz Przed-

szkole Bystra. Naszym młodym mieszkańcom gratuluję wspaniałej sportowej postawy na boisku oraz kondycji, której swoim pociechom zazdrościli dumni rodzice. Podziękowania dla trenera Jarka
oraz  Dawida, którzy czuwali nad „taktyką” swoich zawodników. ;)
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kwiatek

Sobótka na Biwaku w Bystrej
8 czerwca w godzinach wieczornych na Biwaku w Bystrej,
choć to jeszcze nie Noc Kupały, zapłonęło wielkie ognisko
otwierające kolejną Sobótkę zorganizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Bystrej. Obchody sobótkowe nawiązują do
obrzędów słowiańskich, które zwyczajem miały zapewnić
zdrowie i urodzaj, toteż w ten magiczny wieczór nie mogło
zabraknąć śpiewu i tańców.
Dlatego po przywitaniu gości przez Panią Prezes Małgorzatę
Wieczorek na „biwakową scenę”, przy dźwiękach kapeli, wkroczyły
młodsze góralki i górale z Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” prezentując tańce żywieckie, natomiast starsza grupa taneczna przedstawiła przyśpiewki i obrzędy lachowskie.

8
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Następnie Kapela „Hajduk” ze Szczyrku zachęcała zebranych do
wspólnego śpiewania i konkursów, m.in. dmuchanie w trombitę, co
okazało się nie lada wyzwaniem, ale śmiechu było dużo.
Zwyczajem sobótkowym jest także wrzucanie wianków do wody,
co prawda bystrzańskie nie popłynęły, ale uplecione z gałązek
brzozy, kwiatów polnych i ziół „cuda” można było podziwiać  w IV
„Konkursie na najpiękniejszy wianek”.   Komisja oceniająca miała nie mały problem z określeniem, który jest najpiękniejszy, bo
wszystkie były okazałe, jednak zgodnie z kryteriami I miejsce zdobyło: Przedszkole Publiczne w Bystrej oraz ZPiT „Ziemia Beskidzka”, II miejsce: Ala i Magda, III miejsce: Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi „Bystrzańska Inicjatywa” i Koło Gospodyń Wiejskich, a wyróżnienia przyznano Ninie i Lenie. Dla twórców wianków były nagrody,
a dla wszystkich, który przybyli na Sobótkę ciepła strawa,  herbata
i zabawa. Tak upłynął sobotni, sobótkowy wieczór.
TPB

PIKNIK RODZINNY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BYSTREJ
6 czerwca 2019 roku na terenie naszego ogrodu przedszkolnego odbył się kolejny Piknik Rodzinny. Jak co roku można było podziwiać występy przedszkolaków, które starały się zachwycić oglądających. Na przybyłych gości czekały: grochówka z kotła, grillowane przez rodziców, na czele z Panem Wójtem kiełbaski, kaszanki i oscypki, pyszne ciasta upieczone przez mamy, lody, frytki itp.
Nauczycielki
skręcały balonikowe cudaki, a pani
Karolina
zamieniała buzie dzieciaków w motylki, żabki, biedronki
itp. sprawnie malując je farbami.
Ponieważ pogoda
dopisała, atmosfera była gorąca i nie
zabrakło chętnych
do udziału w zabawach i tańcach
prowadzonych
przez pana Sławka. Dużo emocji przyniosła licytacja tortu ufundowanego przez Piekarnię - Cukiernię „Capri”, który został pokrojony na kawałki i rozdzielony do degustacji dla wszystkich chętnych.
Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców Przedszkola
Publicznego w Bystrej serdecznie dziękują sponsorom za wsparcie i pomoc w organizacji Pikniku Rodzinnego:
• Piekarnia - Cukiernia „CAPRI” – Państwo M. i A. Dunat,
• Firma Handlowo-Usługowa „SAM”– Pani Anna Maślanka,
• SPÓŁDZIELNIA „Bystrzanka” - Wytwórnia   Napojów Gazowanych,
• FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „SŁONKO” Wilkowice,
• CHŁODNIE „DORADO” B-B – Pan Zdzisław Goryl,
• HURTOWNIA SPOŻYWCZA „IGLOTEX” Bielsko-Biała,
• ZAKŁAD MIĘSNY – Artur Duda,
• Piekarnia – Cukiernia „CZADER” w Wilkowicach,
• SALON FRYZJERSKI „MIKO-LANS” Bystra,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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” w Bystrej,
PIZZERIA „Szafran” w Buczkowicach,
Hotel „KLIMCZOK” w Szczyrku,
ANGA Uszczelnienia Mechaniczne – Pan T. Badura,
CERTECH SPÓŁKA Z O.O. – Pan Grzegorz Więcław,
MOJE FOTO – Pan Leszek Olejnik,
AKADEMIA TENISOWA „OPEN” Katarzyna Klimczak,
„LODY PRZY BIWAKU”,
Pan Edward Stokłosa,
wszystkim rodzicom oraz babciom za: upieczenie i krojenie pysznych ciast, przynoszenie fantów, pomoc w organizacji pikniku.  
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
Agnieszka Ziemiańska
Aleksandra Jaślanek
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Pozvani do Likavki
W dniach 8-9 czerwca miałem przyjemność reprezentować Gminę Wilkowice podczas
wizyty w Likavce – naszej gminie partnerskiej. Odpowiadając na zaproszenie Starosty Mariana Javorka, razem z radną Katarzyną Seneta wzięliśmy udział w XLIV Festiwalu Folklorystycznym oraz spotkaniu z zaprzyjaźnionymi samorządowcami z Czech i Rumunii. Mieliśmy możliwość poznać jedną z miejscowych atrakcji turystycznych jaką jest Zamek Likava.
Następnie braliśmy udział w doskonale przygotowanym Festiwalu Folklorystycznym, podczas którego podziwialiśmy występy zespołów regionalnych oraz gościnnie występującego zespołu ze „słowackiej” wioski w Rumunii - Bodonoš. Spotkanie było też okazją do poruszenia aktualnych tematów samorządowych oraz współpracy w ramach programu transgranicznego Polska – Słowacja. Efektem tego współdziałania jest m.in. budynek likawskiej informacji turystycznej. Zostaliśmy serdecznie przyjęci przez mieszkańców Likavki na czele
ze Starostą Marianem Javorka oraz jego zastępcą Michalem Švento. Jestem przekonany, że to
pierwsze spotkanie i wzajemne poznanie się będzie owocowało dobrą współpracą naszych samorządów. W imieniu Wójta Gminy Wilkowice zaprosiliśmy Starostę wraz z zespołem regionalnym do
odwiedzenia nas we wrześniu podczas uroczystości Święta Plonów.
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kwiatek

Piknik Rodzinny w Mesznej

XXXIII
XXXIII
XXXIII
Bystrzańskie
Bystrzańskie
Zgodnie z tradycją, w czerwcu, w Zespole Szkolno-Przedsz-Bystrzańskie
kolnym w Mesznej odbyło się wielkie święto – „Piknik Rodzinny”.Recitale
Recitale
Recitale
12 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 wszystkie przedszkolaki, ucznioOrganowe
Organowe
wie, pracownicy ZSP oraz rodzice zebrali się przed budynkiem Organowe

WW
Kościele
Kościele
W Kościele
Najdroższej
Krwi
Pana
Najdroższej
Najdroższej
Krwi
Krwi
PanaPana
Jezusa
Chrystusa
Jezusa
Jezusa
Chrystusa
Chrystusa

ww
Bystrej
Krakowskiej
Bystrej
w Bystrej
Krakowskiej
Krakowskiej
szkoły, by wspólnie świętować. Jak co roku zabawa rozpoczęła
się od występów artystycznych  przedszkolaków i uczniów Szkoły
Podstawowej.  Dzieci z wszystkich grup z wielką radością i dumą
prezentowały licznie zgromadzonym rodzicom swoje umiejętnościLIPIEC 2019
godz.
18.30
(soboty)
LIPIEC
LIPIEC
20192019
godz.
godz.
18.30
18.30
(soboty)
(soboty)
wokalne i taneczne. Po części artystycznej, którą zebrani nagrodziKierownik
Artystyczny:
Ewa
Bąk,
li gromkimi brawami wszyscy ruszyli ku przygotowanym atrakcjom,
Kierownik
Kierownik
Artystyczny:
Artystyczny:
Ewa
Ewa
Bąk, Bąk,
Prowadzenie
koncertów:
Krystyna
Fenik,
Grażyna
Durlow
Prowadzenie
Prowadzenie
koncertów:
koncertów:
Krystyna
Krystyna
Fenik,
Fenik,
Grażyna
Grażyna
Durlow
Durlow
wśród których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zabawy taneczPrzygotowanie
organów:
Krzysztof
Jakubowski
Przygotowanie
Przygotowanie
organów:
organów:
Krzysztof
Krzysztof
Jakubowski
Jakubowski
ne, zabawy z chustą, ścianka wspinaczkowa, wielka loteria czy
malowanie twarzy to tylko część z atrakcji, które uatrakcyjniły to
06.VII.
Adam
Klarecki
– organy
06.VII.
06.VII.
Adam
Adam
Klarecki
Klarecki
– organy
– organy
wspaniałe wydarzenie. Podczas pikniku nie zabrakło również pyszChór
„Cantica”
pod
dyr.
Janiny
Rosiek
ChórChór
„Cantica”
„Cantica”
pod
dyr.
pod
Janiny
dyr. Janiny
Rosiek
Rosiek
nego jedzenia – pięknie udekorowane ciasta, frytki, popcorn  i wiele, wiele innych pyszności czekało na uczestników pikniku. Bardzo
13.VII.
Marcin
Ciszewski
– kontratenor
13.VII.
13.VII.
Marcin
Marcin
Ciszewski
Ciszewski
– kontratenor
– kontratenor
dziękujemy wszystkim rodzicom za przybycie oraz zaangażowaDumitru
Harea
–Harea
fletnia
pana
Dumitru
Dumitru
Harea
– fletnia
– fletnia
panapana
nie w przygotowanie tej wspaniałej imprezy. Do zobaczenia za rok!
Ewa
Bąk
– organy
Ewa
Ewa
Bąk
–Bąk
organy
– organy
Zespół Promujący Przedszkole

20.VII.
20.VII.
20.VII.

27.VII.
27.VII.
27.VII.

Aleksandra
Kołodziejczyk
– mezzosopran
Aleksandra
Aleksandra
Kołodziejczyk
Kołodziejczyk
– mezzosopran
– mezzosopran
Patryk
Podwojski
– organy
Patryk
Patryk
Podwojski
Podwojski
– organy
– organy

Alina
Mleczko
– saksofon
Alina
Alina
Mleczko
Mleczko
– saksofon
– saksofon
JanJan
Bokszczanin
– organy
Bokszczanin
Jan Bokszczanin
– organy
– organy

ORGANIZUJE:
Parafia
Rzymsko-Katolicka
„Najdroższej
Krwi
Pana
Jezusa
ORGANIZUJE:
ORGANIZUJE:
Parafia
Parafia
Rzymsko-Katolicka
Rzymsko-Katolicka
„Najdroższej
„Najdroższej
Krwi
Pana
Krwi
Jezusa
PanaChrystusa”
Jezusa
Chrystusa”
Chrystusa”
43-360
Bystra,
ul.
Kościelna
22,22,
tel.tel.
33
8 tel.
17
12
74
43-360
43-360
Bystra,
Bystra,
ul.
Kościelna
ul. Kościelna
22,
33
8 17
3312
8 17
74 12 74
SPONSORUJĄ:
Starostwo
Powiatowe
w Bielsku-Białej,
SPONSORUJĄ:
SPONSORUJĄ:
Starostwo
Starostwo
Powiatowe
Powiatowe
w Bielsku-Białej,
w Bielsku-Białej,
Urząd
Gminy
wGminy
Wilkowicach,
Gminny
Ośrodek
Kultury
„Promyk”,
Urząd
Urząd
Gminy
w Wilkowicach,
w Wilkowicach,
Gminny
Gminny
Ośrodek
Ośrodek
Kultury
Kultury
„Promyk”,
„Promyk”,
Parafianie
z Bystrej
oraz
Dom
Rekolekcyjny
„Nazaret”.
Parafianie
Parafianie
z Bystrej
zKrakowskiej
Bystrej
Krakowskiej
Krakowskiej
oraz
Dom
oraz
Rekolekcyjny
Dom Rekolekcyjny
„Nazaret”.
„Nazaret”.
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co u nas...
Podczas kolejnego spotkania Klubu Podróżnika wybraliśmy się wraz z panem Mariuszem Kabutem do
pięknej Słowenii. Mały, ale jakże piękny kraj - słowa te oddają wszystko, a w połączeniu z niesamowitymi
opowieściami pana Mariusza i przepięknymi zdjęciami, stanowiły ciekawe dopełnienie i zachętę by odwiedzić ten niewielki kraj. Dziękujemy Panu Mariuszowi za przygotowanie spotkania.
2 czerwca uczciliśmy wspólnie z przybyłymi dzieciakami Dzień Dziecka „Morskie Opowieści”.
Pogoda była jak na zamówienie :) – idealna na spędzenie niedzieli na trawie przed „Promykiem”
w towarzystwie animatorów z „Pozytywki”, którzy porwali nas w pirackie klimaty i wilków morskich – chorążego marynarki wojennej pana Piotra Kucharzyka oraz bosmana pana Piotra Pielesza uczących jak wiązać węzły żeglarskie. Dziękujemy Panom za poświęcony czas. Były także
kanapeczki i owoce, strzelanie, zabawy zręcznościowe, tańce i „skakańce”, wyścigi w taczkach,
a nawet... prawdziwy skarb, który po długich poszukiwaniach udało się znaleźć pod „Promykiem”.
Wysłuchaliśmy koncertu gitarowego przygotowanego przez koło gitarowe „Promyka”, prowadzone
przez naszego instruktora pana Marcina Buławę, gratulujemy młodym muzykom wspaniałego występu. Sporo radości dostarczyło
również przedstawienie przygotowane przez Teatr Grodzki – „Dwóch piratów i kapitan Jeff”. Aktorzy doskonale bawili się razem z publicznością i nawet pozwolili każdemu zabrać ze sobą do domu kawałek morza! Zaskoczyły nas też naprawdę pomysłowe pirackie
przebrania. Jury miało niezwykle trudny wybór z wyłonieniem zwycięzców konkursu, jednak udało się i chcielibyśmy serdecznie pogratulować Anielce Kocan za zajęcie pierwszego miejsca. Dziękujemy wszystkim dzieciom, małym i dużym, za tak miłe spędzenie
z nami czasu i jeszcze
raz
życzymy mnóstwa
słonecznych
uśmiechów.

Czerwiec był pracowitym miesiącem dla naszych tancerzy! Ekipa hip-hopowa CZAJSQUAD oraz dancehallowa SUN LIGHTS uświetniły swoimi pokazami Turniej skoków
na Trampolinach oraz I Góralskie Dni Wilkowic. Ponadto dziewczyny z CZAJSQUAD-u,  
reprezentowały nas na II Spotkaniu Tanecznym w Bielsku-Białej organizowanym przez
Szkołę Tańca CUBANA!
Gratulujemy naszym młodym, zdolnym tancerkom i trenerce Pani Paulinie Kachel zdobycia wyróżnienia! Życzymy owocnej pracy i dalszych sukcesów!
W niedzielę 23 czerwca, jako wydarzenie towarzyszące Dniom Wilkowic, odbyło się kolejne
wyjście w góry z przewodnikiem panią Janiną Dyrdą z cyklu „Przewodnik czeka...”, organizowane
w ramach naszego Klubu Podróżnika. Tym razem podziwialiśmy piękne widoki z Magurki w najdłuższe dni roku. Po drodze kosztowaliśmy pierwsze jagody, a w schronisku na Magurce jeszcze ciepłe
jagodzianki. Podziwialiśmy przepięknie kwitnącą naparstnicę i łąkę porośniętą macierzanką. To
był mile spędzony dzień. Zapraszamy już na kolejne wyjście z przewodnikiem 7 lipca, tym razem
w ramach Dni Bystrej wczujemy się w bystrzańskie klimaty. Do zobaczenia o godz. 9 pod Zajazdem pod Źródłem!
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1215; 1630

10-12

BAJKA

ANIMACJE
DLA DZIECI
(wiek 5-12 lat)

BAJKA

1215

10-12

1215

1215; 1630

BAJKA w GOK-u

WARSZTATY
FOTOGRAFICZNE
(wiek 10 +)
/ ZAPISY

BAJKA w GOK-u

WARSZTATY
MALOWANIA
KOSZULEK
(wiek 6-12 lat)
/ ZAPISY

zajęcia

10.07

3.07

data

9-15

9-15

godzina

zajęcia

Wycieczka piesza
na Błonia
/ zbiórka: „Zajazd pod
Źródłem” w Bystrej
(wiek 6-12 lat)

Wycieczka
na Kozią Górę
/ zbiórka: „Zajazd pod
Źródłem” w Bystrej
(wiek 6-12 lat)

ŚRODY

GOK „PROMYK”

11.07

4.07

data

1215

1230 1430

1215

10-12

godzina

BAJKA w GOK-u

WARSZTATY
FOTOGRAFICZNE
(wiek 10 +)
/ ZAPISY

BAJKA w GOK-u

WARSZTATY TANECZNE
HIP-HOP
(wiek 8-12 lat)
/ ZAPISY

zajęcia

CZWARTKI

MOK „NAD BORAMI” W MESZNEJ

12.07

5.07

data

1045

1215

11 - 12
(wiek 6+)

zajęcia

BAJKA

WARSZTATY
KULINARNE
„Koktajle owocowe”
/ ZAPISY

BAJKA

WARSZTATY MALOWANIA
KOSZULEK
(wiek 6-12 lat)
/ ZAPISY

PIĄTKI

(wiek 4-5 lat)

945 –

1215

10-12

godzina

GOK „PROMYK”

KLAWISZOWE ORAZ GITAROWE WARSZTATY MUZYCZNE: w MOK-u: 08-12.07.2019; w SSH: 19-23.08.2019 / informacje o zapisach: tel. 725 016 796 / PŁATNE 300 zł

9.07

10-12

10-12

2.07

Zajęcia pt.:
„PODRÓŻ DO
GWATEMALI”
(wiek 6-12 lat)
/ ZAPISY

godzina

zajęcia

godzina

data

WTORKI

PONIEDZIAŁKI

AKCJA LATO 2019 - lipiec

BAJKA

ANIMACJE
DLA DZIECI
(wiek 5-12 lat)

BAJKA

1215

10-12

1215

BAJKA w GOK-u

WARSZTATY
„Świat ze ścinków”
(wiek 8-12 lat)
/ ZAPISY

BAJKA w GOK-u

24.07

17.07

Wycieczka do Szczyrku
na „Górkę”
/ zbiórka: ZSP Meszna
(wiek 6-12 lat)
TEATR LALEK PINOKIO:
„Chłopiec z drewna”

9-15

1630

9-15

Wycieczka do
„Chaty na Groniu”
/ zbiórka: ZSP Meszna
(wiek 6-12 lat)

25.07

18.07

1215

10-13

1215

10-12

BAJKA w GOK-u

WARSZTATY
„Kulinarne lato z KGW
MESZNA”
(wiek 10-13 lat)
/ ZAPISY w GBP
tel. 33 173 995

BAJKA w GOK-u

26.07

1215

10-12

1100

30.07

1215; 1630

10-12
BAJKA w GOK-u

9-15

Wycieczka na Klimczok
/ zbiórka: „Zajazd pod
Źródłem” w Bystrej
(wiek 6-12 lat)

W razie niepogody zajęcia w ZSP Meszna
BILETY WE WŁASNYM ZAKRESIE

ANIMACJE DLA DZIECI
(wiek 5-12 lat)
31.07
/ ZAPISY

Harmonogram zajęć na sierpień będzie dostępny pod koniec lipca.
Szczegóły: GOK „PROMYK”, tel. 33 817 07 73

WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE, OPRÓCZ BILETÓW WSTĘPÓW,
BILETÓW MZK LUB PKS i WARSZTATÓW MUZYCZNYCH W MOK.
OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA I WŁASNE WYŻYWIENIE.

BAJKA

TWORZENIE LALEK
TEATRALNYCH
(wiek 6 +)
/ ZAPISY

„Duża ryba i begonia”

TEATR - BAJKOWE
19 - 21.07 IV BYSTRZAŃSKIE LATO FILMOWE
SKARBKI ŚLĄSKA:
(szczegóły na plakatach)
„W piekarni Mistrza
00
9
„Bolek i Lolek”
Bartłomieja” POŁĄCZONY
WARSZTATY
FILMOWE DLA DZIECI
Z ANIMACJAMI DLA
19.07 930
(wiek 6-12) / ZAPISY
DZIECI

MOK: KULINARNE LATO Z KGW MESZNA 22-26.07.2019, GODZ. 10-13 / zapisy w bibliotece w Mesznej: tel. 33 173 995, ilość miejsc ograniczona.

1630

10-12

1215;

9-12

ANIMACJE
DLA DZIECI
(wiek 5-12 lat)

23.07

1215; 1630

BAJKA

1215

16.07

WARSZTATY
TANECZNE HIP-HOP
(wiek 6-12 lat)
/ ZAPISY

Na wszystkie zajęcia Z ZAPISAMI obowiązują zapisy przez rodzica /
opiekuna prawnego (od 18 czerwca). Ilość miejsc ograniczona.

29.07

22.07

15.07

10-12

10-12

ANIMACJE
DLA DZIECI
(wiek 5-12 lat)

10 lipca, 15.00-18.00 - „Radosne Lato”. 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.

8.07

1.07

data

SSH „STARA SZKOŁA” W HUCISKACH

GOK „PROMYK”

GOK „PROMYK” zaprasza Dzieci do skorzystania
z oferty zajęć wakacyjnych na terenie Gminy Wilkowice!

LIPIEC

UWAGA! ROZPOCZYNAMY AKCJĘ LATO 2018 – INFO NA ODDZIELNYM PLAKACIE, STRONIE ORAZ FACEBOOKU
XXXII BYSTRZAŃSKIE RECITALE ORGANOWE – W KAŻDĄ SOBOTĘ LIPCA O GODZ. 18:30 W KOŚCIELE W BYSTREJ KRAKOWSKIEJ
TRWA KONKURS FOTOGRAFICZNY „WYJĄTKOWI MIESZKAŃCY GMINY WILKOWICE”. SZCZEGÓŁY NA STRONIE www.gok.wilkowice.pl

Data
Wtorek

02.07

Godzina
•
19:00
•

4-7.07
Niedziela

07.07

9:00

09.07

19:00

Wtorek
Środa

10.07
Czwartek

11.07

Sobota

13.07

Wtorek

1500-1800

10:00
19:00

19-21.07
Niedziela

21.07

22-26.07

Odbiorcy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Młodzież
i dorośli

Przewodnik czeka: „Bystrzańskie klimaty”

GOK „Promyk”
Dni Bystrej

Zbiórka „Zajazd
pod Źródłem”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Młodzież
i dorośli

GBP, KGW, OSP

Plac przy OSP
Wilkowice

Dzieci

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Związek
Podhalan, Chata
na Magurce

Chata na
Magurce

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Młodzież
I dorośli

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Młodzież
I dorośli

GOK „Promyk”

MOK
„Nad Borami”

Dzieci

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

KGW Meszna

MOK
„Nad Borami”

Dzieci

DKF „Promyk”: „Kafarnaum”, dramat, 2018 r.,
reż. Nadine Labaki
„Radosne lato” - impreza dla dzieci
(szczegóły na plakacie)

Posiady góralskie
„Od Szczawnicy do Wilkowic”
•

1600-2000

18.07

Miejsce

17:00

16-18.07

Czwartek

Organizator

„Czwartkowe spotkania
z Organizacjami z Gminy Wilkowice”

19:00

18.07

Nazwa imprezy
Seans filmowy: „Berek”,
komedia, 2018, reż. Jeff Tomsic
DNI BYSTREJ (szczegóły na plakacie)

17:00

16.07

Czwartek

NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY!

18:00

Seans filmowy: „Pod słońcem Toskanii”,
komedia obyczajowa, 2003, reż. Audrey Wells
Amatorski Plener Akwarelowy, prowadzi Pan
Antoni Liszka! (szczegóły na plakacie)
Teatr „Bajkowe Skarbki Śląska”: „W piekarni
Mistrza Bartłomieja”
Wernisaż wystawy malarstwa Pana Antoniego
Liszki oraz wybranych prac uczestników pleneru
akwarelowego
IV BYSTRZAŃSKI FESTIWAL FILMOWY
(szczegóły na plakacie)
Piknik filmowy z koncertem na tarasie: Koncert
klarnecistów - muzyka filmowa

1000-1300 „Kulinarne lato z KGW Meszna”

Organizatorzy

Wszyscy

Organizacje

Działacze
Kultury

23.07

19:00

DKF „Promyk”: „Green Book”, dramat /
komedia, 2018 r., reż. Peter Farelly

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Młodzież
i dorośli

24.07

16:30

Teatr Lalek „Pinokio”: „Chłopiec z drewna”

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Dzieci

16:00

„Piknik Urodzinowy u Fałata”
Wernisaż wystawy akwareli Ryszarda Rogali

Muzeum
Historyczne w
Bielsku-Białej

Fałatówka

Wszyscy

GOK „Promyk”

Zbiórka pod
kościołem w
Mesznej

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

Wtorek
Środa

Sobota

27.07

Niedziela

28.07

Niedziela

28.07

Wtorek

30.07

9:00
18:00
19:00

Przewodnik czeka: „Do źródeł Białej przez
daglezjowy las”
Koncert na tarasie Gminnej Młodzieżowej
Orkiestry Dętej: muzyka rozrywkowa
Klub Podróżnika: „WŁOCHY – Spoleto od kuchni”.
Prowadzący: Sylwia Bieszczad, Dariusz Łętowski

AKTUALNE WYSTAWY:
GOK „Promyk” w Bystrej: DO 09.07 „LEKCJA Z FAŁATEM” - PRACOWNIA SZTUK PIĘKNYCH PRZY SCK „BEST”;
OD 19.07 WYSTAWA MALARSTWA „MAGIA I GROZA MÓRZ I OCEANÓW” - STOWARZYSZENIE AKADEMIA SENIORA Z BIELSKA-BIAŁEJ
OD 11.07 DO 30.07 „AKWARELA” ANTONIEGO LISZKI, WERNISAŻ ZE SPOTKANIEM POPLENEROWYM: 18.07 GODZ. 19:00
Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach: OD 1.07 DO 31.07 WYSTAWA FOTOGRAFII PATRYKA GRABSKIEGO,
FINISAŻ WYSTAWY 26.07 o godz. 17:00; „Stara Szkoła” w Huciskach – „430 LAT HUCISK”

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

INFO: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra
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IV MEMORIAŁ IM. ZBIGNIEWA PIETRZYKOWSKIEGO
Czwarta edycja „Memoriału im. Zbigniewa Pietrzykowskiego” odbyła się 5 czerwca na hali Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Wilkowicach. W tym roku organizatorzy tego sportowego wydarzenia zaplanowali w jego trakcie mecz bokserski pomiędzy drużynami z Polski oraz Australii. Biało-czerwone barwy reprezentowali tego dnia zawodnicy Bielskiego
Klubu Bokserskiego „Beskidy”, Australię bokserzy ze stanu Queensland. Patronem oraz gościem honorowym imprezy był
Mistrz Olimpijski z Tokio 1964, Marian Kasprzyk. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło też najbliższej rodziny legendarnego boksera, śp. Zbigniewa Pietrzykowskiego.
Mecz bokserski poprzedziła trzyrundowa walka pokazowa pomiędzy Mateuszem Kowalczykiem a Aleksandrem
Pavliukiem. Następnie w trzynastu kolejnych pojedynkach,
w różnych kategoriach wagowych, w szranki stanęli bokserzy i bokserki z Polski i Australii. Wynik meczu jednoznacznie wskazał na to, która drużyna była tego upalnego dnia
w lepszej dyspozycji. 16:6 dla
Australii.
Dla gości z Krainy Kangurów wizyta w Wilkowicach była jednym z elementów dłuższego tournée po Europie. Wcześniej przybysze z Queensland odwiedzili Belgię, Czechy oraz Niemcy, tocząc w trakcie tych wizyt podobne pojedynki. Co ciekawe, podobnie jak miało to miejsce w Wilkowicach, Australijczycy zwyciężyli
we wszystkich odwiedzonych podczas tej wyprawy krajach.
Imprezę można uznać za szczególnie udaną. Mimo uciążliwego
upału, zawody stały na wysokim poziomie sportowym, a na trybunach hali GOSiR pojawiło się sporo kibiców. Pochlebne opinie płynęły również ze strony gości z Australii, którzy przyjęci zostali w naszym kraju z właściwą gościnnością, a w rozmowach podkreślali,

że bardzo im się w Gminie Wilkowice podoba.
Poza dawką sportowych
emocji oraz szeroko pojętą integracją międzykontynentalną,
głównym celem kolejnej edycji Memoriału była pielęgnacja pamięci o Zbigniewie Pietrzykowskim, zmarłym w 2014
roku legendarnym pięściarzu. Ten trzykrotny medalista
olimpijski (Melbourne 1956,
Rzym 1960, Tokio 1964) został w świecie boksu zapamiętany szczególnie z pasjonującej walki w finale Olimpiady w Rzymie, w której uległ ostatecznie reprezentantowi Stanów Zjednoczonych, Cassiusowi Clayowi. Wspomniany pięściarz z USA niedługo później zmienił swoje nazwisko na Muhammad Ali, a dziś pamiętany jest jako jeden z największych w historii światowego boksu. Zbigniew Pietrzykowski przez większość swojego życia mieszkał w Cygańskim Lesie. W Gminie Wilkowice pamiętamy jednak
o pewnych powiązaniach, które Ten wielki pięściarz miał z naszą
gminą. Stąd też pomysł, by to właśnie na terenie Gminy Wilkowice
pielęgnować pamięć o karierze i dokonaniach Zbigniewa Pietrzykowskiego.  					             SS

DERBY GMINY WILKOWICE NA REMIS
1 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Dziecka, na murawie stadionu GOSiR, miało miejsce szczególne dla naszej Gminy
piłkarskie wydarzenie. W meczu 24. kolejki bielskiej Klasy A stanęły naprzeciw siebie drużyny GLKS Wilkowice oraz KS
Bystra. W Derby Gminy Wilkowice, także i tym razem, nie zabrakło piłkarskich emocji.
Lepiej derbowy mecz rozpoczęli piłkarze z Wilkowic, którzy na kilka pierwszych minut zdominowali boiskową rzeczywistość. Z biegiem kolejnych meczowych minut do głosu zaczęli dochodzić zawodnicy KS Bystra i odtąd oglądaliśmy już wyrównane spotkanie.
Oba zespoły zaprezentowały dobrą, ofensywną postawę, a mecz
zakończył się remisem, który w opinii większości obserwatorów
stanowił sprawiedliwy i wymierny wynik boiskowych wydarzeń. Dla

Wilkowic w 40 minucie trafił Piotr Strączek, który z dużym spokojem wykończył sytuację sam na sam z bramkarzem. Bramka dla
„Bystrzaków” padła w 70 minucie, kiedy to Wiktor Matlak skutecznie egzekwował rzut karny, podyktowany za zagranie ręką przez
jednego z obrońców GLKS-u. W 30 minucie rzutu karnego dla piłkarzy z Wilkowic nie wykorzystał wspomniany wcześniej Strączek.
Piłkarze obu drużyn zostali na boisko wyprowadzeni przez najmłodszych sportowców z Akademii Piłkarskiej „Młode Wilczki”, którzy celebrowali tego dnia na obiekcie GOSiR dzień dziecka.
Kilkanaście dni po tym wydarzeniu oficjalnie zakończony został
sezon 2018/19 w bielskiej Klasie A. Zawodnicy GLKS Wilkowice finiszowali ostatecznie na 4. pozycji w ligowej tabeli. Gracze z Bystrej rozgrywki zakończyli na pozycji numer 12. Zwycięzcą zmagań
w Klasie A został drugi zespół MRKS Czechowice-Dziedzice, który dzięki temu w przyszłym sezonie powalczy w Lidze Okręgowej.
Z Klasą A pożegnała się za to drużyna Beskidu Godziszka.
GLKS Wilkowice 1:1 KS Bystra
Bramki: Strączek 40’ – Matlak 70’ (karny)
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FINAŁ LIGI MISTRZÓW Z BYSTRZAŃSKIM AKCENTEM
W dniach 1-2 czerwiec, na słynnej hali Lanxess Arena w niemieckiej Kolonii odbył się turniej finałowy EHF Ligi Mistrzów
piłkarzy ręcznych. Do rywalizacji przystąpiły 4 najlepsze zespoły na Starym Kontynencie: węgierski Telekom Veszprem,
hiszpańska FC Barcelona, macedoński Vardar Skopje oraz Mistrz Polski - PGE Vive Kielce, który stanął przed szansą na
powtórzenie swojego osiągnięcia z sezonu 2015/16, kiedy to okazał się najlepszy w Europie. Podczas tego wielkiego święta europejskiej piłki ręcznej mieliśmy też bardzo sympatyczny, bystrzański akcent…
Dominika Jakubiec to kapitan zespołu juniorek młodszych KS
Bystra i jedna z najlepiej rokujących młodych piłkarek ręcznych
w naszym regionie. Za Nią szereg sukcesów osiągniętych z zespołem KS Bystra, szkolną drużyną Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Juliana Fałata w Bystrej oraz Reprezentacją Śląska. Ostatnim wyróżnieniem, jakie stało się udziałem Dominiki był tytuł „Kapitan Europa”, przyznany w konkursie organizowanym przez Europejską
Federację Piłki Ręcznej, dzięki głosom sympatyków szczypiorniaka z całego kontynentu. Główną nagrodą za to wyróżnienie były bilety dla 2 osób na rozgrywany w Kolonii turniej finałowy. Na miejscu, tuż przed niedzielnym wielkim finałem, w którym Vardar Skopje zmierzył się z Telekom Veszprem, odbyła się krótka ceremonia, podczas której Dominika oraz pochodzący z Rumunii Gaspar
odebrali pamiątkowe dyplomy oraz zostali przedstawieni licznie zebranej w hali Lanxess Arena publiczności, jako „Kapitanowie Europa”. Ponadto do dyspozycji Dominiki przekazano bon o wartości 500 euro, za który wyposażyć może się w sprzęt renomowanej marki Salming. Wspomniane wydarzenie stanowiło duże wyróżnienie dla młodej zawodniczki KS Bystra oraz niezapomniane
doświadczenie.
Wypowiedź Dominiki:
„Przyznam się, że nie spodziewałam się aż tak świetnego widowiska. Mecze były przepełnione walką i zaangażowaniem, tak zawodników, jak i kibiców. Z każdej strony słychać było przyśpiewki, wykrzykiwane nazwy klubów itp. Kibice nadali mocnego charakteru temu wydarzeniu. Przed meczem finałowym zostałam wywołana na środek boiska wraz z chłopakiem z Rumunii, który wy-

grał konkurs „Kapitan Europa” w kategorii chłopaków. W tamtym momencie
towarzyszył mi lekki stres,
który szybko jednak minął.
Zostaliśmy mile przywitani oraz nagrodzeni. Wielkie wrażenie wywarli na
mnie zawodnicy, którzy zaprezentowali spektakularną grę. Aż miałam ciarki!
Nigdy nie zapomnę widoku
swojego idola Timura Dibirova, zawodnika drużyny
Vardar Skopje, od którego
stałam niecałe dwa metry!
Miałam przyjemność oglądać go w akcji, jak i później radość z mistrzostwa
w jego wykonaniu. Sama
impreza była świetna. Do teraz nie mogę uwierzyć, że udało mi się
tam być i przeżywać te cudowne emocje. Jestem bardzo szczęśliwa. Nie byłoby mnie jednak tam gdyby nie osoby, które przyczyniły się do mojego udziału w konkursie "Kapitan Europa" jak i jego
wygrania. Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim, którzy mi w tym
pomogli. Cudownie było oglądać profesjonalną piłkę ręczną, zapamiętam te chwile na zawsze.” – Dominika Jakubiec.             SS

„Kobieta Szczęśliwa”
W ramach projektu „Dbam o zdrowie” finansowanego przez Grupę Kęty S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Mesznej zorganizowaliśmy cykl spotkań dla kobiet z Mesznej i okolic. Warsztaty odbywały się od 02.03.2019 r. do
08.06.2019 r. w soboty, w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami”.
Celem projektu było podjęcie inicjatywy lokalnej, która polegała na wspieraniu działań pro-zdrowotnych oraz pro-aktywnościowych. W cyklu spotkań wzięły udział
Panie w różnym wieku od 20  do 70
lat! Warsztaty dotyczyły szeroko pojętego zdrowia:
„ZDROWE ODŻYWIANIE I WYGLĄD ZEWNĘTRZNY”.
W ramach tego tematu odbyły się dwa spotkania z Panią dietetyk, w drugim spotkaniu uczestniczyła również Pani kosmetolog dająca
wskazówki jak dbać przede wszystkim o skórę i wygląd zewnętrzny.
ZDROWIE PSYCHICZNE.
Warsztaty z Panią psycholog odpowiedziały na wiele pytań o radze-

niu sobie w relacjach z bliskimi czy walki ze stresem tak ważnych
dla kobiet, aby właściwie funkcjonować we współczesnym świecie.
RUCH I TANIEC.
Cykl zajęć ZUMBY oraz LATINO, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
SPOTKANIE Z COACHEM – PEWNOŚĆ SIEBIE.
Cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Panie dowiedziały się i poznały wskazówki na to, jak odkryć swoje
wewnętrzne piękno i wzmacniać swoje
poczucie własnej wartości.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za
wspólnie spędzone chwile!
Patrycja Goliszewska
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INFORMACJE DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA
Punkt konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Godziny przyjęć terapeutów uzależnień: w poniedziałki od 15.30
do 17.00 oraz w czwartki od 15:30 do 17.00.(budynek Urzędu Gminy w Wilkowicach, II piętro, pok. 404).
Poradnia Psychologii Dziecięcej
Godziny przyjęć: poniedziałek od 15:00 do 18:00 (po uprzedniej rejestracji osobistej lub telefonicznej)  – Samodzielny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 18, tel.
33 817 12 42, 33 817 08 32.
Gabinet psychologa dla dorosłych
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach,
ul. Wyzwolenia 18. Terminy wizyt ustalane telefonicznie lub osobiście, tel. 33 817 12 32, 33 817 08 32.
Grupy samopomocowe
• Bystra Śląska: spotkania grupy Anonimowych Alkoholików
w każdą sobotę o godz. 19.00 w salce, w przyziemiu kościoła,
w każdą ostatnią sobotę miesiąca odbywają się spotkania otwarte.
• Wilkowice: spotkania grupy AA odbywają się w piątki o godz.
18.00 w Domu Parafialnym przy Kościele św. Michała Archanioła.  
Bezpłatna pomoc prawna
Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w Bystrej ul. Fałata 2k,
Środa: 14.00-18.00
Piątek: 9.00-13.00.
Pomoc i wsparcie dla osób uzależnionych – placówki poza
terenem Gminy Wilkowice
• Punkt konsultacyjny ds. uzależnień „Nadzieja” w Bielsku-Białej,
ul. Zapora 100, tel. 725 030 122.

cd. ze str. 24 - BYSTRZANKI MISTRZYNIAMI POLSKI!
Po meczu finałowym odbyła się dekoracja, podczas której otrzymaliśmy pamiątkowe, złote medale. Do szczypiornistek trafiły też
wyróżnienia indywidualne. Najlepszą zawodniczką całego turnieju (MVP) uznana została nasza Zuzanna Gruca. Organizatorzy postanowili wyróżnić również Dominikę Jakubiec, jako najlepszą lewoskrzydłową oraz Kingę Jaszczuk, która otrzymała statuetkę dla
najlepszej bramkarki Mistrzostw. Dla ostatniej z wymienionych
dzień 12 czerwca okazał się wyjątkowo szczęśliwy – poza mistrzostwem Polski oraz nagrodą indywidualną, dotarła do niej informacja o powołaniu do Reprezentacji Polski juniorek młodszych na Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej plażowej, które odbędą się w Starych Jabłonkach.
Na uznanie Trenera zasłużyła za to obrotowa, Natalia Wrona,
która zdobyła podczas Mistrzostw najwięcej punktów w szeregach
Bystrzanek – aż 29.
Droga do Mistrzostwa Polski – turniej w Dźwirzynie:
Faza Grupowa:
SP 2 Bystra : SP 2 Kraśnik 13:11
SP 2 Bystra : SP 1 Grodków 19:16
SP 2 Bystra : SP 91 Kraków 14:8
Ćwierćfinał:
SP 2 Bystra : SP 2 Piotrków Trybunalski 19:9
Półfinał:
SP 2 Bystra : SP 91 Kraków 20:11
Finał:
SP 2 Bystra : SP Kwidzyn 19:13
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• Bezpłatna infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej Nowe Narkotyki – Dopalacze tel. 800 060 800.
• Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1, tel. 33/812 30 42.
• Miejski Ośrodek Leczenia Uzależnień w Bielsku-Białej ul. Mostowa 1, tel. 33 822 79 83.
• Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych, Oddział Detoksykacyjny, Bielsko-Biała, ul. K. Miarki 11, tel. 33 812 65 04.
• Telefony zaufania: narkomania: 800 199 990 (czynny codziennie
w godz. 16-21), uzależnienia behawioralne: 801 889 880 (czynny codziennie w godz. 17-22).
Pomoc i wsparcie dla osób dotkniętych przemocą
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach, ul. Parkowa 10, tel. 33 443 22 55 wew. 100-104.
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, tel. 33 499 00 77 wew. 404.
• Komisariat Policji w Szczyrku, ul. Myśliwska 40, tel. 825 46 10.
• Posterunek Policji w Wilkowicach, ul. Parkowa 2, tel. 33 825 46 40.
• Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem,
Jaworze, ul. Dzwonkowa 138u, punkt udzielania porad: Miejski
Ośrodek Terapii Uzależnień, Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1, tel. 33
498 69 48.
• Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej,
ul. Piękna 2, tel. 33 814 62 21, 9288.
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA – tel. 800-12-00-02 (bezpłatny).
• Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – tel. 116 111 (bezpłatny).
•
GOPS w Wilkowicach

Serdeczne podziękowania ślemy Urzędowi Gminy w Wilkowicach z Panem Wójtem Januszem Zemankiem na czele oraz Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej - to dzięki ich wsparciu dziewczęta mogły reprezentować Gminę Wilkowice i Powiat Bielski w mistrzostwach. Dziękujemy.
Skład:
- trener - Marcin Węgrzyn
- trener – Grażyna Żurad
- kapitan - Natalia Wrona
- Widuch Magdalena
- Jakubiec Dominika
- Wołoch Julia
- Talik Julia
- Gruca Zuzanna
- Więckowska Emilia
- Tobiasz Zuzanna
- Radecka Martyna
- Małysiak Emilia
- Jaszczuk Kinga
- Paluch Gabriela
- Korusiewicz Sandra
- Wereszczyńska Natalia
- Krajewska Nikola
- Żywińska Wiktoria

Głos Gminy Wilkowice

Marcin Węgrzyn

turystów.
2. Kultywowanie tradycji i kultury regionu.
3. Upowszechnianie inicjatyw prozdrowotnych, przeciwdziałanie patologiom

4. Inicjowanie przedsięwzięć mających
na celu wyrównanie szans wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży
i dorosłych.

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, czwartą – akademię rzeczy ładnych, czyli kurs nowych technik rękodzieła i przeprowadziliśmy pierwszą edycję Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia - integracyjnej imprezy środowiskowej. Ponadto podsumowaliśmy 10 lat istnienia i działania naszego Stowarzyszenia. Mamy jeszcze wiele 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!
Kuchnie
na wymiar
Wystarczy, że wpiszesz w odpowiednim polu zeznania podatkowego:
Szafy, garderoby,
zabudowy
Stowarzyszenie
„RAZEM DLA WILKOWIC”
KRS 0000268430 oraz obliczoną kwotę 1%
Inne meble na wymiar podatku.
Dziękujemy

KB PROJECT
PRACOWNIA MEBLARSKA

WILKOWICE

FITI-CAR
Profesjonalna wizualizacja.
WILKOWICE

Ul. Wilkowska 740 A, 43-378 Rybarzowice
tel. 694 488 445
SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
biuro@kbproject.pl
www.kbproject.pl

SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

Wykonam meble ogrodowe

Batex

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
(dziecięce, biurowe, łazienkowe,
SAMOCHODY
garażowe, itp.)
SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
MOTORY,
SKUTERY, QUADY

POMIAR I WYCENA
SAMOCHODY
FITI-CAR
MOTORY, SKUTERY,
QUADY
GRATIS!

P

lub stodołę.
(ławki, altanki, huśtawki),

ogrodzenia siatkowe, panelowe
oraz drewniane
elektronik

Tel.

608 132 715
517 458 942

SKLEP - WARSZTAT MONTA¯U I NAPRAWY
autoalarmów, centralnych zamków, radioodtwarzaczy
g³oœników, kamer cofania i monitoringu, telefonów,
smartfonów, tabletów, komputerów, œwiate³ do jazdy
dziennej, cb radio, anten, nawigacji, rejestratorów jazdy,
zestawów g³oœnomówi¹cych do telefonów itp. . . . . .

BATEX Andrzej Batycki ul. Rzemieœlnicza 1 43-360 Bystra
tel. 33 817 0 817; 608 018 811
batex.bielsko.pl

FITI-CAR
WILKOWICE

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

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

Trzopek Andrzej P.P.H.U.

„ADC”

Sprzedaż:
Î kurcząt, kur, brojlerów,
Î zbóż,
Î ziemniaków,
Î pasz pełnoporcjowych dla zwierząt
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Tel. 605 515 613
999
13

FITI-CAR
WILKOWICE

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
Lek.med. Maciej Majcherczyk
SAMOCHODY
specjalista chorób wewntrznychG ł o s G m i n y W i l k o w i c e
Lek.med.
MaciejQUADY
Majcherczyk
ENDOKRYNOLOG
MOTORY,
SKUTERY,
specjalista
chorób
wewntrznych
USG
tarczycy
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TOMEDIC * TOMASZ ŚLIWIANY
PROFESJONALNA OPIEKA NAD OSOBAMI
STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI, SAMOTNYMI.

Realizuję usługi na terenie Gmin: Wilkowice oraz Buczkowice

TEL. 608 010 828
www.tomedic.com
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999

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

22

Głos Gminy Wilkowice
10
10
10

G
G łłł ooo sss G
Gm
m iii nnn yyy W
W iii lll
G
G
m
W

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

23

BYSTRZANKI MISTRZYNIAMI POLSKI!
Tytuł Mistrza Polski w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt zdobyła Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana
Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi. Bystrzanki na co dzień uczęszczają do klasy sportowej i jednocześnie Klubu Sportowego „Bystra”, trenując na przyszkolnej, pięknej hali. Poza dziesięcioma godzinami wychowania fizycznego,
w ich tygodniowym planie są też dodatkowe popołudniowe treningi, sparingi, udział w turniejach i co najważniejsze w oficjalnych rozgrywkach Śląskiego Związku Piłki Ręcznej.
Jaka jest droga by
zostać Mistrzem Polski w grach zespołowych? Trzeba uczestniczyć w aż siedmiu
etapach
rozgrywek,
wygrywając po drodze wszystkie mecze, a zwłaszcza ten
ostatni i najważniejszy – w wielkim finale.
Dokładnie tego dokonała wspaniała grupa
dziewcząt na co dzień
ucząca się w SP nr 2
w Bystrej. W pierwszych sześciu etapach
porażka oznaczałaby
odpadnięcie z dalszej
rywalizacji. Tak się
jednak nie stało, a nasze zawodniczki bez większego problemu przebrnęły kolejne szczeble, począwszy od gminnego, po wojewódzki. W finale wojewódzkich zmagań, na hali w Katowicach, zmierzyły się z zawodniczkami Akademii Handballu Ruch Chorzów, reprezentującymi SP 21 w Chorzowie, a w meczu
o Mistrzostwo Śląska i awans do rozgrywek
szczebla centralnego, odprawiły z kwitkiem
zawodniczki Sośnicy Gliwice (Gimnazjum
nr 6 w Gliwicach).
Droga do Mistrzostwa Śląska:
Rozgrywki Gminne:
1. SP 2 Bystra : SP 1 Bystra 23:1
2. SP 2 Bystra : SP 2 Wilkowice 23:2
Półfinał Powiatu:
3. SP 2 Bystra : SP 2 Szczyrk 32:8
4. SP 2 Bystra : SP 6 Czechowice-Dziedzice 31:3
Finał Powiatu:
5. SP 2 Bystra : SP Pisarzowice 17:4
6. SP 2 Bystra : SP 1 Czaniec 39:9
¼ Finału Wojewódzkiego:
7. SP 2 Bystra : SP 32 Bielsko-Biała 29 : 5
8. SP 2 Bystra : ZS w Łękawicy 26 : 6
Półfinał Wojewódzki:
9. SP 2 Bystra : SP 16 w Jastrzębiu Zdroju 25 : 7
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10. SP 2 Bystra : SP 13 Żory 16 : 10
Finał Wojewódzki:
11. SP 2 Bystra : SP 21 Chorzów 29 : 21
12. SP 2 Bystra : Gim. 6 Gliwice 25 : 14
Etap centralny, czyli Finał Ogólnopolski Igrzysk Młodzieży Szkolnej, odbył się
w nadmorskim Dźwirzynie, w dniach 7-11
czerwca 2019 roku. Do udziału zgłosiły się
mistrzynie trzynastu województw. SP2 Bystra została rozstawiona na podstawie zeszłorocznych wyników rozgrywek klubowych, w których przypomnę zawodniczki
KS Bystra zajęły 3. miejsce w Polsce. Mimo
tego, trafiliśmy do mocnej grupy, z mistrzyniami województwa lubelskiego - SP 2 Kraśnik, małopolskiego - SP 91 Kraków i opolskiego - SP 1 Grodków. Pewną trudnością
był też dość krótki czas gry, wynoszący
2x15 minut, podczas gdy nasze dziewczęta przyzwyczajone są do rozgrywania dwukrotnie dłuższych spotkań.
Bystrzanki pewnie przebrnęły zmagania  
grupowe, wygrywając wszystkie trzy pojedynki. Dziewczyny rozkręcały się z meczu na mecz, z każdym dniem nabierając
pewności siebie oraz radości z gry. KolejGłos Gminy Wilkowice

na faza turnieju stanowiła już w ich wykonaniu prawdziwy popis, na co dowodem były zwycięstwa po pięknej grze z Piotrkowem Trybunalskim oraz Krakowem. We wtorek,
11 czerwca przyszło nam stanąć
do walki z mistrzyniami
województwa pomorskiego
z Kwidzyna o tytuł
najlepszych w Polsce, w wielkim finale rozgrywanego w Dźwirzynie
turnieju.   Szkoła z Kwidzyna z oddziałami
SMS, oparta o najlepsze zawodniczki z całego Pomorza, była rewelacją tego turnieju,
w świetnym stylu wygrywając kolejne mecze. Pojedynek ten godny był więc wielkiego finału. Na początku postawne zawodniczki Kwidzyna zaskoczyły Bystrzanki potężnymi rzutami z dystansu, wychodząc na
dwupunktowe prowadzenie. Po kosmetycznych zmianach ustawienia obrony, Bystra
zaczęła odrabiać straty, kończąc pierwszą
połowę jednobramkową przewagą (9:8).
Po zmianie stron, „góralki” zaczęły odjeżdżać mistrzyniom województwa pomorskiego. Obrona Kwidzyna nie mogła sobie poradzić z przepięknymi asystami do obrotowej Natalii Wrony. Krwi rywalkom napsuły
też rozgrywające: doskonale dysponowana
Julia Talik oraz Zuzanna Gruca i Julia Wołoch, które popisywały się swoimi, wręcz
ekwilibrystycznymi umiejętnościami. Świetnie grały też skrzydłowe: Dominika Jakubiec i Magdalena Widuch, a wspaniałe zawody w bramce rozgrywała Kinga Jaszczuk. SP 2 Bystra wygrała ostatecznie ze
szkołą z Kwidzyna 19:13 - zdobywając tytuł Mistrza Polski.
cd. na str. 20

