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Nowa Ogrodowa!
W ostatnich tygodniach w naszej Gminie udało się zrealizować długo wyczekiwany, kompleksowy remont ul.
Ogrodowej w Bystrej, za którego wykonanie odpowiedzialna była firma F.H.U. BESKID-BRUK Paweł Kłaptocz z Czechowic-Dziedzic. Prace remontowe przebiegły niezwykle sprawnie - rozpoczęły się 15 lipca br, a już pod koniec
sierpnia mieszkańcy mogli się cieszyć z nowej nawierzchni drogi.
Istotne wydarzenie związane z tą inwestycją miało też miejsce 9 września. W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie, na którym oficjalnie przedstawiono listę projektów zakwalifikowanych do
dofinansowania w ramach rządowego Programu „Fundusz Dróg Samorządowych” na rok 2019. Ku radości obecnej na spotkaniu delegacji z Gminy Wilkowice, złożony przez naszą
Gminę projekt dotyczący remontu ul. Ogrodowej spotkał się z pozytywną oceną oraz przyznane zostało nam wsparcie na jego realizację. Do Gminy Wilkowice trafi
z tego tytułu blisko 260 tysięcy złotych. Wilkowice są jedną z pięciu
gmin w naszym powiecie, której
udało się uzyskać dofinansowanie
w ramach tego funduszu. Podpisaną przez Premiera RP okolicznościową promesę, z rąk Wiceministrów z naszego regionu: Stanisława Szweda oraz Grzegorza Pudy,
odebrał osobiście Wójt Gminy, Janusz Zemanek.
Sebastian Snaczke

uRZĄD GMINY W WILKOWICACH INFORMUJE
O ZMIANIE ADRESU SIEDZIBY OBWODOWEJ
KOMISJI wyborczej NR 1 W WILKOWICACH
DOTYCHCZASOWY ADRES SIEDZIBY:
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
UL. SZKOLNA 8A, 43-365 WILKOWICE
NOWY ADRES SIEDZIBY:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WILKOWICACH
Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI
UL. SZKOLNA 8, 43-365 WILKOWICE

ZGŁASZANIE AWARII
OŚWIETLENIA ULICZNEGO
W przypadku zauważenia awarii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilkowice prosimy o kontakt e-mail: oswietlenie@wilkowice.pl lub tel. 33 499 00 77
wew. 305 w godzinach pracy urzędu.
W zgłoszeniu należy podać dokładną lokalizację punktu świetlnego (ulica, numer
najbliższego budynku) oraz informację co
dzieje się z lampą.

UWAGA NA OSZUSTÓW!
17 września br. odebrałem telefon od jednego z mieszkańców, który przekazał mi niepokojącą informację. Na naszym terenie pojawiły się osoby, które odwiedzają domy pod pretekstem kontroli liczników i instalacji elektrycznych. Następnie podsuwają do podpisu „protokół” z kontroli, który faktycznie okazuje się
umową na zmianę dostawcy energii. W swoim postępowaniu są bardzo wyrachowani i próbują uwiarygodnić swoją obecność wcześniejszymi wizytami u sąsiadów. Bardzo proszę o zachowanie szczególnej
ostrożności i przekazanie informacji do osób starszych i samotnych, które są na „celowniku" oszustów.
Wszelkie niepokojące zdarzenia proszę zgłaszać na policję. Również firma Tauron na swojej stronie internetowej informuje, że jej pracownicy „nie chodzą po domach”, by sprzedawać prąd.
(https://media.tauron.pl/pr/448824/uwaga-na-oszustow).
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kwiatek

Wójt informuje
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek między innymi:
• W dniu 23.09.2019 r. przeprowadził negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki na pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice
w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.
• W dniu 17.09.2019 r. unieważnił postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice
w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. Do postępowania nie
wpłynęła żadna ważna oferta.
• W dniu 17.09.2019 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej
złożonej do postępowania na zadanie pn. „Budowa bocznej sieci
kanalizacji sanitarnej łączącej sieć główną z budynkami położonymi na terenie gminy Wilkowice w roku 2019 - część II”.
• W dniu 16.09.2019 r. ogłosił przetarg na „Zimowe utrzymanie
dróg na terenie Gminy Wilkowice poprzez ich odśnieżanie i zwal-

2

czanie gołoledzi w sezonie 2019/2020”.
• W dniu 09.09.2019 r. ogłosił przetarg na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania:
Remont w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Kościelnej w Wilkowicach”.
• W dniu 02.09.2019 r. ogłosił przetarg na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ulicy Kościelnej w Wilkowicach”.
• W dniu 02.09.2019 r. otworzył oferty złożone do postępowania pn.
„Przebudowa kładki dla pieszych nad potokiem Białka w ciągu trasy edukacji ekologicznej w systemie zaprojektuj – wybuduj”.
Podpisał umowy na realizację następujących zadań:
• „Wykonanie odwodnienia i izolacji przeciwwilgociowej budynku
Przedszkola Publicznego w Wilkowicach przy ul. Strażackiej 13”.
• „Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Odwodnienie terenu części Hucisk, celem zabezpieczenia nowej
tłoczni ścieków przed podtopieniem”.
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Piękny jubileusz małżeństwa z Mesznej!
65 lat! Tak imponująca rocznica zawarcia małżeństwa stała się
w ostatnich dniach udziałem Państwa Stanisławy i Stanisława Kubica z Mesznej. Gdy Państwo Kubica, w 1954 roku stawali na ślubnym kobiercu, Europa znajdowała się jeszcze mniej niż 10 lat po
II Wojnie Światowej. W Polsce trwały czasy Bolesława Bieruta,
a Związek Radziecki pozostawał w żałobie po niedawnej śmierci Józefa Stalina. Kawał czasu i kawał historii, w trakcie których na
świecie zmieniło się niemal wszystko, a dostojne małżeństwo Państwa Kubica cały czas trwa i ma się świetnie!
Korzystając z tej wyjątkowej okazji, 18 września, dostojnych jubilatów odwiedził Wójt Gminy, Janusz Zemanek, by osobiście przekazać wyrazy uznania oraz złożyć najlepsze życzenia. Spotkanie
w domu jubilatów okazało się też doskonałą okazją do bliższego

poznania pozytywnych i ciepłych osób, jakimi są Państwo Kubica oraz ich córka i syn. Nie obyło się bez ciekawych historii rodzinnych. Szczęśliwi jubilaci pochwalić mogą się pięciorgiem wnucząt
oraz trojgiem prawnucząt.
Życiową pasją Pana Stanisława jest narciarstwo alpejskie.
W domu jubilatów bardzo starannie wyeksponowano liczne puchary i statuetki. W kolekcji znajdują się też albumy z dyplomami, wśród których najstarsze pochodzą z początku lat 50-tych. Pan
Stanisław wyczynowo uprawiał narciarstwo przez blisko dwie dekady, a nawet dziś, mimo 85-lat, z radością oddaje się w zimie swojej pasji na szczyrkowskich stokach - Pan Stanisław zakupił już karnet na sezon narciarski 2019/2020.
Przy tej okazji, zachęcamy Państwa do informowania Urzędu
Gminy o równie interesujących
przykładach wyjątkowych jubileuszy czy wydarzeń z życia naszych
mieszkańców. Docenianie oraz promocja
podobnych, pięknych
jubileuszy stanowi nie
tylko wyraz szacunku
wobec jubilatów, ale
i doskonałą, żywą inspirację dla młodych
ludzi.
Sebastian Snaczke

program ograniczenia niskiej emisji
na terenie gminy wilkowice

Szanowni Państwo! W nawiązaniu do przeprowadzonej ankietyzacji dotyczącej inwentaryzacji kotłów grzewczych na
terenie Gminy Wilkowice informujemy, że opracowany został Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wilkowice. Jednocześnie złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach o dofinansowanie zadania pn.: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wilkowice na lata 20192023” – etap I.
Po uzyskaniu wnioskowanych środków, opracowana zostanie procedura umożliwiająca otrzymanie dotacji na wymianę kotłów grzewczych. Będziemy Państwa informować na bieżąco o postępie prac na łamach miesięcznika „Głos Gminy
Wilkowice” oraz na stronie internetowej www.wilkowice.pl.
Urząd Gminy w Wilkowicach

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – FILIA W WILKOWICACH
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
Zapraszamy seniorów do udziału w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Techniczno-Humanistycznej Filia w Wilkowicach.
Zapisy w Gminie Wilkowice na rok akademicki 2019/2020 przyjmujemy w każdy poniedziałek września i października
w następujących miejscach i godzinach:
– Bystra: Gminny Ośrodek Kultury PROMYK – godz. 9.00-11.30,
– Meszna: Meszniański Ośrodek Kultury NAD BORAMI – godz. 12.00-14.00,
– Wilkowice: Gminna Biblioteka Publiczna – godz. 15.00-17.00.
Serdecznie zapraszamy zarówno nowych słuchaczy, jak i studentów UTW z poprzednich lat. Podczas ww. dyżurów
można uiścić składkę i przedłużyć członkostwo.
Czesne (jednorazowa wpłata) wynosi w tym roku:
– 70 zł dla dotychczasowych słuchaczy,
– 90 zł (czesne + wpisowe, w tym opłata za legitymację) – dla nowych słuchaczy.
Inauguracja roku akademickiego odbędzie się 01.10.2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury PROMYK w Bystrej (ul. Fałata 2K).
Głos Gminy Wilkowice
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ODTWORZENIA NA SZERSZĄ SKALĘ ROZPOCZĘTE!

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice to nie
tylko układanie rur - duża część budowanej sieci kanalizacyjnej
przebiega w działkach drogowych, co wymaga znacznych i uciążliwych robót ziemnych, wiążących się z licznymi niedogodnościami dla mieszkańców. W swoim zakresie, realizowany projekt, przewiduje roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg, w których prowadzone były roboty kanalizacyjne, polegające na przywróceniu ich
do stanu poprzedniego. Drogi odtwarzane są w różnych rodzajach
nawierzchni: tłuczniowej, asfaltowej lub z płyt żelbetowych, w zależności od pierwotnego stanu. Na każdej z odtwarzanych dróg,
o szerokości poniżej 4 m, wykonywana jest podbudowa z kruszywa drogowego i odpowiednia warstwa wierzchnia.
Wszelkie prace odtworzeniowe realizowane są na terenie Gminy
zgodnie z przedstawionymi przez wykonawców harmonogramami.
Dotychczas odtworzenia zakończono na ulicach:
- Bystra: ulice Kościelna i Tatrzańska;
- Wilkowice: ulice Wypoczynkowa (w części nawierzchni tłuczniowej), Spacerowa, Zielna, Relaksowa (częściowo), Rzemieślnicza, Pieczarkowa;
- Meszna: ulice Handlowa, Olchowa, Bzowa, Nadszkolna (w części nawierzchni tłuczniowej), Słoneczna, Leśna, Świerkowa i Pasterska.
Obecnie prowadzone są roboty odtworzeniowe w następujących
lokalizacjach:

- Bystra: ulice Skośna, Kalinowa, Wrzosowa i Pod Piekłem;
- Wilkowice: ulice Do Boru, Do Lasku, Nad Wilkówką, Kościelna,
Cmentarna, Cienista, Długa, Leśna, Stroma, Sarnia, Słowicza,
Parkowa, Krokusów, Potoczek;
- Meszna: ulice Modrzewiowa, Brzozowa, Jaśminowa, Lipowa, Zielona, Pod Skocznią.
Wyżej wymienione roboty powinny być zakończone do listopada br.
Informacja bieżąca:
Stopień zaawansowania rzeczowego Projektu na dzień
16.09.2019 r. wynosi:
Etap I: 83 % wykonano 28 km sieci kanalizacyjnej.
Etap II: 35 % wykonano 12 km sieci kanalizacyjnej.
Etap III: 75 % wykonano 7,7 km sieci kanalizacyjnej.
Ogółem Projekt: 64 % wykonano: 47,7 km sieci.
Dotychczas oddano do użytkowania kanalizację sanitarną w rejonie ulic:
- BYSTRA: ul. Kościelna, Tatrzańska, częściowo Skośna;
- MESZNA: ul. Olchowa, Polna;
- WILKOWICE: ul. Cmentarna, Kościelna, Cienista, Szarotek, Nad
Wilkówką, Długa, Leśna, Słowicza, Parkowa, Swojska.
Przypominamy, że mieszkańcy ulic, gdzie budowa kanalizacji sanitarnej została zakończona mają obowiązek podłączenia swoich nieruchomości do sieci.
W najbliższym okresie
przewiduje się oddanie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Do Lasku, Do Boru,
Zielna, Relaksowa, Wodna, Cicha, Miła i Żwirowa
w Wilkowicach.
Jednostka Realizująca
Projekt

WIZYTA DELEGACJI Z LIKAVKI
W dniach 7 – 8 września br. mieliśmy zaszyt gościć w naszej
Gminie delegację z partnerskiej Gminy Likavka na Słowacji, na
czele ze Starostą – panem Marianem Javorka. Była to pierwsza
okazja do spotkania gospodarzy obu gmin. Pierwszą część wizyty spędziliśmy w Ślemieniu, gdzie zwiedzaliśmy Żywiecki Park Etnograficzny. Nasi partnerzy rozważają budowę małego skansenu
na swoim terenie, w związku z tym chcieliśmy stworzyć im możliwość do zapoznania się z pewnymi rozwiązaniami, które mogliby wykorzystać u siebie. Bogata ekspozycja chat oraz ich wyposażenia może stanowić źródło cennej wiedzy i być wskazówką na
co należy zwrócić szczególną uwagę przy takim przedsięwzięciu.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Muzeum w Żywcu. Wieczorem, podczas wspólnej kolacji i spotkania naszych gości z Radnymi Gminy Wilkowice, poruszono m.in. temat dalszej współpracy w ramach programów transgranicznych oraz problemów, z jakimi spotykają się nasze samorządy. W niedzielę wspólnie uczest4

niczyliśmy w Gminnym Święcie Plonów, które w tym roku odbyło
się w Mesznej. Jestem przekonany, że współpraca na linii Wilkowice – Likavka będzie kontynuowana i przyniesie obopólne korzyści.
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Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kwiatek

JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA
W sobotę 31 sierpnia br. na ul. Lipowej w sołectwie Bystra zorganizowaliśmy czwartą biesiadę „Pod Lipą” z grochówką, wypiekami i swojskim jedzeniem. Jako mieszkańcy ul. Lipowej i ul. Modrzewiowej nie
stronimy od nawiązywania wspólnych sąsiedzkich kontaktów.
Nasze
coroczne
spotkania są dobrym
impulsem do wspólnej zabawy i integracji. Jeśli łączy nas
jakiś problem, czy
sprawa, jest to okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń.
Bywa, że przychodzi
też czas na pomoc w zwykłych sprawach codziennych. Zachęcamy mieszkańców naszej uroczej Bystrej do bliższych kontaktów z Waszymi sąsiadami, jeśli
nie wiecie jak to zrobić – podpowiadamy - wystarczy chcieć!

KOMENTARZ WÓJTA GMINY WILKOWICE

Maria Pach

Gmina to nie tylko urząd, jednostki organizacyjne i obszar administracyjny zaznaczony na lokalnej mapie. Gmina to
przede wszystkim mieszkańcy - ich relacje, przyjaźnie i chęć do tworzenia wspólnoty. Bardzo cieszą nas podobne inicjatywy i mocno im kibicujemy, ponieważ nasza Gmina może być silna właśnie siłą wzajemnych, ludzkich relacji, także
tych sąsiedzkich. Gorąco zachęcamy do podobnych, sąsiedzkich inicjatyw. Jeśli ze strony Urzędu Gminy możemy wesprzeć takie pomysły organizacyjnie czy promocyjnie – zapraszamy do kontaktu.
Janusz Zemanek

Bo przedszkole uczy, bawi nas,
bo w przedszkolu miło spędzam czas
Sale przedszkola Publicznego w Wilkowicach znów zapełniły się dziećmi, które powoli przechodzą swój okres adaptacji.
Adaptacja to trudny czas. Czas zmian dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Od dzieci wymaga on przystosowania się do
nowych warunków otoczenia, poznania nowej organizacji dnia, zaakceptowania innej niż do tej pory pozycji społecznej,
ale przede wszystkim nierozerwalnie łączy się z rozstaniem z rodzicami.
Jak zwykle w tym miejscu zarówno dzieci jak i rodzice mogą liczyć na wsparcie wszystkich pracowników przedszkola. Dzieci,
które przyszły w nasze mury mogą liczyć na otarcie łezki, pomoc,
wyrozumiałość zarówno dla nich jak i dla ich rodziców.
W przedszkolu dzieci uczą się głównie przez zabawę, poznają
świat, rozwijają swoją małą osobowość, są aktywne, tworzą swoje
dzieła, obcują ze sztuką na przedstawieniach teatralnych dla najmłodszych, integrują się
ze swoimi rówieśnikami tworząc społeczność
przedszkola, uczą się budowania relacji międzyludzkich oraz rozwiązywania konfliktów. Tu mają
swoje pierwsze sukcesy i porażki, które wpływają na ich funkcjonowanie społeczne, zadaniem
nauczyciela jest tak poprowadzić proces dydaktyczny, aby wykształcić

u dzieci pozytywny obraz samego siebie, który mimo poniesionych
porażek nie wpłynie na ich samoocenę.
Niezwykle ważne jest także na początku wpojenie dzieciom zasad bezpieczeństwa zarówno w przedszkolnych salach jak i na
spacerze czy podczas zabaw na podwórku.
W najbliższym czasie obchodzić będziemy ,,Dzień Przedszkolaka’’. Z tej okazji przygotowanych jest szereg zabaw i atrakcji dla
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naszych milusińskich, będzie również spotkanie z iluzjonistą.
W bieżącym roku szkolnym roczny plan pracy w przedszkolu to:
„Ruch i zabawa to ważna sprawa”. Przedszkolaki mają naturalną
potrzebę ruchu. Wiedząc o tym kładziemy nacisk na wzmożoną aktywność fizyczną, poprzez zabawy ruchowe, zajęcia gimnastyczne, zabawy i zajęcia ruchowe na placu zabaw, spacery, spotkania
ze sportowcami, międzygrupowe zawody sportowe, przykłady z literatury dziecięcej. Chcemy pokazać dzieciom i rodzicom jak bardzo ważna jest codzienna aktywność ruchowa, jak wpływa ona na

zdrowie, kondycję, samopoczucie zarówno dzieci i dorosłych, tu
i teraz oraz w przyszłości.
Życzymy wszystkim przedszkolakom, ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom naszego przedszkola samych pozytywnych
wrażeń w bieżącym roku szkolnym.
Sławomira Basiura, Paulina Szymanek
Nauczycielki z Przedszkola Publicznego w Wilkowicach

17 Powiatowe i 7 Otwarte Zawody Sikawek Konnych
o Puchar Wójta Gminy Wilkowice
3 sierpnia br. już tradycyjnie na polanie przy ulicy Harcerskiej nad zbiornikiem retencyjnym odbyły się Powiatowe
i Otwarte Zawody Sikawek Konnych o Puchar Wójta Gminy Wilkowice. Kawalkada drużyn zebrała się przy Strażnicy o godzinie 14:00, po czym z włączonymi syrenami, w pięknych historycznych strojach, wyruszyła na miejsce zawodów. Polana przy ul. Harcerskiej stanowi fantastyczne miejsce do tego typu imprez ze względu na piękny plener, dogodny dojazd dla wozów strażackich, szczególnie, gdy organizatorem jest społeczność strażaków ochotników pod kierownictwem
druha Andrzeja Duraja.
Choć pogoda w tym roku nie rozpieszczała, to dla takich twardzieli delikatne, przechodzące obok burze, były dodatkowym urozmaiceniem. Niektórym nawet brakowało konkretnego oberwania chmury wraz z piorunami. Bardzo ładnie przygotowano polanę. Dla gości i publiczności przygotowano parasole przeciwsłoneczne albo przeciwdeszczowe, a dobrze nagłośniony teren stwarzał atmosferę pikniku przerywanego, co jakiś czas, syrenami strażackimi i oklaskami obserwujących zmagania strażackie. Kolejny raz dało się słyszeć
od przyjezdnych same pochwały dotyczące zarówno organizacji zawodów, ich lokalizacji, jak i obsługi bufetowej. Przyjechało
15 drużyn, a gospodarze z OSP Wilkowice wystawili drużynę męską i żeńską. Drużyny zostały ustawione na polanie, powitał ich
i podziękował im za przybycie prezes OSP Wilkowice Wojciech Kąkol. Przybyły drużyny OSP z Wieruszowa, Polskiej Cerekwi, Bystrej, Zabrzega, Targanic Górnych, Bojanowa, Jastrzębia Górnego, Bieńkowic, Krzyżanowic, Pokrzywnicy, Jaworza i oczywiście załoga OSP Wilkowice. Prezes Wilkowickiej OSP powitał rów-
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nież przybyłych na zawody zaproszonych gości, w tym przedstawicieli
władz pożarniczych w osobach: Prezesa Zarządu Powiatowego Związku
OSP RP w Bielsku-Białej dh. Stanisława Nycza, Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Jastrzębiu Zdroju Jerzego Gruchlika,
Prezesa Zarządu Gminnego Oddziału Związku OSP RP druha Mieczysława Rączkę - wieloletniego Wójta
naszej gminy, Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. Grzegorza Piestraka oraz przedstawicieli
władz samorządowych w osobach: Przewodniczącego Rady Gminy Wilkowice Marcina Kwiatka, Zastępcę Wójta Gminy Wilkowice
Jacka Zająca, w im. Starosty Bielskiego członka Zarządu Powiatu
Bielskiego zarazem, Komendanta Gminnego OSP Grzegorza Gabora oraz Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Marka
Rączkę. Następnie Prezes Kąkol poprosił o sygnał do rozpoczęcia
zawodów Zastępcę Wójta Gminy Wilkowice Jacka Zająca. Po losowaniu numerów startowych, drużyny przystąpiły do rywalizacji. Polegała ona na ustawieniu wozu z sikawką na pozycji startowej, a na
sygnał rozwinąć węża i strumieniem wody trafić i przewrócić tar-
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czę. Seniorzy dodatkowo musieli jeszcze przenieść manekina na
noszach. Rywalizacja była zacięta i każda z załóg chciała wypaść
jak najlepiej. Sekretariat zawodów prowadzili druhowie Aleksander Adamiec i Tomasz Szczygłowski. Sędzią zawodów był dh. Tomasz Kąkol a spontanicznym komentatorem i spikerem zawodów
jego żona Kasia, której jak się okazało nie brak talentu do pełnienia
takiej funkcji. Zawody przeprowadzone zostały bardzo sprawnie,
odbywały się przy ogłuszającym dopingu wszystkich zgromadzonych gości i przyjaciół strażaków ochotników. Obyło się bez kontuzji, cały czas w duchu sportowej rywalizacji i z uśmiechem na twarzach. Wyniki zawodów zestawiono w poniższej tabeli. Na uwagę
zasługuje fakt, iż w roku bieżącym nasi seniorzy okazali się niezbyt
gościnni zajmując najwyższe miejsce na podium. Drużyna kobieca
zajęła wprawdzie drugie miejsce, ale gdyby sędzia zawodów brał
pod uwagę w ocenie, oprócz czasu wykonania zadania, walory estetyczne takie jak uroda i gracja w poruszaniu się, Nasze dziewczęta byłyby poza zasięgiem konkurencji.

i osoby prywatne takie jak: Gmina Wilkowice, Bielskie Starostwo
Powiatowe, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Restauracja „Pod Kuźnią”, „Adamus Metalforming”, Spółka Wodociągowa Wilkowice, Józef Kwaśny, Witold Szlósarczyk, Grzegorz Gabor, Ilona i Sebastian Białek, Gilmech s.c. Kamil Gilowski i Mirosław Gilowski, Adam Jakubiec, Bogumił Janek - Ośrodek Szkolenia Kierowców, Alicja i Jacek Lipowieccy, Mieczysław Wala, Sławomir Polak, „SPAW-MASTER” Przemysław Duraj, FHU Piotr Paluch,
Paulina i Mieczysław Rączka, Piotr Pielesz, „Wycinka drzew” Ireneusz Ferdynus, Kamil Wandzel, Jarosław Loranc, Zbigniew Kaśków „Kominiarstwo”, Wandzel Dariusz „Żaluzje Wandzel”, Mirosław Dębiński „Usługi Pogrzebowe”, Mrowiec Dorota „Handel Obwoźny”, Bartosz i Paulina Czader „Piekarnia-cukiernia Czader”,
EKO-WTÓR Jakubiec, „Poll-Lab” Sława Gawęda, Andrzej Pawlusiak „Wulkanizacja”, Tomasz Bachniak „WILBUD”, Łukasz Rączka
„INTER-BERG”, Aleksander Adamiec, Jarosław Polak, Henryk Pagacz, Paweł Pagacz, Jan Damek, Roman i Jolanta Damek, Wiesław Hańderek, Emil Sadowski, Marek Rączka, Agnieszka Zipser
„OLIWIN”, Jacek Wandzel.
Tabela wyników

Drużyny MĘSKIE
Nr

OSP

Czas
(min,sek)

miejsce

1

WILKOWICE

0,51

I

11

POLSKA CEREKIEW

0,52

II

3

BYSTRA

0,55

III

9

BIEŃKOWICE

1,00

IV

2

POKRZYWNICA

1,04

V

5

ZABRZEG

1,06

VI

4

JAWORZE

1,10

VII

8

TARGANICE GÓRNE

1,18

VIII

Drużyny ŻEŃSKIE

Na zakończenie zawodów odczytano wyniki, a Zastępca Wójta Gminy Jacek Zając wraz z Prezesem Zarządu Gminnego Oddziału Związku OSP RP dh. Mieczysławem Rączką i komendantem Andrzejem Durajem wręczyli medale i puchary. Ekipa Kąkolowa jak zwykle przygotowała przepyszną grochówkę, było też pyszne domowe ciasto z makiem i serem, kawa, herbata i inne smakołyki. Słowa uznania należą się wszystkim zawodnikom, zarówno tym najstarszym jak i tym najmłodszym, ale na szczególne słowa uznania zasługują wszyscy konserwatorzy odpowiedzialni za
przygotowanie tych historycznych urządzeń do pełnej sprawności
i wspaniałego wyglądu. Nie byłoby to możliwe gdyby nie ich niesamowite zaangażowanie, ale również niezwykłe umiejętności i wiedza potrzebna do doprowadzenia i utrzymania tego wymagającego sprzętu we wspaniałym stanie.
VII Zawody Sikawek Konnych o Puchar Wójta Gminy Wilkowice
odbyły się dzięki hojności sponsorów którymi są instytucje, firmy

Nr

OSP

Czas
(min,sek)

miejsce

7

KRZYŻANOWICE

1,03

I

1

WILKOWICE

1,09

II

6

JASTRZĘBIE GÓRNE

1,10

III

Drużyny MDP
Nr

OSP

Czas
(min,sek)

miejsce

7,2

KRZYŻANOWICE II

0,46

I

11,2

POLSKA CEREKIEW DZIEWCZĘTA 5

0,48

II

11,1

POLSKA CEREKIEW 7

0,49

III

12

WIERUSZÓW

0,54

IV

7,1

KRZYŻANOWICE I

0,58

V

10

BOJANÓW

0,64

VI
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Tekst: dh Aleksander Adamiec
Foto: Marcin Kwiatek
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„ORTOGRAFICZNE POTYCZKI” już po raz XI
Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic” serdecznie zaprasza mieszkańców naszej Gminy
do udziału w konkursie ortograficznym.
Termin: piątek 18 października 2019 r.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach, ul. Szkolna 8
Rozpoczęcie: godz. 17.00
Czas trwania: 45 min
Rejestracja: w dniu konkursu od godz. 16:30 lub wypełnienie formularza w Gminnej Bibliotece Publicznej.
Kategorie:
Uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych
Uczniowie kl. VII - VIII szkół podstawowych oraz kl. I LO
uczniowie kl. II LO i starsi oraz pozostali mieszkańcy Gminy Wilkowice
Regulamin
PATRONAT: Biblioteka Publiczna w Wilkowicach.
Referat Strategii i Promocji.
PATRONAT MEDIALNY: „Głos Gminy Wilkowice”.
ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie „RAZEM dla WILKOWIC”.
CELE DYKTANDA:
- krzewienie i publikowanie poprawnej polszczyzny;
- rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych;
- zdrowa rywalizacja w „ortograficznych potyczkach”.
ZASADY UCZESTNICTWA W DYKTANDZIE:
Konkurs jest adresowany do mieszkańców Gminy Wilkowice.
Udział w DYKTANDZIE jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza
przyjęcie w pełni zasad niniejszego regulaminu.
Uczestnicy będą podzieleni na trzy grupy wiekowe:
- uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych,
- uczniowie klas VII –VIII szkół podstawowych oraz klas I LO – III
gimnazjalnych,
- kl. uczniowie kl. II LO i starsi oraz pozostali mieszkańcy Gminy Wilkowice.
Druk zgłoszenia do pobrania w Gminnej Bibliotece Publicznej.
Wręczenie nagród odbędzie się na komisji ds. Oświaty i Kultury
w grudniu 2019 roku. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w konkursie. Nagradzane będą miejsca: pierwsze, drugie i trzeci (w każdej grupie
wiekowej). W przypadkach uzasadnionych Jury, w porozumieniu
z organizatorami, może przyznać wyróżnienia. Tytuł MISTRZA
„ORTOGRAFICZNYCH POTYCZEK” i nagrodę otrzyma osoba,
która tekst dyktanda (w swojej grupie wiekowej) napisze bezbłędnie. Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów po zakończeniu imprezy.
PRZEBIEG DYKTANDA I KRYTERIA OCENY
• Tekst będzie czytany zdaniami, bez powtarzania. Podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy,
laptopy) i słowników oraz porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac. Oceniana będzie
także interpunkcja.
• Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi.
• Nieczytelny i niejednoznaczny zapis słowa i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Ewen8

tualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
W poprawkach nie można używać liter drukowanych.
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Ogłoszenie wyników w ostatnim tegorocznym numerze Głosu
Gminy Wilkowice i na stronie internetowej Gminy Wilkowice.
2. Tekst dyktanda zostanie opracowany zgodnie z zasadami pisowni i interpunkcji zawartych w Wielkim Słowniku Ortograficznym PWN, Warszawa 2019, wyd.4, redakcja naukowa Edward
Polański.
3. Dla najlepszych organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody.
4. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.
6. Regulamin na stronie internetowej Gminy Wilkowice oraz do pobrania w Gminnej Bibliotece Publicznej i w bibliotekach szkolnych na terenie Gminy.
Gorąco zachęcamy do udziału w Dyktandzie!
W imieniu organizatorów Prezes Stowarzyszenia
--------------------------------------------------

Formularz zgłoszeniowy XI edycji Dyktanda
z języka polskiego
Nazwisko .........................................................................
Imię ..................................................................................
Adres zamieszkania .........................................................
Telefon kontaktowy ……………………………………
Kategoria .........................................................................
Zasady zawarte w regulaminie są mi znane.
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..........................................................
podpis

co u nas...
W niedzielę 1 września spotkanie z cyklu „Przewodnik czeka” poświęcone było 80-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Wraz z panią przewodnik Janiną Dyrdą odwiedzaliśmy
pomniki, znajdujące się na terenie naszej gminy, poświęcone temu strasznemu wydarzeniu. Zwieńczeniem spotkania
było wspólne złożenie kwiatów i zniczy wraz z władzami Gminy oraz przybyłymi gośćmi pod pomnikiem w Wilkowicach.
15 września odbyła się kolejna wycieczka o tematyce historycznej. Tym razem z okazji 430-lecia Hucisk zwiedzaliśmy miejsca związane z historią tego miejsca.
Dziękujemy prezesowi Stowarzyszenia Kulturalnego Huciska Panu Józefowi Kruczkowi oraz członkom
Stowarzyszenia za ciekawe opowieści i poświęcony czas.
9 września br. odbył się wernisaż wystawy fotografii pokonkursowej „Wyjątkowi Mieszkańcy Gminy Wilkowice" połączony z wręczeniem nagród laureatom tego konkursu. Gratulacje wszystkim uczestnikom składali między innymi: Wójt Gminy Wilkowice Pan Janusz Zemanek, Przewodniczący
Rady Gminy Pan Marcin Kwiatek, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Pan Antoni Kufel oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury „Promyk" Pani Agnieszka Sech. Na specjalne uznanie zasłużył Patryk Grabski, któremu Rada Gminy, po rozpatrzeniu wniosku przez Komisję
ds. Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Gminy Wilkowice, przyznała doroczną nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Dziękujemy, że Komisja i Rada przychyliły się do naszego wniosku, gdyż zadaniem
Ośrodka Kultury jest także wspieranie młodych, uzdolnionych mieszkańców, a Patryk do takich właśnie należy, o czym
świadczą dotychczasowe osiągnięcia, rozwijanie zainteresowań fotograficznych na naszych zajęciach fotografii i animacji. Wystawę prac pokonkursowych można podziwiać w galerii na piętrze GOK „Promyk".
10 września br. uroczyście zakończyła się wystawa towarzysząca nam
przez ostatnie dwa miesiące. Grupa Malarska Stowarzyszenia Akademii
Seniora z Bielska-Białej, prezentowała swoje prace o tematyce morskiej umilając nam wakacyjny czas. Wystawa pięknie prezentowała się w sali „Promyka" wypełniając ją kolorem morza i zachodzącego słońca. Spotkanie upłynęło w atmosferze twórczych dyskusji, goście zwiedzili Starą Stolarnię oraz
Galerię Sztuki Regionalnej. Dziękujemy wspaniałym artystom i zapraszamy
ponownie.
W jeden z wrześniowych wieczorów w "Promyku" wystąpił APOSTOLIS
ANTHIMOS QUARTET ze swoim najnowszym projektem "Parallel worlds".
Płyta, z której utwory prezentowane były podczas koncertu, opisywana jest
tak: „Parallel Worlds” to solowy album jednego z najwybitniejszych polskich
instrumentalistów, Apostolisa Anthimosa. Na płycie znajduje się 14 kompozycji w jazzowych aranżacjach, są to w większości nowe utwory, jak i te starsze w odświeżonych, zaskakujących wersjach, a Apostolisowi towarzyszą
młodzi, znakomici muzycy. Zagrali dla nas: Apostolis Anthimos - perkusja, gitara, Piotr Matusik - instrumenty klawiszowe, Andrzej Rusek - gitara basowa
oraz Marcin Żupański – saksofon. Dziękujemy Muzykom za wspaniały koncert, a Państwu za miło spędzony wspólnie czas.
17 września br. mieliśmy zaszczyt otworzyć niezwykłą wystawę prac Michała Kwaśnego - artysty związanego z Bystrą - w setną rocznicę jego urodzin. Niezwykłe zbiory udostępnione zostały przez Rodzinę Artysty. Liczne
grono Gości miało okazję nie tylko obejrzeć wystawę, ale również posłuchać
niezwykłych opowieści o nieżyjącym już Artyście. Głos zabrała Pani Dyrektor GOK „Promyk" Agnieszka Sech, Pani Teresa Dudek-Bujarek - przedstawicielka Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, syn Artysty - Pan Leszek
Kwaśny, córka Artysty - Pani Urszula Fleszar, Pan Leszek Dryja oraz Ks. Kanonik Jerzy Musiałek - były proboszcz parafii w Bystrej Krakowskiej. Jako
przedstawiciel Gminy Wilkowice obecny był osobiście Zastępca Wójta - Pan
Jacek Zając. Michał Kwaśny mieszkał i tworzył w Bystrej, a jego autorytetem
artystycznym był Julian Fałat. Pamięć o Michale Kwaśnym jest niezwykle żywa nie tylko dzięki jego twórczości, ale również zachowana jest w sercach rodziny, przyjaciół i znajomych. Za podzielenie się z nami ciepłymi wspomnieniami oraz
udostępnienie prac szczególne podziękowania kierujemy do Rodziny Artysty.
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NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY!
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Koncert jubileuszowy Marka Raduli (fusion, jazz,
19:00
19:00 Seans
„?” biletowany
rock) /filmowy:
wstęp wolny
Seans filmowy: „Cudowny chłopak” reż. Stephen
19:00 „Czwartkowe spotkania
17:00 Chbosky, 2017 r. Wstęp wolny.
z Organizacjami z Gminy Wilkowice”
„Czwartkowe spotkania
17:00
18:00z Organizacjami
z Gminy na
Wilkowice”
Noc
bibliotek (szczegóły
plakacie)
20:30
18:00- Przewodnik czeka:
Noc bibliotek (szczegóły na plakacie)
20:30 „Polany na stokach Magury i ognisko na Kępysce
9:00 Przewodnik czeka:
na zakończenie sezonu wędrówek” (prowiant we
„Polany na stokach Magury i ognisko na Kępysce
9:00 własnym zakresie)
na zakończenie sezonu wędrówek” (prowiant we
19:00 DKF
„Promyk”:
"Ostatnia góra" reż. D. Załuski
własnym
zakresie)

17:00
Wernisaż
malarstwa
pani Jolanty
KapeliMaoz
19:00 DKF
„Promyk”:
"Fokstrot"
reż. Samuel

17:00 Wernisaż malarstwa
paniimprezy
Jolanty Kapeli
Godz.
Nazwa

INFO: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra

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

INFO: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra

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

AKTUALNE WYSTAWY:
RĘKODZIEŁA BOŻONARODZENIOWEGO
08.12.2019.
– zapisy wystawców
pod nr tel. 33 817 07 73
GOK „Promyk” WYSTAWA
w Bystrej: POKONKURSOWA
WYSTAWA FOTOGRAFII „WYJĄTKOWI
MIESZKAŃCY
GMINY WILKOWICE”,
DO 14.10 - WYSTAWA MALARSTWA MICHAŁA
KWAŚNEGO,
AKTUALNE
WYSTAWY:
OD 17.10 - WYSTAWA
MALARSTWA
STOWARZYSZENIA
PT. „JESIEŃ”
GOK „Promyk” w Bystrej: POKONKURSOWA
WYSTAWA
FOTOGRAFII
„WYJĄTKOWIPLASTYKÓW
MIESZKAŃCYONDRASZEK
GMINY WILKOWICE”,
Gminna Biblioteka Publiczna
Wilkowicach:
WYSTAWA
MALARSTWA
JOLANTY
KAPELI; „Stara Szkoła” w Huciskach: „430 LAT HUCISK”
DOw14.10
- WYSTAWA
MALARSTWA
MICHAŁA
KWAŚNEGO,
„Chata na Groniu”: DO 14.10
WYSTAWA
MALARSTWA
HELENY
PARCZEWSKIEJ,
OD
15.10
DO
14.11
–
WYSTAWA
FOTOGRAFII ARTURA STRĄKA
OD 17.10 - WYSTAWA MALARSTWA STOWARZYSZENIA PLASTYKÓW ONDRASZEK PT. „JESIEŃ”
Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach: WYSTAWA MALARSTWA JOLANTY KAPELI; „Stara Szkoła” w Huciskach: „430 LAT HUCISK”
„Chata na Groniu”: DO 14.10 - WYSTAWA MALARSTWA HELENY PARCZEWSKIEJ, OD 15.10 DO 14.11 – WYSTAWA FOTOGRAFII ARTURA STRĄKA

29.10

Wtorek

22.10
29.10

Wtorek
Wtorek

22.10

Wtorek
21.10

Poniedziałek

21.10

Poniedziałek
19.10

Sobota

19.10

Sobota
Sobota
19.10

19.10

Piątek
Sobota
18.10

18.10

Czwartek
Piątek
17.10

17.10

Środa
Czwartek
16.10

16.10

Wtorek
Środa
15.10

15.10

Wtorek

13.10

Niedziela

13.10

Niedziela

11.10

Piątek

10.10
11.10

Czwartek
Piątek

08.10
10.10

Wtorek
Czwartek

04.10
08.10

Piątek
Wtorek

01.10
04.10

Wtorek
Piątek

30.09
01.10

Wtorek

Poniedziałek

Data
30.09

Poniedziałek

Odbiorcy
DataOGŁASZAMY
Godz. KONKURS PLASTYCZNY DLA
Nazwa
Organizator
Miejsce
DZIECIimprezy
„KARTKA BOŻONARODZENIOWA”. SZCZEGÓŁY
NA STRONIE www.gok.wilkowice.pl

NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY!

OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI „KARTKA BOŻONARODZENIOWA”. SZCZEGÓŁY NA STRONIE www.gok.wilkowice.pl

PAŹDZIERNIK
PAŹDZIERNIK
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Wystawa malarska artystów amatorów z Mesznej
24 sierpnia w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami” otwarto wystawę amatorskiej twórczości malarskiej. Na wystawie zaprezentowała swe prace grupa 8 artystów amatorów mieszkających w Mesznej.
Pomysłodawcą zorganizowania wystawy malarskiej jest
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej. To druga z kolei wystawa amatorskiej twórczości artystycznej. Pierwsza odbyła się
w 2013 r. i ukazywała różnorodne zamiłowania meszniańskich pasjonatów w wielu dziedzinach: rzeźba, fotografia,
historia i podróże, malarstwo na szkle, hafciarstwo, bibułkarstwo oraz poezja i muzyka ludowa.
Do zorganizowania tegorocznej wystawy zainspirował nas
akwarelowy plener malarski zorganizowany w 2017 r. przez
Gminny Ośrodek Kultury PROMYK w Bystrej z okazji rocznicy urodzin wybitnego malarza Juliana Fałata oraz projektu „ Usiądź z Fałatem na ławce”. Wzięły w nim udział mieszkanki Mesznej - Mirosława Góralczyk, Małgorzata Mrowiec,
Krystyna Sadlok i Anna Limańska. Do grona pasjonatów malarstwa dołączyli również – Jacek Kowalcze, Anna Demianiuk,
Krzysztof Kufel i Jadwiga Radecka.
Na wystawie można było obejrzeć wybrane prace wyżej wymienionych twórców, zarówno
z poprzednich lat, jak i najnowsze, z 2019 r., związane tematycznie tylko z Meszną. Autorzy prac i organizatorzy wystawy
mają nadzieję, że będzie ona inspiracją dla innych osób, które „ Jadwiga Radecka
„kochają malować”, a zachętą dla tych, którzy jeszcze nie
wiedzą, że potrafią wyrazić siebie w taki właśnie sposób.
Należy podkreślić, że wystawę zorganizowało Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej dzięki dotacji finansowej Urzędu
Gminy w Wilkowicach w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

AUTORZY PRAC

Anna Demianiuk
Odkrycie roku 2017. Reprezentantka sztuki naiwnej. Swój
talent rozwija w grupie Atelier, która działa w bielskiej Kubiszówce. W niszowym nurcie sztuki osiąga znaczne sukcesy. Dwukrotnie brała udział w międzynarodowej wystawie
Art Naif Festiwal w katowickim
Nikiszowcu, prezentowała swe
prace na 43. Biennale Malarstwa
Bielska Jesień 2017 pośród artystów profesjonalnych. W 2018 r.
otrzymała wyróżnienie w Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza
Polsko-Słowackiego
w Nowym Targu. Za te osiągnięcia została nagrodzona wyróżnieniem starosty bielskiego.
Prace Anny Demianiuk zachwycają wielobarwnymi kom- Anna Limańska
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pozycjami, zaskakują dynamiką i lekkością, urzekają autentycznością, nie można przejść obok nich obojętnie. Wystawę jej prac mogliśmy oglądać w Meszniańskim Ośrodku
Kultury „Nad Borami” w Mesznej w 2018 r.
Jacek Kowalcze
Znana i popularna postać nie tylko w Mesznej. Człowiek
o wielu talentach. Konferansjer wielu imprez ludowych m. in.
Tygodnia Kultury Beskidzkiej, współzałożyciel i członek kapeli góralskiej „Kowalczyki”, znany i uwielbiany gawędziarz,
gospodarz słynnej już Chaty na Groniu, przedsiębiorca i artysta, w wolnych chwilach, których właściwie nie ma, oddaje
się malarstwu. Swoje prace prezentuje u siebie, czyli w Chacie na Groniu lub na wystawach
w Bielsku-Białej i w Buczkowicach. Tworzy kredką, pastelami, farbami akrylowymi i akwarelowymi. Chętnie przyjmuje zorganizowane grupy pasjonatów
malarstwa na plenery malarskie.
A widoki z Chaty na Groniu przepiękne i jedyne w swoim rodzaju.
Małgorzata Mrowiec
Jest bibliotekarką w Gminnej Bibliotece Publicznej - Filia
w Mesznej. Interesuje się rzeźbą
i malarstwem. Chętnie uczestniczy w różnorodnych warsztatach artystycznych, zgłębiając
tajniki wiedzy i umiejętności w tym zakresie.
W 2013 r. brała udział w „Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut
Pogranicza Polsko – Słowackiego w Nowym Targu, gdzie
otrzymała za swe rzeźby pamiątkowy medal. W tym samym
roku wystawiała swe prace w Meszniańskim Ośrodku Kultury na wystawie „Meszna – Ludzie z pasją”.
W 2017 r. uczestniczyła w plenerze malarskim w Bystrej
zorganizowanym z okazji rocznicy urodzin Juliana Fałata
i w wystawie poplenerowej.
Mirosława Góralczyk
Od 2012 r. członek Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej,
od 2013 do 2019 pełniła w nim
funkcję wiceprezesa, emerytowana dyrektorka Szkoły w Buczkowicach od dzieciństwa zainteresowana malarstwem i ogólnie mówiąc sztukami plastycznymi. Swoje malarskie pasje mogła realizować dopiero na emeryturze. Maluje głównie akwarele i obrazy olejne na płótnie. Bardzo interesują ją zabytki drewniane. W 2013 r. uczestniczyła w plenerze malarskim organizowanym przez Stowarzyszenie
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Zbójników Beskidzkich „Beskidnicy”, a w 2017 r. w akwarelowym plenerze malarskim w Bystrej oraz w wystawie po
plenerze.
Jest autorką 2 publikacji promujących Meszną: „Meszna
– ludzie z pasją” oraz „Witajcie
w Mesznej”, które zostały wydane przez Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej.

teresowała się sztuką, a malowaniu poświeciła się właśnie
na emeryturze. Bardzo chętnie uczestniczy w warsztatach
malarskich. Brała udział w plenerze malarskim i wystawie
„ Julian Fałat - artysta nam znany.” Maluje najczęściej farbami
akrylowymi i akwarelowymi. Jak
sama twierdzi, ze swojej pasji
czerpie siłę i radość życia i zapomina o przemijającym czasie.

Krzysztof Kufel
Rzeźbiarz ludowy, artysta malarz, uprawiał tkactwo artystyczne i rysunek. Jest autorem 3 kapliczek przydrożnych na Szlaku
Różańcowym w Mesznej. Jego
rzeźby znane są nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Laureat wielu Mirosława Góralczyk
nagród w konkursach krajowych
i zagranicznych. Sztuka ludowa zainspirowała go do zainteresowania się życiem zbójników karpackich. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Zbójników Beskidzkich „Beskidnicy” oraz autorem filmu „Sen o zbójnikach”. Często tematem
jego obrazów jest życie górali beskidzkich, taniec i strój zbójnicki,
ich obyczaje i styl życia. Maluje
również piękne pejzaże ukazujące uroki naszych Beskidów.
W 2013 r. zorganizował plener rzeźbiarski i malarski o tematyce związanej z beskidzkimi
zbójnikami. Rzeźby, które wtedy powstały, można podziwiać
w różnych miejscach w Mesznej, a prace malarskie wystawiane były w wielu miejscowościach
naszego regionu.

Krystyna Sadlok
Zamieszkuje Meszną od 20 lat.
Obecnie przebywa na emeryturze. Zawsze była i jest nadal zainteresowana wszystkim tym, co
wiąże się z pracami artystycznymi. Uwielbia wszelkiego rodzaju artystyczne robótki ręczne,
uczestniczy w różnych warsztatach organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury PROMYK w Bystrej.
Wzięła udział w plenerze malarskim i wystawie „Julian Fałat - artysta nam znany.” Swe pasje próbuje przekazać wnukom, zachęcając ich do artystycznego tworzenia.

Jacek Kowalcze

Anna Limańska
Mieszka ze swoją rodziną w Mesznej od 25 lat. Z powodu konieczności zmiany klimatu wybrała Meszną jako swoje miejsce na ziemi. Obecnie jest już emerytką. Zawsze in-

Krzysztof Kufel

Jadwiga Radecka
Jest emerytowaną nauczycielką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej. Potrafi wykonywać przepiękne ozdoby z bibułki. Są to kompozycje kwiatowe, palmy wielkanocne, stroiki
świąteczne, ozdoby choinkowe,
wieńce dożynkowe itp. Ostatnio pasjonuje się ikonami, które
wykonuje najchętniej. W 2013 r.
wystawiała swe prace z bibuły na wystawie w Ośrodku Kultury w Mesznej. Uczestniczyła
również w tworzeniu Szopki Bożonarodzeniowej w Mesznej malując postacie wykonane
przez rodzimych rzeźbiarzy.

Małgorzata Mrowiec
Głos Gminy Wilkowice

Mirosława Góralczyk

Anna Demianiuk
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IV RAJD NORDIC WALKING O PUCHAR BIAŁEGO JELENIA
Z HERBU MESZNEJ
W dniu 14 września 2019 r. żegnając letnie słońce u podnóża Magury, przy Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami”
w Mesznej odbył się IV Rajd Nordic Walking o Puchar Białego Jelenia z Herbu Mesznej. W rajdzie wzięły udział 53 osoby,
w tym głównie dzieci i młodzież, nie tylko z terenów Gminy Wilkowice, ale również z Bielska-Białej, Żywca i z powiatu suskiego. Po uroczystym otwarciu i przywitaniu gości: Wójta Gminy Wilkowice Janusza Zemanek, Przewodniczącego Rady
Gminy Marcina Kwiatek, Radnego Mirosława Goliszewskiego, sołtysa Antoniego Kufel, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury ”Promyk” Panią Agnieszkę Sech, Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Panią Agatę Prochownik, odbyła się
wspólna rozgrzewka przy muzyce, poprowadzona przez Instruktorów Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking.
Start i meta rajdu znajdowała się na parkingu przy MOK „Nad Borami”, a trasa przebiegała terenami Mesznej i Bystrej wśród pięknej, spokojnej, widokowej okolicy (6,5 km). Była ona zabezpieczona nie tylko przez Ochotniczą Straż Pożarną z Mesznej, ale również przez Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą OSP Bystra, Policję
i Straż Gminną. Na
mecie każdy uczestnik otrzymał wodę
oraz poczęstunek pyszną kwaśnicę prosto z Chaty na Groniu oraz ciasto, kawę
i herbatę, którym częstowały Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich
z Mesznej.
Równocześnie odbył się konkurs plastyczny dla dzieci pt.
„Mój Nordic Walking”.
Prace oceniało wyłonione wśród organizatorów jury, a nagrody ufundowane były przez markę Viking oraz Gęsi Pipek z Wilkowic. Po posiłku regeneracyjnym wręczono puchar i nagrody dla
najliczniejszej grupy suskiej „PodBabiogórskie Nordic Walking” (13
osób) oraz nagrody i wyróżnienia dla Leśnych Dzięciołów z Żywca
(10 osób), Beskidzkie Bieliki z Mesznej (6 osób). Również puchary
dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu zostały wręczone przez Sołtysa Mesznej Antoniego Kufel oraz Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej Katarzynę Gnioździorz. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy drewniany medal.
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Na zakończenie imprezy roztańczonym, dynamicznym krokiem
Rodzinną Zumbę poprowadziła Natalia Cypcer.
Wszystkim uczestnikom, zaproszonym gościom, członkom Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej, Członkom Rady Sołeckiej, Paniom

z KGW Meszna, Strażakom OSP Meszna, Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Bystra, Straży Gminnej, Policji i organizatorom serdecznie gratulujemy i dziękujemy.
Dziękujemy sponsorom za wsparcie:
DREWPLAC s.c. Artur Świecak i Marian Kępys, Larix Spółka
Jawna Marka VIKING, Gęsi Pipek Wilkowice, PatiGift Patrycja Panek Bystra, Decathlon, Anonimowym darczyńcom.
SRM – Aleksandra Kosmala
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Batex

elektronik

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
WILKOWICE

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY,
SKUTERY, QUADY
SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS

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

SAMOCHODY
FITI-CAR
MOTORY, SKUTERY, QUADY
WILKOWICE

FITI-CAR
WILKOWICE

Magister filologii germańskiej
udzieli lekcji z języka niemieckiego
na każdym poziomie nauczania
Posiadam wieloletnie doświadczenie
w nauczaniu. Zapewniam materiały do
nauki oraz zajęcia w przyjaznej atmosferze.

Tel. 600 764 062
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
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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Lek.med. Maciej Majcherczyk
Trzopek
Andrzej P.P.H.U.
specjalista chorób wewntrznych
ENDOKRYNOLOG
„ADC”
USG tarczycy

Sprzedaż:

• kurcząt, kur, brojlerów,

Gabinet
• zbóż,lekarski:
Szczyrk ul.Zdrowia 1
• ziemniaków,
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576

• pasz pełnoporcjowych dla zwierząt.

www.endokrynologmajcherczyk.pl
Tel. 605 515 613
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KB PROJECT
PRACOWNIA MEBLARSKA

OBNIŻ KOSZTY OGRZEWANIA!

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIA W TECHNIKACH
GRZANIA

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

POMIAR I WYCENA
GRATIS!

Profesjonalna wizualizacja.
Ul. Wilkowska 740 A, 43-378 Rybarzowice
tel. 694 488 445
biuro@kbproject.pl
www.kbproject.pl

ZAPISZ SIĘ Z NAMI I ZGARNIJ NAWET DO
53 TYS. ZŁ NA MODERNIZACJE KOTŁOWNI
W PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE"!
AL. GEN ANDERSA 14 BIELSKO-BIAŁA
+48 33 816 28 48, +48 793 545 000, +48 602 556 536

czystepowietrzeinfo@gmail.com
sprzedaz@komarpol.pl
www.komarpol.pl

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
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„PANI GENERAŁ” W STANIE SPOCZYNKU
Z końcem sierpnia na zasłużoną emeryturę przeszła jedna z najdłużej pracujących, w naszym Urzędzie, osób, Pani Małgorzata Bysko. Pani Małgosia, która z racji pełnionych obowiązków była przez współpracowników nazywana pieszczotliwie „Panią Generał”, kończy tym samym blisko 30-letnią przygodę z Urzędem Gminy w Wilkowicach i rozpoczyna nowy
etap w swoim życiu, związany z zażywaniem zasłużonego wypoczynku oraz odkrywaniem uroków życia emerytki.
czas na korzystanie z uroków zasłużonej emerytury.
Pani Małgosia, pytana o to, czemu poświęci się w jej
trakcie, szeroko się uśmiecha - „W końcu będzie czas
na aktywności, które wspólnie z mężem bardzo lubimy, spacery po górach czy basen”. Życzymy Pani
Małgosi, by czas spędzony na emeryturze pełny był
pięknych i wyjątkowych chwil oraz dziękujemy za wiele lat sumiennej i rzetelnej pracy na rzecz Gminy Wilkowice.
Sebastian Snaczke

Pani Małgorzata Bysko pracę w Urzędzie rozpoczęła na początku 1991 roku. W jej trakcie zajmowała się odpowiedzialnymi zadaniami, związanymi głównie z obroną cywilną oraz zarządzaniem
kryzysowym. Poza współpracą z jednostkami OSP z terenu Gminy oraz państwowymi służbami, Pani Gosia kojarzona była też zawsze ze swoim pogodnym usposobieniem oraz szczerym uśmiechem, stanowiącym stały element jej wizerunku. W trakcie pełnienia zadań służbowych nie zawsze jednak było miło i sympatycznie. Stanowisko to wymaga szczególnej aktywności i poświęcenia w czasie rozmaitych kryzysów nawiedzających Gminę i okolice, takich jak powodzie czy niszczycielskie wiatry. Jako najtrudniejszy moment w swojej blisko 30-letniej pracy w Urzędzie Gminy Pani Gosia wymienia jednak tegoroczną sytuację związaną
z ewakuacją mieszkańców terenów znajdujących się w bezpośredniej okolicy zapory na Wilkówce. Dużym wyzwaniem były
też zawsze wspomniane powodzie. Poza pracą na stanowisku związanym z obroną cywilną, Pani Małgorzata była też pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych oraz, od ponad
15 lat, wykonywała zadania związane z obsługą i koordynacją odbywających się na terenie gminy wyborów, obsługując ich przez
ten czas dziesiątki. Pani Małgosia od roku 1991 pozostaje aktywną druhną Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach, jest również członkiem Zarządu Gminnego OSP. Za swoją pracę oraz działalność odznaczana była brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju przez Ministra Obrony Narodowej oraz złotym, srebrnym i brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa.
Pani Małgosia nie rozstaje się, póki co, z Urzędem Gminy
w sposób definitywny. Na prośbę Wójta Gminy zaangażowana będzie jeszcze w obsługę zaplanowanych na 13. października wyborów parlamentarnych, pomagając przy okazji we wdrożeniu się
w nowe obowiązki swojej następczyni. Po wyborach przyjdzie już
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„Przez blisko rok naszej współpracy w Urzędzie
Gminy, Pani Małgosia dała się poznać jako osoba
bardzo skrupulatnie i profesjonalnie podchodząca
do swoich obowiązków, a przy tym niezwykle sympatyczna i ciepła. Z całą pewnością była dobrym duchem tego urzędu, a Jej odejście na zasłużoną emeryturę stanowi dla
nas dużą stratę.
Dziękuję Pani Gosi, że zdecydowała się wesprzeć nas jeszcze w trakcie organizacji najbliższych wyborów parlamentarnych. Życzę, by emerytura była dla Niej czasem spełnienia celów i marzeń, na które
nie było czasu podczas aktywności zawodowej” – Janusz Zemanek, Wójt Gminy Wilkowice.

„Miałem ten zaszczyt, by współpracować z Panią Gosią Bysko przez ok 20. lat, najpierw jako Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach, a później jako Wójt Gminy. Zawsze byłem
bardzo zadowolony z Jej pracy. Pani Gosia zajmowała się
w Urzędzie wieloma ważnymi i wymagającymi zadaniami,
a Ja mogłem być zawsze spokojny, że sobie z nimi doskonale
poradzi. Jako osoba niezwykle
lubiana bardzo często skupiała też całą załogę urzędu podczas różnego rodzaju wydarzeń
integracyjnych” – Mieczysław
Rączka, Wójt Gminy Wilkowice
2006-2018.
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