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„50 ochotników z Wilkowic – to Oni
przynieśli nam Niepodległość w 1918 R.”
Lipiec 1914 roku –
wybuch I wojny światowej. W tym czasie
działa już od końca
XIX w. szereg polskich
organizacji
narodowych, w tym Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół” i Towarzystwo
Sportowe „Strzelec”.
Założeniem
działalności „Sokoła” było
podniesienie sprawności fizycznej społeAlbum Legionów Polskich.
[Warszawa, ok. 1936]
czeństwa, kształcenie
dyscypliny oraz rozbudzanie godności narodowej i osobistej. Członkowie tej organizacji przyczyniają się, między innymi, do popularyzacji gimnastyki w społeczeństwie polskim, powstania wielu klubów sportowych oraz
Związku Harcerstwa Polskiego. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” było organizatorem obchodów rocznic
powstań narodowych, uchwalenia Konstytucji 3 Maja
i wieczornic ku pamięci wybitnych Polaków. Opracowanie systemu Stałych Drużyn Sokolich, w wielu miejscowościach, spowodowało wykształcenie się lokalnych
przywódców.1
Równie ważną i znaczącą organizacją było Towarzystwo Sportowe „Strzelec” założone w 1910 roku
w Krakowie. Zadaniami ruchu strzeleckiego było przede
wszystkim przygotowanie kadr dla przyszłej narodowej
siły zbrojnej, a także głoszenie haseł ruchu niepodległościowego na początku XX wieku.
Narastające w Europie idee narodowe i odrodzenia
Polski nie omijają i naszych przodków. Działalność „Sokoła” i „Strzelca” buduje świadomość narodową młodych pokoleń. Dla Wilkowic położonych na historycznej
Żywiecczyźnie, a w czasie zaborów w Galicji, głównymi ośrodkami działalności narodowej stają się Żywiec
i Biała.
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Cisek M., Miodoński M., Motyka W., Wiara i wierność, Wkład
Żywiecczyzny w czyn niepodległościowy 1914–1918, Milówka,
2018, s.39.

Już od 1893 roku istniał żywiecki „Sokół”, działał również
skauting. Jednak żywiecki „Strzelec” prędko przyćmił je dynamiką rozwoju. Do organizacji narodowych przystępuje wielu
młodych mieszkańców Wilkowic.2 Jak grzyby po deszczu wyrastały nowe żywieckie oddziały strzeleckie: w Cięcinie, Gilowicach, Jeleśni, Milówce, Moszczanicy, Pietrzykowicach, Przyborowie, Radziechowach, Sopotni Małej, Świnnej, Ujsołach,
Wieprzu i Wilkowicach.3
Zostały one wszystkie podporządkowane pod utworzony obwód żywiecki z Józefem Namysłowskim jako komendantem.
Gdy w początkach sierpnia 1914 r. przyszło odpowiedzieć na
wezwanie do walki o wolność, to właśnie strzelcy stanęli w gotowości jako pierwsi.
Już 16 sierpnia z rynku żywieckiego, wśród ogólnego entuzjazmu i wzruszenia – odmaszerowała w stronę Zatora tzw. I Kompania Żywiecka, licząca 150 strzelców. Kompania żywieckich
strzelców weszła w skład 1 Pułku Piechoty I Brygady Legionów.
Oddział przeszedł szlak bojowy od Bednar, przez Urzędów,
aż po Kostiuchnówkę.
25 sierpnia 1914 r. wyruszyły z Żywca drużyny sokole w liczbie 291 ludzi, w tym Wilkowianie. Ochotnicy weszli w skład
II Kompanii Legionów.
Również 26 sierpnia 1914 r. kompletnie umundurowani i wyekwipowani stanęli wśród innych na placu Wolności w Białej
ochotnicy z Wilkowic. Było to tzw. I-sze Powołanie. Oddział
ten wraz z sokołami z Wadowic i Żywca utworzył 12 kompanię
III batalionu 3 Pułku Piechoty II Brygady.

Wymarsz ochotników z Żywca
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Uznaje się, że podczas działalności „Strzelca” oraz „Związku Strzeleckiego” na Żywiecczyźnie do czasu wybuchu wojny przez szeregi tych
organizacji przeszło około 25.000.
Rodak M. – https://jpilsudski.org/artykuly-ii-rzeczpospolitadwudziestolecie-miedzywojnie/regionalia.
cd. na str. 2

cd. ze str. 1

24 września kolejni Wilkowianie
wyruszają z Białej w ramach tzw.
II Powołania i zasilają 2 Pułk Piechoty II Brygady
Legionów.
Wśród ochotników dominowała
Ochotnicy w Białej
młodzież w przedziale 17–23 lata, stanowiąc 90% wszystkich ochotników. Dlatego też „Chłopcy z Wilkowic”, którzy przynieśli nam Niepodległość wydaje się być trafnym określeniem.
Wstąpienie ochotników, tych zarówno z towarzystw sportowych, jak i innych organizacji do Legionów Polskich było wielkim przedsięwzięciem naszych przodków.
Możemy być dumni, że w tak wyjątkowym zrywie i w tak wyjątkowej liczbie „Chłopcy z Wilkowic” staneli do walki o Niepodległą Polskę.
Dla tych „Chłopców” niech zabrzmi 11 listopada – „Chwała
Bohaterom!”, w każdym domu Gminy Wilkowice.
Adamus Michał (ur. 19 kwietnia 1893 r. w Mesznej);
Białek Bartłomiej (ur. 25 sierpnia 1899 r. w Słotwinie, zamieszkały w Wilkowicach);
Bieniek Wojciech (ur. w Wilkowicach);
Bojdys Antoni (ur. 14 kwietnia 1890 r. w Wilkowicach);
Bojdys Ludwik (ur. 31 lipca 1888 r. w Wilkowicach);
Damek Józef (ur. 21 stycznia 1897 r. w Wilkowicach);
Danek Jan (ur. w 1896 r., przynależny do Wilkowic);
Dobija Antoni (ur. 16 kwietnia 1894 r. w Wilkowicach);
Dutka Jan (ur. 9 maja 1897 r. w Wilkowicach);
Dutka Józef (ur. 31 lipca 1895 r. w Wilkowicach);
Dutka Michał (ur. 26 czerwca 1895 r. w Wilkowicach);
Dutka Walenty (ur. 1894 r. w Wilkowicach);
Dutka Władysław (ur. 25 grudnia 1896 r. w Wilkowicach);
Feller Tadeusz (ur. 1894 r. w Podwołczyskach, zamieszkały
w Wilkowicach);
Findelski Leopold (ur. 6 sierpnia 1892 r. w Wilkowicach);
Górny Jan (ur. 1894 r. w Wilkowicach);

Gruszka Karol (ur. 5 września 1895 r. w Wilkowicach);
Hola Stanisław (ur. 1 lipca 1897 r. w Wilkowicach);
Jachnicki Antoni (ur. 1897 r. w Wilkowicach);
Jachnicki Józef (ur. 20 kwietnia 1897 r. w Wilkowicach);
Jakubiec Józef (ur. 16 stycznia 1897 r. w Wilkowicach);
Kaiser Paweł (ur. 25 czerwca 1894 r. w Wilkowicach);
Kaiser Walenty (ur. 14 lutego 1892 r. w Wilkowicach);
Kajzer Jan (ur. 6 czerwca 1894 r. w Wilkowicach);
Kanik Józef (ur. 6 października 1892 r. w Wilkowicach);
Klinowski Józef (ur. 19 marca 1895 r. w Wilkowicach);
Koczur Piotr (ur. 1896 r. w Wilkowicach);
Krysta Jakub (ur. 1 listopada 1899 r. w Wilkowicach);
Kubica Antoni (ur. 6 stycznia 1894 r. w Wilkowicach);
Kubica Jan (ur. 10 grudnia 1889 r. w Wilkowicach);
Kubica Józef (ur. 2 lutego 1890 r. w Wilkowicach);
Kwaśny Michał (urodzony w Wilkowicach);
Lindert Antoni (ur. w 1897 r., zamieszkały w Wilkowicach);
Łukasik Jan (ur. 5 grudnia 1875 r. w Wilkowicach);
Nikiel Jan (ur. 24 czerwca 1889 r. w Wilkowicach);
Nikiel Józef (ur. 1 grudnia 1895 r. w Wilkowicach);
Nikiel Michał (ur. 1894 r. w Wilkowicach);
Pachny Józef (ur. 1893 r. w Wilkowicach);
Pachny Tomasz (ur. 1896 r. w Wilkowicach);
Piprek Tomasz (ur. 13 czerwca 1894 r. w Wilkowicach);
Płonka Józef (ur. 19 marca 1897 r. w Wilkowicach);
Polak Józef (ur. 19 marca 1897 r. w Wilkowicach);
Polak Szymon (ur. 1897 r. w Wilkowicach);
Pyrtyk Stanisław (urodzony w Wilkowicach);
Sieniawski Józef (ur. 28 października r. w Hucisku);
Srumek Jan (urodzony w Wilkowicach);
Straub Karol (urodzony w Wilkowicach);
Szymanek Walenty (ur. 1893 r. w Wilkowicach);
Tarnawa Józef (ur. 14 marca 1892 r. w Mesznej);
Trajnacki Jan (ur. 1895 r. w Wilkowicach);
Wandzel Jan (urodzony w Wilkowicach);
Żur Józef (urodzony w Mesznej).
O Legionistach z Wilkowic, Bystrej, Mesznej i reszcie
Żywiecczyzny można przeczytać w książce „Wiara i wierność
– Wkład Żywiecczyzny w Czyn Niepodległościowy
1914–1918”, M.Cisek, M.Miodoński, W.Motyka; 2018
Andrzej Nycz

Protokoły Wydziału Gminnego Bystra Śląska
1886–1918 – Nowe źródło do dziejów Bystrej
W tym roku, staraniem Towarzystwa Przyjaciół Bystrej, ukazały się drukiem „Protokoły Wydziału Gminnego Bystra Śląska
1886–1918” (Protokoll-Buch der Gemeinde Bistrai). Jest to
cenne, a zarazem nieznane dotąd badaczom źródło dotyczące
dziejów, nie tylko Bystrej Śląskiej, ale całego regionu, należącego wówczas do monarchii austro-węgierskiej.
Rękopis protokołów, liczący 274 strony, napisany niemieckim
pismem neogotyckim, został znaleziony i zabezpieczony przed
laty przez nauczyciela miejscowej szkoły podstawowej, Józefa
Śliwę, który przez wiele lat przechowywał je w swoim domu. Później, po sprzedaży domu, córka Ewa Śliwa-John przekazała je
kuzynowi i sąsiadowi Mieczysławowi Gorylowi. Wiadomość o odnalezieniu nowego źródła dotarła do TPB. Na prośbę Stowarzyszenia Mieczysław Goryl, za pośrednictwem nieżyjącej już Ireny
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Misz (z domu Goryl), przekazał rękopis TPB, które postanowiło je
wydać w formie książkowej.
Odczytania niemieckiego pisma neogotyckiego, zapisania
tekstu w języku niemieckiem i następnie przetłumaczenia na
język polski podjął się ks. Karol Tomecki.
Było to możliwe dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy w Wilkowicach, z ówczesnym wójtem Mieczysławem Rączką na czele.
Następnie historyk Piotr Kenig z Muzeum Historycznego
w Bielsku-Białej dokonał redakcji językowej i merytorycznej
tekstu niemieckiego i przygotował protokoły do druku.
Wydanie protokołów było możliwe dzięki siedmioletnim, usilnym staraniom kilku osób, które szukały tłumacza i środków
finansowych.

Głos Gminy Wilkowice

cd. na str. 6

Kolej na Wilkowice!
Szybko, wygodnie i ekologicznie – tak już dziś możemy podróżować pociągami Kolei Śląskich
na terenie naszego województwa!
Remont infrastruktury kolejowej oraz zakup nowoczesnego
taboru nie tylko zwiększają bezpieczeństwo pasażerów – czyniąc kolej jednym z najbezpieczniejszych środków transportu – ale również przyczyniają się do
poprawy komfortu podróży i czasu przejazdu do wielu miejscowości województwa śląskiego.
Czas przejazdu i częstotliwość kursowania
Zakończona końcem 2018 roku rewitalizacja linii kolejowej
nr 139 na odcinku Bielsko-Biała Lipnik – Wilkowice Bystra sprawiła, że pociągi zwiększyły swoją prędkość z dotychczasowych
60 km/h do nawet 120 km/h – tym samym znacząco skrócił
się czas podróży ze stacji Wilkowice Bystra do stacji Bielsko-Biała Główna. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, pracownicy bielskich firm i zakładów pracy oraz osoby podróżujące
w celach urzędowych i prywatnych zyskali możliwość dotarcia
do centrum miasta w 11 minut – jest to najkrótszy czas pośród
wszystkich publicznych środków transportu kursujących z centrum Wilkowic. Pociągi osobowe Kolei Śląskich, przewoźnika
który obsługuje połączenia na obszarze województwa śląskiego, zatrzymują się również na pozostałych stacjach na terenie
Bielska-Białej. Warto podkreślić fakt, że bogata ilość połączeń
gwarantuje dojazd pracowników na wszystkie zmiany robocze
– pierwszy skład w kierunku Bielska i Katowic odjeżdża po godzinie 4, a ostatni po 22. Pierwszy możliwy powrót z Bielska
dostępny jest kilka minut po godzinie 4, a ostatni kilka minut
przed północą (dotyczy dni roboczych – szczegółowy rozkład
jazdy jest dostępny na stronie: portalpasazera.pl oraz na plakatach stacyjnych).
Pociąg jest również jedynym zbiorowym środkiem transportu,
który bezpośrednio dowozi mieszkańców naszej gminy między
innymi do Czechowic-Dziedzic, Pszczyny, Tychów oraz Katowic – stolicy naszego województwa. Z Katowic najszybszy
skład osobowy przyśpieszony dociera do stacji Wilkowice Bystra w 62 minuty, gdy na tej trasie średnio podróż trwa 75 minut.
Nowoczesnymi, elektrycznymi zespołami trakcyjnymi możemy również dotrzeć na południe od Wilkowic – do Żywca,
Węgierskiej Górki, Milówki czy Zwardonia, gdzie często nasi
mieszkańcy udają się w celach turystycznych. Bogata oferta
weekendowych połączeń – czego nie można zaobserwować
w przypadku pozostałych środków komunikacji publicznej oraz

zachowanie równomiernego rozłożenia kursów podczas doby
zachęca do skorzystania z usług Kolei Śląskich nie tylko planując podróż zawodową, ale również w celach prywatnych.
Komfortowe i ekologiczne pociągi
W ostatnich latach województwo śląskie zrealizowało kilka
programów zakupu taboru kolejowego, który spełnia nawet
najbardziej wygórowane oczekiwania podróżnych. Czasy,
kiedy na stację przyjeżdżała produkowana od lat 60 ubiegłego wieku jednostka EN57 w złym stanie technicznym już
na szczęście minęły. Spółka Koleje Śląskie obecnie posiada
ponad 60 pojazdów z czego 75%, to nowe pociągi. Prawie
wszystkie składy kursujące ze stacji Wilkowice Bystra posiadają bezprzedziałową przestrzeń pasażerską, system informacji pasażerskiej, klimatyzację, drzwi otwierane za pomocą
przycisków, monitoring oraz toalety z zamkniętym obiegiem.
Warto również nadmienić, że pociągi są przystosowane dla
osób niepełnosprawnych oraz posiadają miejsca do przewozu
rowerów i wózków dziecięcych.
Pociągi pełnią również rolę niskoemisyjnego środka transportu – ze względu na możliwość zabrania na pokład dużej liczby pasażerów – najbardziej pojemny skład Kolei Śląskich jest
w stanie pomieścić ponad 600 osób (z czego 282 osoby na
miejscach siedzących). Emisja CO2 w przeliczeniu na jednego
pasażera jest najniższa ze wszystkich pojazdów przeznaczonych do obsługi transportu publicznego.
Pociągiem – Gdzie znajdę informację? Czy taka podróż się
opłaca?
Na prośbę mieszkańców, którzy zwracali uwagę na brak dostępnych informacji dotyczących połączeń kolejowych, cen biletów oraz zniżek handlowych – Stowarzyszenie „Razem dla
Wilkowic” działając w ramach swoich zadań statutowych podjęło kroki, które mają na celu dotarcie z tymi informacjami do
wszystkich zainteresowanych. Podczas sierpniowego zebrania
sołeckiego w Wilkowicach został przedstawiony pierwszy raport
przygotowany przez Stowarzyszenie. Obecni na zebraniu mieszkańcy podjęli uchwałę o cyklicznym ukazywaniu się artykułów
dotyczących kolei w Głosie Gminy Wilkowice. Dlatego, kolejne
szczegółowe informacje zostaną przekazane w następnych wydaniach gazety. Pragniemy również podkreślić, że Stowarzyszenie wystąpiło do Spółki Koleje Śląskie oraz Urzędu Marszałkowskiego, który jest organizatorem przewozów kolejowych na
terenie województwa, z kilkoma propozycjami mającymi na celu
zwiększenie atrakcyjności oferty dla mieszkańców naszej gminy
– obecnie oczekujemy na odpowiedź.

Głos Gminy Wilkowice

Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic”
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Matematyka w Przedszkolu Publicznym w Bystrej
Matematyka... jest wszędzie wokół nas – w świecie przyrody,
techniki i nauki, muzyki, plastyki, a nawet w świecie kontaktów
międzyludzkich. A ilu z dorosłych pamięta matematykę ze szkoły? (miłą matematykę?) Hym...., a może być ona miła, łatwa
i przyjemna; pełna niespodzianek wesołych zabaw i nieoczekiwanych zdarzeń. Przekazywana od najmłodszych lat w sposób, w którym to dzieci ją odkrywają – przynosi wiele radości
i zadowolenia. W naszym Przedszkolu właśnie w ten sposób
ją przekazujemy. Szczególnie w tym roku szkolnym, ponieważ:
„Kreatywny przedszkolak rozwija kompetencje cyfrowo – matematyczne” – to główne hasło Rocznego Planu Pracy.
We wrześniu zorganizowany w przedszkolu, w ramach międzynarodowego „Dnia Kropki – Dzień Koła i Kółeczka” zachęcił
wszystkie przedszkolaki do odszukiwania „wszelkiej maści” kół
w otoczeniu, nazywania, komponowania układów koncentrycznych i kołowych, ustawiania się w małe, większe i mniejsze kółeczka, tworzenia rytmów typu rondo. Oczywiście rodzice też
przyczynili się do tego, że był to wesoły dzień – te dziecięce
ubrania – pełne kropek, kropeczek, kół i kółeczek...
Początkiem października – w „Dniu Kwadratu i kwadracika”
– kwadratów pojawiło się co niemiara – krateczka w różnych odcieniach i wielkościach na dziecięcych ubraniach powodowała lekki zawrót (do kwadratu) głowy. Nawet na przedszkolnych oknach
ozdoby zmieniły się z kół na kwadraty. Oczywiście wyszukiwanie
kwadratów w salach to nie wszystko, dzieci układały je z samodzielnie wyciętych pasków różnokolorowego papieru, wyklejały przedmioty z kwadratów (wyobraźnia bez granic), tworzyły kompozycje
z kwadratów, łączyły elementy, tak, aby powstały kwadraty w przestrzeni, kolorowały „obrazki z niespodzianką”, improwizowały rytmicznie i melodycznie do tematu oraz oczywiście wesoło się bawiły.
Kompozycja witająca dzieci i rodziców „Jesienne dary z sadów,
ogrodów i pól” (stworzona przed wejściem do przedszkola z warzyw i owoców) nie tylko rozbawiła wszystkich, zawierała także wiele matematycznych elementów, które dzieci chętnie wyszukiwały
i nazywały np.: co jest okrągłe?; co jest kwadratowe?; ile? – tyle;

czerwone jabłka dodać żółte jabłka to razem...; schowana jedna
kapusta – ile zostało..? Nawet Święto Drzewa, w którym uczestniczyliśmy 15 raz – to nie tylko treści przyrodniczo – ekologiczne... to
także matematyka: malowanie i wyklejanie drzew na szarym, prostokątnym papierze; kodowanie z matą typu: A5, B4; odczytywanie
nazw drzew wg podanego kodu geometryczno – kolorystycznego
lub szyfru ta.., ti.., to... (Europejski Tydzień Kodowania); tworzenie
zbiorów z nasion, porównywanie ich liczebności; dobieranie elementów – podobnych lub uzupełniających się; liczenie gałązek na
krzaku berberysu oraz mierzenie odległości od ściany, aby go posadzić; porównywanie wielkości i wagi paczek z makulaturą w ramach akcji „Zbieraj makulaturę – ratuj konie” (organizowanej w tym
dniu) – to wiele okazji do odkrywania matematycznych tajemnic.
Dziecięce badanie matematycznej rzeczywistości przynosi wiele radości przedszkolakom. Kształtowanie pozytywnego
stosunku dzieci do nauki – metodą samodzielnego odkrywania
(oczywiści lekko kierowaną przez dorosłych) – jest najbardziej
wszechstronnym i motywującym sposobem poznawania świata…, dlatego nadchodzące miesiące także będą miały „swoje
matematyczne dni”, jakie? Dowiemy się już w listopadzie.
Aleksandra Jaślanek, Agnieszka Ziemiańska

X ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BYSTREJ
2 października
2020 r. Szkoła
Podstawowa nr 1
im. Synów Pułku
w Bystrej, po raz
kolejny, została
Lokalnym Organizatorem Światowego
Dnia
Tabliczki Mnożenia. Główną organizacją wydarzenia zajmuje się Wydawnictwo
Karty Grabowskiego z Poznania, które promuje zabawową
formę nauczania-uczenia się matematyki. Mistrzostwa Polski
w Tabliczce Mnożenia z niegasnącą popularnością odbywają
się już od 2011 roku.
W naszej szkole odbyły się miniegzaminy, podczas których
sprawdzana była „tabliczkowa wiedza”. Uczniowie niemal wszystkich klas stanęli do szranków z tabliczką mnożenia i mieli okazję
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sprawdzić swoje umiejętności matematyczne. W tym dniu odstawiliśmy na bok wszystkie kalkulatory, pokazując swoją świetną
znajomość trudnych przypadków mnożenia. Umiejętności były
sprawdzone w sposób nietypowy – w klasach odbyły się szybkie
„testy” na czas, pod opieką koordynatorów i nauczycieli matematyki, którzy czuwali nad poprawnością wykonywanych testów.
W tym roku wyłoniliśmy aż 36 zwycięzców, którzy otrzymali
dumne tytuły Ekspertów Tabliczki Mnożenia. Wszyscy oni otrzymali pamiątkowe odznaki, a także symboliczne nagrody rzeczowe.
Matematycy oraz koordynatorzy akcji w naszej szkole wspólnie przyznają, że dzięki udziałowi w niej dzieci chętniej i z zapałem uczą się tabliczki mnożenia. Wszyscy uczniowie kształtują
u siebie umiejętności zdrowej rywalizacji, a przede wszystkim
szlifują podstawowe zasady matematyki. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim zwycięzcom i już dziś odliczamy do kolejnego
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Anna Sznajdrowicz, Ewelina Zając
– nauczycielki SP nr 1 w Bystrej, koordynatorki akcji ŚDTM
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CO CIEKAWEGO DZIEJE SIĘ
W PRZEDSZKOLU W WILKOWICACH?
Wrzesień to taki czas w przedszkolu, kiedy wszystko zaczyna się od
początku. Dzieci wracają po długich
wakacjach, wypoczęte, spragnione
wspólnych zabaw z rówieśnikami,
są chętne do podejmowania różnorodnych aktywności rozwijających
ich zainteresowania, umiejętności
oraz niwelujących rozmaite trudności.
Dzieci oraz nauczyciele są pełni energii, optymizmu, wiary w to, że uda się
zrealizować nawet najtrudniejsze
zadania. W tym jakże trudnym dla
wszystkich czasie, organizujemy proces wychowawczo-dydaktyczny tak,
aby angażować całą uwagę dzieci,
wszystkie ich siły, całą radość tworzenia, poznawania w zdobywanie nowych umiejętności oraz wiadomości.
My dorośli zapewniamy naszym przedszkolakom bezpieczne
warunki do rozwoju, nauki i zabawy.
Tematem przewodnim w tym roku szkolnym jest dbanie
o zdrowie, odporność, higienę osobistą oraz najbliższego otoczenia. Systematycznie realizujemy zagadnienia z Rocznego
Planu Przedszkola pt: „Aktywnie czas spędzamy i o zdrowie
swoje dbamy”.
Wrześniowa aura zachęcała nas do częstego przebywania
na świeżym powietrzu, każdego dnia dzieci zażywały ruchu,
czy to spacerując, czy bawiąc się na placu zabaw. Zawsze
przestrzegając ustalonych i omówionych zasad bezpieczeństwa. Właśnie wrzesień to taki miesiąc, w którym poznajemy,
ustalamy, przypominamy sobie różne zasady, reguły. Tworzymy Kodeks Przedszkolaka, który ułatwia i usprawnia funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.
Spacerując po okolicy dzieci z nauczycielami zawędrowali na
skrzyżowanie po to, aby przypomnieć sobie jak bezpiecznie korzystać z przejścia dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnej. Tematyka „Dziecko – uczestnikiem ruchu drogowego” – była realizowana w każdej grupie wiekowej. Jest to obowiązkowy temat
przygotowujący naszego przedszkolaka do roli pieszego, który
samodzielnie będzie poruszał się po naszej miejscowości. Za
kilka lat stanie się uczniem i pomaszeruje do szkoły. W myśl
przysłowia „Czym skorupka za młodu nasiąknie...” – Już teraz
dbamy o przyszłość naszych przedszkolaków.
„Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka” – obchodziliśmy uroczyście, przecież to święto naszych przedszkolaków. Pomimo
tego, że w tym roku każda grupa świętowała osobno, było bardzo wesoło. Dzieci śpiewały, tańczyły, brały udział w różnego
rodzaju zabawach, konkursach.
22.09.2020 r. wybraliśmy się na pierwszy jesienny spacer
Pani jesień przywitała nas kolorowymi liśćmi, czerwoną jarzębiną, brązowymi kasztanami, żołędziami. Spacerując obserwowaliśmy jak zmienia się przyroda wokół nas. Wszyscy bardzo
lubimy te nasze spacery.
Zachęcając dzieci do zjadania warzyw i owoców w tym roku
zapoczątkowaliśmy cykl dni warzywnych oraz owocowych. Za-

jęcia będą odbywały się przez cały rok, w ostatni piątek każdego
miesiąca. Zaczęliśmy od obchodów „Dnia Marchewki” – dzieci
miały, okazje podczas zajęć, dowiedzieć się o walorach zdrowotnych marchewki. Degustowały sok marchewkowy, chrupały
ze smakiem kawałki marchewki. Prawie każde dziecko w tym
dniu miało w swoim stroju element garderoby w kolorze pomarańczowym lub zielonym. Dzieci były zaangażowane w działalność plastyczną, wyczarowały przepiękne marchewki z wykorzystaniem papieru kolorowego, kleju, farb, plasteliny. Wszyscy
już z niecierpliwością czekamy na następny taki dzień, a jego
temat to na razie tajemnica.
W ramach projektu unijnego pt.: „Rozwijanie edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice” od października w naszym przedszkolu realizowane są zajęcia z zakresu logopedii, dogoterapii,
arteterapii zajęć ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki
korekcyjnej i terapii SI. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów, którzy w swojej pracy wykorzystują różnorodne ciekawe,
atrakcyjne pomoce dydaktyczne.
Paulina Szymanek
Przedszkole Publiczne w Wilkowicach

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. 8 w godzinach pracy urzędu. W zgłoszeniu należy podać dokładną lokalizacje punktu świetlnego (ulica,
numer najbliższego budynku) oraz informację, co dzieję
się z lampą.
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Publikacja została współfinansowana ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
–2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER”, poddziałanie19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. „Promowana Ziemia Bielska – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska”.
Rękopis protokołów został w sierpniu br. przekazany do Archiwów Państwowych w Bielsku-Białej.
Bystra Śląska to stara osada na wschodniej granicy Księstwa
Cieszyńskiego. Jej losy od początku ściśle związane były z sąsiednim Bielskiem. Dokładna data lokacji nie jest znana.
Miejscowość, po raz pierwszy, pojawiła się w źródłach
w 1570 roku, jednak przypuszczalnie powstała 10 lat wcześniej.
23 lipca 1570 r. książę cieszyński Fryderyk Kazimierz sprzedał miastu Bielsku za 2100 talarów wieś Mikuszowice (Śląskie)
wraz z sąsiednią Bystrą oraz całym przynależnym do nich lasem, tartakiem, cegielnią i karczmą.
Na przełomie XIX i XX wieku tereny dzisiejszej gminy Wilkowice znajdowały się w granicach Austro-Węgier. Rzeka Biała od
1772 r. rozdzielała dwa kraje koronne monarchii habsburskiej
– Śląsk Austriacki i Galicję. W pierwszym z nich leżała Bystra
(Bistrai lub Bistray), nazywana niekiedy Bystrą Niemiecką (Deutsch
Bistrai), należącą do powiatu politycznego Bielsko (Bielitz).
W drugim kraju koronnym – Galicji – znajdowała się Bystra,
nazywana Bystrą Polską (Polnisch Bystra), należąca do powiatu politycznego Biała. Nazwy miejscowości Bystra Śląska
i Krakowska w rzeczywistości wprowadzono dopiero po 1918 r.
w odrodzonej Polsce.
Bystra Śląska była zamieszkiwana przez Niemców, Polaków
i nielicznych Żydów. W 1880 r. 76,9% ludności posługiwało się
językiem niemieckim, podczas, gdy już 1910 r. tylko 51,7%.
Pod względem wyznaniowym przeważali katolicy, ewangelików
było odpowiednio 27,5% (w 1880 r.) oraz 14,1% (w 1910 r.).
Bystra Śląska należała do parafii św. Mikołaja i wchodziła w skład
dekanatu bielskiego w ramach biskupstwa wrocławskiego.
Zmiany nastąpiły dopiero w odrodzonej Polsce, kiedy
w 1925 r. utworzono diecezję katowicką i do niej przypisano
parafię św. Mikołaja wraz z podległą mu Bystrą Śląską.
Ewangelicy z Bystrej należeli do parafii w Bielsku.
W latach 1886–1889 powstała
w Bystrej na granicy z Mikuszowicami (obecnie Śląskimi) murowana
kaplica, a jej fundatorem był Andrzej
Schubert, zarządca lasów w Bystrej.
Nabożeństwa w języku niemieckim
były odprawiane przez księży z parafii
św. Mikołaja w Bielsku.
Miejscowość posiadała własną
szkołę ludową, która została założona już w 1838 r. Nauka odbywała się
w języku niemieckim. Jednak polskojęzyczni mieszkańcy wsi
dopominali się o naukę w języku polskim dla swoich dzieci.
Przełomowym momentem w walce o polskość nauczania było
wybudowanie w 1910 r. polskiej szkoły w Bystrej (Polskiej), na
terenie autonomicznej Galicji.
Gmina Bistrai, w myśl ustawy gminnej dla Księstwa Śląska
z 1863 r., była tzw. gminą miejscową, mającą swój osobny
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zarząd, wydział, radnych i przełożonego gminy. Reprezentował
ją Wydział Gminny (Rada Gminna), złożony z osób wybranych
przez członków gminy i jej zarząd (składał się z naczelnika
i przynajmniej dwóch radnych). Wydział ten zbierał się na
posiedzenia zwoływane przez naczelnika. Posiedzenie było
ważne, gdy stawiła się na nim wystarczająca liczba członków
rady (wymagane było kworum).
Posiedzeniom przewodniczył naczelnik lub jego zastępca. Długoletnim przełożonym gminy był Georg Macher, a od
1905 r. Georg Pintscher.
Posiedzenie posiadające kworum było zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał. Z każdego posiedzenia wydziału gminnego był spisywany protokół do specjalnej księgi przez
sekretarza gminy. Długie lata funkcję tę pełnił Johann Brandis,
zastąpiony pod koniec 1918 r. przez
Maxa Groebla, kierownika szkoły.
Członkami gminy były osoby mające „prawo przynależności” oraz
„uczestnicy”, czyli osoby bez tego
prawa, posiadające w gminie majątek nieruchomy lub opłacające podatki bezpośrednio od rzemiosła, bądź
inne zamieszkałe w gminie i opłacające jakikolwiek podatek od dochodu.
Działanie gminy obejmowało tzw.
własny zakres, czyli obowiązki wykonywane samoistnie (wg własnej
woli). Należały do nich: odpowiednie
zarządzanie finansami gminy, bezpieczeństwo osób i ich mienia, zdrowie i życie obywateli, utrzymanie w dobrym stanie dróg
gminnych i mostów, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i budowlanych, utrzymywanie szkoły i dbanie o przestrzeganie obowiązku szkolnego.
Oprócz tych w/w do obowiązków gminy należały działania
powierzone, czyli obowiązek współdziałania w sprawach admi-
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nistracji publicznej. Przełożony gminy występował w roli urzędnika cesarskiego i jego obowiązkiem było wykonywanie ustaw
państwowych i krajowych przekazanych przez rząd. Do „poruczonego” zakresu działania należały m.in.: ogłaszanie ustaw
i rozporządzeń władz, stosowanie się do przepisów o meldowaniu podróżnych, reagowanie w sytuacjach zagrożenia lub
epidemii, oględziny zmarłych, szczepienia, nadzór nad polowaniem i lasami, pobieranie podatków, rozstrzyganie w sprawach
sądownictwa cywilnego.
Właściciele wielkich posiadłości płacący, przynajmniej szóstą część wszystkich podatków stałych w gminie, mieli prawo osobiście lub przez pełnomocnika, bez wyboru, zasiadać
w wydziale gminnym z głosem „wirylnym”, czyli przyznanym im
z racji sprawowanej przez nich funkcji lub uprawnień nadanych
ustawą. W gminie Bistrai takie prawo posiadało miasto Bielsko
oraz dr Ludwig Jekels, właściciel zakładu wodoleczniczego.

Przedstawiciele gminy miejskiej Bielska zapraszani byli na
każde posiedzenie wydziału gminnego Bistrai. Najczęściej był
to zarządca leśny Franz Oczkowski, później Friedrich Grummich
i Anton Fischer – sekretarz miejski, a od 1915 r. leśniczy miejski
Ferdinand Grzyb.
Dzięki odczytanym i przetłumaczonym protokołom poznajemy zajęcia i życie codzienne mieszkańców, a także troski materialne związane z klęskami żywiołowymi, a nawet problemy rodzinne. Śledzimy zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne.
Zapoznajemy się z funkcjonowaniem szkoły ludowej, dziejami
kaplicy i życiem religijnym. Czytamy o zakładaniu restauracji,
wyszynków, punktów handlowych oraz domów wypoczynkowych. Dowiadujemy się o działalności Zakładu Zdrojowego
dr Jekelsa.
Joanna Szkoda-Stwora
Korzystałam z fragmentu tekstu
„Od wydawcy” autorstwa Agnieszki Korzec-Biesik

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020. Publikacja opracowana
przez Towarzystwo Przyjaciół Bystrej współfi nansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, działanie
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. „Promowana Ziemia Bielska” – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska.

Ślubujemy! – pasowanie na ucznia
klasy pierwszej SP nr 1 w Bystrej
Każdego roku w progach
naszej szkoły witamy nowych
pierwszoklasistów. Pierwsze
dwa miesiące to czas na poznanie szkoły, jej zwyczajów,
zdobycie nowych wiadomości
i umiejętności. Wszystkie te
działania mają przygotować
dzieci do wielkiego wydarzenia
– ślubowania.
Ze względu na panującą
sytuację w naszym kraju, uroczystość pasowania odbyła
się bez udziału rodziców. Cała
akademia została sfilmowana, wykonano mnóstwo zdjęć,
więc dzieci będą miały piękną
pamiątkę z tego ważnego dla
nich dnia.
Dzieci rozpoczęły uroczystość krótkim występem artystycznym, każdy po kolei recytował wierszyk oraz wspólnie
zaśpiewano piosenki. Pierwszoklasiści ślubowali być dobrym
i uczciwym, szanować rodziców i nauczycieli, uczyć się tego,
co piękne i mądre oraz kochać i czcić swoją Ojczyznę. Następnie dyrektor Łucja Salachna dokonała aktu pasowania każdego
pierwszaka na ucznia Szkoły Podstawowej. Małym bohaterom
zostały wręczone przez wychowawczynię pamiątkowe dyplomy,
legitymacje szkolne, rożki obfitości oraz pamiątkowe koszulki

z logo naszej szkoły. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy,
aby ten dzień pozostał w ich pamięci jako wielkie przeżycie
i niezapomniana, radosna chwila. A rodzicom gratulujemy tak
zdolnych pociech. Występ został przygotowany pod kierunkiem
wychowawczyni klasy I – Ewy Cholewik, której bardzo serdecznie dziękujemy za przygotowanie inscenizacji i dekoracji.
Pierwszak – jak to brzmi dumnie!
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RELACJA Z REALIZACJI PROJEKTU „POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI”
W IZBIE REGIONALNEJ „STARA STOLARNIA” październik 2020
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy terenów należących do LGD „Ziemia Bielska”,
z radością informujemy, iż Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” realizuje operację pt. „Powrót do przeszłości” w Izbie Regionalnej „Stara
Stolarnia” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016–2023 dla LGD Ziemia Bielska.

CO SŁYCHAĆ W PROJEKCIE:
– manekiny/modele Pani Katarzyny Grzybek i Pana Jana Nikla już w pełnej krasie, ubrane w stroje regionalne górali żywieckich
czekają na to, by oficjalnie ujrzeć „światło dzienne” i spotkać się z Państwem w Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia”. Manekiny/
modele będą dostępne dla zwiedzających Starą Stolarnię od 10 listopada;
– zakończyła się procedura wyłonienia etnografa, który przeprowadzi wykłady/warsztaty dotyczące kultury ludowej i strojów,
jakie były używane na co dzień i od święta przez mieszkańców naszego regionu, szczególnie na początku XX wieku, wykład
planujemy na 10 listopada w OSP Wilkowice o godzinie 17.00, jednak w związku z epidemią musimy na bieżąco reagować i przesuwać terminy zgodnie z odgórnymi wytycznymi;
– wykład dla młodzieży szkolnej, która niestety w obecnych warunkach nie może przybyć do „Promyka”, zostanie nagrany
i przedstawiony w szkołach na terenie naszej Gminy, planujemy również rozesłać wykład do Ośrodków Kultury należących do
LGD „Ziemia Bielska”;
– cały wrzesień trwały prace konserwatorskie i renowacyjne 10 eksponatów z Izby Regionalnej; w chwili obecnej już odnowione
mogą w dalszym ciągu spełniać swoje funkcje ekspozycyjne;
– 01.10.2020 r. odbyło się posiedzenie jury konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Powrót do przeszłości... w tradycjach i kulturze ludowej naszego regionu”. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone 10 listopada i umieszczone w folderze promującym projekt. Prace będą wyeksponowane w Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia” od 10 listopada. Wykaz laureatów w oddzielnym
artykule, wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy;
– równolegle toczą się procedury wyłonienia wykonawców, którzy dostarczą nagrody w postaci materiałów plastycznych do
rozstrzygniętego konkursu plastycznego oraz wyłonienie firmy, która zajmie się projektowaniem i drukiem folderów promujących
cały projekt.
Proszę śledzić nasze kroki w kolejnych relacjach z realizacji projektu i mocno trzymać za nas kciuki! Zapraszamy na naszą
stronę internetową www.gok.wilkowice.pl i na facebooku: GOK Promyk.
Łukasz Hola Koordynator operacji

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
„POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI … W TRADYCJI I KULTURZE LUDOWEJ NASZEGO REGIONU”,
W RAMACH OPERACJI PN. „POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI”
W IZBIE REGIONALNEJ „STARA STOLARNIA”
JURY obradowało w składzie:
Przewodniczący Jury: Agnieszka Sech-Brzóska
Członek Jury: Maciej Mrówka
Członek Jury: Paulina Kachel
Członek Jury: Elżbieta Fabirkiewicz
Sekretarz Konkursu, Koordynator Projektu: Łukasz Hola
(Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora GOK „Promyk” nr 29/2020)
Lista nagrodzonych w kategorii 5–6 lat
I miejsce
– ANTONI GALAS
II miejsce
– GRZEGORZ KWIATEK
III miejsce
– LENA SŁONKA
Wyróżnienie

–
–

Lista nagrodzonych w kategorii 7–9 lat
I, II, III miejsce – nie przyznano
Wyróżnienie

–

NINA DEMCZYSZYN

Lista nagrodzonych w kategorii 10–15 lat
I miejsce
– ZOFIA PRZYBYŁA
II miejsce
– ANTONINA URBANEK
III miejsce
– MIŁOSZ JURASZEK
Wyróżnienie

–
–
–

RADOSŁAW ADAMUS
DOMINIKA LEGIERSKA
NATALIA MSZCZYŃSKA

EMILIA JAGODZIŃSKA
BARTŁOMIEJ ZAJĄC

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
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Wilcze Echa
Beskidów

CZĘŚĆ DRUGA
https://www.facebook.com/wilczeechabeskidow
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Malarstwo na szkle
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Gminy Wilkowice zorganizowało w sierpniu cykl
warsztatów poświęconych nauce malowania
na szkle. Była to świetna okazja dla wszystkich
mieszkańców, by na chwilę wejść w rolę ludowego artysty, a dla dzieci przede wszystkim twórcza
zabawa. Malarstwo na szkle ma rodowód ludowy. Wraz z rozwojem obrzędowości i w czasach,
kiedy w każdej izbie istniał tak zwany święty kąt,
malarstwo ludowe zaczęło pełnić funkcję religijną. Początkowo artyści wzorowali się na witrażach kościelnych.

Obrazy malowali na dostępnych odpadach szklanych pochodzących z huty szkła. Warto w tym miejscu dodać, że nie było to proste
zadanie — szklane kawałki w niczym nie przypominały prostych i wypolerowanych płyt — posiadały mnóstwo nierówności. Malarze ludowi
nie zrażali się i doskonalili technikę, aż wypracowali własne style charakterystyczne dla danego
regionu Polski. Oprócz elementów typowo ludowych i sakralnych szklane obrazy eksponowały postacie symboliczne. Jedną z takich był
kogut. Oznaczał nadejście światła, przezwyciężenie ciemności oraz odstraszał demony i symbolizował czujność.
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Zbójnicy — beskidnicy
Jo musem być zbójnik
Bo krzywda wielika
Nieprawość u panów
Prawda u zbójnika1

Początki zbójnictwa sięgają XV wieku, na największą skalę rozwinęło się w wieku XVII.2 Zbójnik, zbój
i rozbójnik — wszystkie te trzy słowa określają łotra,
złodzieja, bandytę. Z tą różnicą, że pierwszy rzezimieszek
mówił — „Dawoj! Mosz!”, drugi mówił tylko – „Dawoj!”,
a trzeci nic nie mówił — mordował. Pan Krzysztof Kufel,
prezes Stowarzyszenia Zbójników Beskidzkich w Mesznej dodaje (żartobliwie oczywiście), że część zbójników
obecnie grasuje na Wiejskiej.
Do procederu zbójnictwa przyczyniły się trzy rzeczy. Pierwsza — ucisk chłopów wyzyskiwanych przez pa1. Pieśni Podhala, red. J. Sadownik, wyd. II, Kraków 1971, s. 46.
2. Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze – praca zbiorowa pod
redakcją Marii Madejowej, Anny Mlekodaj, Macieja Rak.
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nów sprawił, że zbuntowana biedota zaczęła uciekać i grupować się w górach. Druga — dezercja
przed poborem do armii, trzecia — niezabezpieczone szlaki handlowe, które przemierzali bogaci
kupcy, były terenem atrakcyjnym do napadania i okradania.

Harnicy
W wyniku prowadzonej propagandy przeciwko zbójnikom potocznie przyjęło się określać
przywódcę grupy zbójników jako harnasia, co — jak podkreśla pan Krzysztof Kufel — jest błędem.
Harnaś stał na czele harników, nie zbójników. Były to grupy śmiałków specjalnie wyszkolonych do
tropienia i zabijania zbójników. Harnaś nosił pas ze szablą.

Janosik dla Podhala — Ondraszek dla Beskidu
O Ondraszku krążą różne legendy. Sama ich ilość i różnorodność wskazuje, jak ważną postacią
był ten rzezimieszek. Uwielbiany przez chłopów, znienawidzony przez panów, okradał bogatych, a dawał biednym. „Staruszkowi — proboszczowi pękaty woreczek na biały stół kładł, by starowina miał
za co dziurawy dach na swoim kościółku naprawić, (…) tamtemu znowu krowę przywiódł i u płota
zostawił, (…) przydrożnym żebrakom w rozwarte kalety złotym groszem szeroką dłonią sypał”.3
Kalendarz Beskidzki wspomina o krążących wśród ludzi dwóch wersjach opisujących narodziny góralskiego bohatera, które po zbadaniu historycznych źródeł, okazują się mało prawdopodobne.
Jedna mówi, że Ondrasz (czyli Andrzej) miał być jedynym synem Fucimana, wójta wioski Janowice.
Druga głosi, że góralski hetman, czyli przywódca bandy zbójników nazywał się Andrzej Szebesta. Historyczne badania udowodniły, że prawdziwy Ondraszek nie był ani jedynakiem, ani nie nazwał się
Szebesta. To nazwisko przypisano mu prawdopodobnie dlatego, że wypasał owce i był bacą u Szebesty na Łysej Górze.4
Wracając do legendy, wójt Janowic rzekomo tak długo oczekiwał pierworodnego, aż z rozpaczy
poprosił o pomoc diabła. Szatan wysłuchał „modlitw” i wkrótce pojawił się Ondraszek. Ochrzczono
go w piątek 13 listopada 1680 roku. Gdy przeszedł na świat, świecista kula spadła na podwórko, wtedy zbiegły się wszystkie pobliskie koty i zaczęły radośnie miauczeć.

3. Słowa Gustawa Morcinka przywołuje Mirosław Barański w swoim przewodniku „Pasma Klimczoka i Równicy”.
4. Kalendarz Beskidzki 1969, 1980.

12

Głos Gminy Wilkowice

Kiedyś król Jan III Sobieski przechodząc przez tłum, zobaczył urodziwego chłopca i go ucałował. Tym dzieckiem był oczywiście młody Ondraszek, który oprócz urody odznaczał się niebywałą
siłą — mając trzy lata, poturbował domokrążcę. Nauka przychodziła mu łatwo, ale szkołę szybko
porzucił. Przystojniak oczarowywał wszystkie panie. Kiedy hrabina Prażmowa zobaczyła górskiego
Apollo, straciła głowę, ale młody Ondraszek odrzucił jej względy.
Istnieje też opowieść, że to hrabia frydecki dowiedział się o romansie hrabiny z Ondraszkiem.
Nie zdradzając swych zamiarów w odwecie pod pretekstem polowania, wywiódł Ondraszka w głąb
lasu. Na miejscu kazał służbie przywiązać straceńca do drzewa i obatożyć do krwi.
Jeszcze inna historia głosi, jak Ondraszek w karczmie przy pijackiej zabawie zabił panieńskiego
draba lub urzędnika, po czym uciekł w góry. Czarownica Luca spod Łysej Góry opatrzyła rany i podarowała zbójnikowi nadprzyrodzone moce do walki z przeciwnikami oraz ciupagę, dzięki której uzyskał
nieśmiertelność. Uzdrowiony zbir w zamian obiecał nie modlić się oraz nie wzywać imienia Bożego.
Czarownica ostrzegła, że jeżeli złamie przysięgę, zginie na miejscu.5
Tak Ondraszek z diabelskimi mocami, jako jedyny ze zbójników, zbójnikował nie rok, ale aż pięć
lat. Za głowę hetmana wyznaczono solidną nagrodę. „Łakomili się portasze na grosz cesarski, tropili
Ondraszka bez ustanku, a dostać go nie mieli sposobu. Kule się go nie imały, bo wracały powrotnie
i samych portaszów raziły, ująć go w pazury nie mogli, bo strzegł Ondraszka obuszek zaczarowany”.6
Zbójnika zabił podstępem judaszowy towarzysz Juraszek, który pożyczył od niego na chwilę obuszek (ciupagę). Cwany kompan szybko wykorzystał sytuację i ugodził hetmana jego własną bronią. Zaskoczony Ondraszek wezwał Boga i w tej jednej chwili skonał na miejscu zgodnie z zawartym paktem.

5. Kalendarz Beskidzki 1969, 1980.
6. Mirosław Barański – Beskid Śląski: przewodnik.
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Juraszek nie dostał nagrody za uśmiercenie Ondraszka, zginął na szubienicy w okolicach Cieszyna. Nikt nie chciał jego kluczy do skarbca, wszyscy obawiali się pieniędzy od łotra i zdrajcy. Klucze
porwał czarny pies, który przepadł bez śladu.
Legenda głosi, że od tej pory w Czarnym Lesie snuje się błędny ogienek. Podobno to duch
Jaroszka, mały diablik co pilnuje ukrytego łupu. A skarbów Ondraszka zakopanych na Łysiej Górze,
Girowej, Ochodziatej nikt jeszcze nie znalazł.7

Ciekawostki o strojach meszniańskich, zbójnickich i góralskich
Na strój damski meszniański mówiono
kiedyś „lejby”. Składał się on z wełnianej, jednobarwnej spódnicy na tak zwanym lejbiku, pod
którą znajdował się płócienny podnośnik; bluzki,
czyli jakli ozdobionej lamówkami; fartucha – zapaski; korali i półbutów.8
Członkinie z Koła Gospodyń Wiejskich
w gminie Wilkowice w latach sześćdziesiątych
XX wieku prowadziły różnoraką działalność.
Wzajemnie dzieliły się zdobytą wiedzą, którą
nieustannie poszerzały, głównie w tematach szycia, gotowania, układania przeróżnych stroików,
uprawy roślin i hodowli zwierząt. Dziś kultywują
pamięć o rodzimych tradycjach i strojach.
Natomiast zbójnicy, jako pierwsi wprowadzili swoją modę. Koszule wędzili tak, by biały
kolor zamienił się w szary, dodatkowo nasączali
łojem, w ten sposób powstawała swoista skorupa pełniąca funkcję dzisiejszej peleryny. Później
najczęściej ubierali się w ciemne kolory — czarny, zielony — by nie rzucać się w oczy. Spinka
z koralem symbolizowała status bogactwa. Kape-

Zdjęcie pochodzi z opracowania 300 lat Mesznej.
Zarys dziejów 1712–2012 – praca zbiorowa

7. Kalendarz Beskidzki 1969.
8. 300 lat Mesznej zarys dziejów 1712–2012 – praca zbiorowa.
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lusz z małym rondem i dużymi „skrzelami”, które wychodziły poza ramiona, chronił przed deszczem.
Można było w nim też przenieść wodę.9
Z kolei w kapeluszu góralskim pojawiły się tajemnicze muszelki. Mówi się żartobliwie, że pochodzą z górskiego morza albo z Morskiego Oka, a prawdą jest, że stanowiły kiedyś środek płatniczy
w handlu.10
Szerokie pasy chroniły zbójników przed dzikimi zwierzętami, poza tym ogrzewały plecy podczas zimnych nocy. Obuwie stanowiły kierpce lub wojskowe oficerki. Kołbuk to nakrycie głowy, które
dostarczali węgierscy kupcy. Zbójnicy doczepiali do niego orle pióro. Symbolizowało hierarchię, bo
jak podkreśla pan Krzysztof Kufel, czuli się ponad wszystkimi.

Flora i fauna

Grzybobranie trwa w najlepsze. W naszych lasach można znaleźć dorodne okazy grzybów
jadalnych: borowiki, podgrzybki, maślaki czy czubajkę kanię, a także „leśne koralowce”, które należą
do grzybów niejadalnych.

9. Informacja uzyskana podczas rozmowy z panem Krzysztofem Kuflem, prezesem Stowarzyszenia Zbójników
Beskidzkich.
10. Tatry czyli tajemnica zbójnickiego skarbu – seria Alfabet Polski.
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Czubajka kania potocznie nazywana jest
grzybem parasolem (parasolnik). Uwaga! Czubaj-

Pięknoróg to koralowiec naszych lasów,

kę kanię łatwo pomylić z muchomorem sromot- rzuca się w oczy już z daleka dzięki jaskrawej żółnikowym.
topomarańczowej barwie.

autor zdjęcia: Sylwia Tomala
Zmrocznik Gładysz – jak to mój syn określił – gąsienica kobra.
Larwa tego nocnego motyla przypomina również trąbę słonia. Z poczwarki wykluwa się niezwykle barwna ćma, która widzi trójchromatycznie w nocy.
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co u nas...
Za nami wspaniały, wrześniowy wieczór w towarzystwie muzyki Przemka
Strączka & Chiao-Hua Chang Quartet. Piękna i nastrojowa muzyka o leczniczych właściwościach dla duszy i ciała, przeniosła nas na trzy różne kontynenty. Zagrali: Przemysław Strączek, Chiao-Hua (Tajwan), Maciej Kitajewski,
Edilson Sanchez (Kolumbia). Muzyka zespołu to kompozycje lidera Przemysława Strączka, który w ostatnich latach skoncentrował się na połączeniu daleko-wschodnich elementów etnicznych w swojej muzyce opartej na improwizacji,
elementach jazzu i ethno-jazzu. Dziękujemy artystom za moc wrażeń i za ten
miło spędzony czas.
Wrześniowa
wycieczka górska
z cyklu „Przewodnik czeka” upłynęła
jak zwykle w cudownej atmosferze. Tym razem nasza wspaniała Pani
Przewodnik Janina
Dyrda zabrała nas
do źródeł Białki, za
co serdeczniej jej
dziękujemy!

Na wrześniowym spotkaniu Klubu Podróżnika
wraz z Panem Marcinem Bizoniem, kapitanem
jachtowym, udaliśmy się w piękne dalekomorskie podróże wspaniałymi i majestatycznymi
żaglowcami. Zapierające dech w piesiach widoki
na długo zapamiętają przybyli na spotkanie. Pan
Marcin od ponad 10 lat pływa m.in. na żaglowcach, dzięki temu posiada ogromną wiedzę na
ten temat, o czym przekonała się zebrana publiczność, zadając pytania można było dowiedzieć się m.in. jak zostać kapitanem jachtowym lub jak wziąć udział w wyprawie
morskiej. Dziękujemy Panu Marcinowi za przygotowanie ciekawej prezentacji i podzielenie się z nami swoimi wspomnieniami na fotografiach i praktycznymi informacjami dotyczącymi żeglowania.

9 października otworzyliśmy V. Bystrzański Festiwal Filmowy „Promyk Kina”, edycja ta była szczególna, ponieważ w tym roku obchodzimy 125 lat kinematografii! Rozpoczęliśmy wernisażem niezwykłych
plakatów filmowych autorstwa prof. dr hab. Sebastiana Kubicy. Mieliśmy okazję poznać samego Artystę, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach, którego prace zostały docenione na wielu krajowych i międzynarodowych konkursach.
Oficjalnie Festiwal otworzyła dyrektor GOK „Promyk” Pani Agnieszka
Sech-Brzóska. Podczas uroczystości gościliśmy prof. Lesława Lica –
człowieka legendę, najstarszego tapera w Polsce, pianistę, klarnecistę, saksofonistę, aranżera, kompozytora muzyki filmowej i teatralnej,
laureata prestiżowej nagrody – „Złotej kłódki” na XI Festiwalu Filmu
Niemego. Prof. Lic zagrał dla nas do dwóch kultowych filmów Charliego
Chaplina. Odbył się także konkurs wiedzy filmowej przygotowany przez nasz Klub Młodego Filmowca „Non Fiction”, gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy artystom, publiczności za wspólna zabawę oraz członkom KMF-u za zaangażowanie, wspaniałe przebrania za postacie filmowe, a w szczególności Zuzi Samojedny i Tomkowi Bodkowi za poprowadzenie uroczystości oraz Indze i Kornelowi Smyczek za poprowadzenie konkursu!
Drugi dzień Festiwalu odbyły się warsztaty dla dzieci oraz młodzieży. Uczestnicy zajęć mogli nauczyć się tworzyć swoje pierwsze filmy animowane
oraz użyć aplikacji mobilnych do tworzenia filmów metodą poklatkową. Między warsztatami dzieci mogły wysłuchać prelekcji w formie zabawy oraz
obejrzeć film pt. „Liliana Pędziwiatr”. W dalszej części dnia nie zabrakło również atrakcji dla naszych starszych uczestników. Specjalnie dobrany
repertuar, poprzedzony prelekcją Pana Pawła Dudy – kierownika artystycznego Festiwalu, przeniósł nas kolejno do czasów kina lat 40-tych, 60-tych
oraz 80-tych.
W ostatni dzień Festiwalu odwiedził nas gość specjalny, gość wyjątkowy – aktor teatralny, filmowy i telewizyjny – Pan Lech Dyblik. Spotkanie poprzedził seans filmu „Wtorek”, w którym można było zobaczyć naszego gościa w roli Byzia. Rozmowę z Panem Dyblikiem przeprowadził Pan Paweł
Duda. Pan Lech Dyblik – przemiły, ciepły, inteligentny i dowcipny człowiek swoją obecnością umilił nam niedzielny wieczór. Z wielką przyjemnością
było Pana posłuchać, jeszcze raz bardzo dziękujemy! Całemu Festiwalowi towarzyszyły wystawy, nie tylko plakatów filmowych prof. dr hab. Sebastiana Kubicy, ale także eksponatów, dawnego sprzętu filmowego oraz plakatów filmowych z ubiegłego wieku, które mogliśmy Państwu pokazać
dzięki życzliwości Amatorskiego Klubu Filmowego „Klaps” w Chybiu, OSP Wilkowice oraz byłego Kina Strażak w Wilkowicach. Dzięki uprzejmości
Pana Jana Wawrzuty mogliśmy zobaczyć wiele egzemplarzy magazynu „Film” z lat 1946-1956. Wystawy zobaczyć można w GOK „Promyk” na
parterze oraz I piętrze.

Zapraszamy!
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w DKF
„Promyk”

listopad

3

reż. Andrzej Wajda
dramat, 1958 r.

WSPIERAJĄ NAS

17

ilość miejsc ograniczona

szczegóły na
www.gok.wilkowice.pl

wtorek, godz. 19:00

ul. Juliana Fałata 2k w Bystrej

film

film

wtorek, godz. 19:00

zapraszamy na film!

GATUNEK:

film

w ramach Klubu Podróżnika

tel. 33 817 07 73

SZCZEGÓŁY:

na profilu GOK „Promyk” na Facebooku
oraz w administracji (tel.: 33 817 07 73)

GATUNEK:

dramat / thriller

biograficzny / dramat / przygodowy

OPIS:

OPIS:

Akcja filmu rozgrywa się w 1954 roku na pięknej wyspie Zatoki
Bostońskiej. W tak bajecznym miejscu znajduje się szpital dla obłąkanych
przestępców. Na wyspie będzie prowadzone śledztwo w sprawie
tajemniczego zniknięcia jednej z pacjentek. Sprawa jest prowadzona
przez federalnych szeryfów Tedda i Chucka. Kobieta zniknęła z pokoju,
który był zamknięty, a w oknach były kraty. Pozostała po niej tylko
zaszyfrowana wiadomość. Nad wyspę nadciąga huragan i łączność z
resztą świata zostaje zerwana.

INNE INFORMACJE:

USA

WSTĘP WOLNY
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WSTĘP WOLNY!!!
zapraszamy!

ul. Juliana Fałata 2k w Bystrej

tel. 33 817 07 73

na profilu GOK „Promyk” na Facebooku
oraz w administracji (tel.: 33 817 07 73)

GOK „Promyk” ul. J. Fałata 2k, Bystra

10 listopada 2020 r.
wtorek, godz. 19:00
seans

24 listopada 2020 r.

SZCZEGÓŁY:

listopada:

reż. Lynne Ramsay
thriller, 2017 r.

tel. 33 817 07 73

film

listopada:

REŻYSERIA:

Wspaniała, osobista podróż, która poruszy każdego. To zainspirowany
prawdziwymi wydarzeniami z życia Christophera McCandlessa (Emile
Hirsch) urzekający obraz, który poruszył widzów i krytyków na całym
świecie. Pewnego dnia Chris decyduje się porzucić dotychczasowe życie
i wyruszyć w drogę. Trafia na Alaskę, gdzie czeka na niego bezwzględna
dzika przyroda i przygoda. Autor scenariusza i reżyser w prawdziwie
mistrzowski sposób połączył w filmie „piękno, rozrywkę, napięcie
i niepowtarzalny klimat" (The Wall Street Journal).

NAGRODY:
Złoty Glob
4 inne nagrody
29 nominacji!

Martin Scorsese

Regulamin znajduje się na stronie www.gok.wilkowice.pl

WSTĘP WOLNY
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W ROLACH GŁÓWNYCH:

Emile Hirsch

Regulamin znajduje się na stronie www.gok.wilkowice.pl

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej zaprasza
OPERACJA PT. „POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI” W IZBIE REGIONALNEJ „STARA STOLARNIA”,
REALIZOWANA W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W
RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” W
RAMACH DZIAŁANIA „WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY
LEADER” OBJĘTEGO PROGRAMEM W ZAKRESIE „ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO”.
NR UMOWY 00888-6935-UM1211361/19

Finał projektu

„Powrót do Przeszłości” w Izbie Regionalnej “Stara Stolarnia”

10.11.2020

.2020

o godzinie

17.00

WYKŁAD

na temat
Kultury ludowej
i strojów,
jakie były używane
na co dzień i od święta
przez mieszkańców
naszego regionu
szczególnie
na początku XX wieku

(dla młodzieży i dorosłych) wykład potrwa ok.1,5h

w sali widowiskowej
w OSP w Wilkowicach

Spotkanie w sali widowiskowej
GOK „Promyk”

W programie również
Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego
pt: „Powrót do przeszłości… w tradycji i kulturze ludowej
naszego regionu”

tel: 33 817 07 73

regulamin wydarzeń organizowanych przez GOK „Promyk” dostępny jest na www.gok.wilkowice.pl

ul. Fałata 2k, Bystra
tel. 33 817 07 73

Zapraszamy wystawców
do zapisów! - tel: 33 817 07 73

Gminny Ośrodek Kultury „PROMYK”
serdecznie zaprasza na

2020
Głos Gminy Wilkowice

która odbędzie się na terenie PRZY GOK „PROMYK”

GOK „Promyk” ul. Juliana Fałata 2k, Bystra, tel. 33 817 07 73
regulamin wydarzeń organizowanych przez GOK „Promyk”
znajduje się na www.gok.wilkowice.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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LISTOPAD
NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY!

2020

Regulaminy i szczegóły konkursów dostępne na www.gok.wilkowice.pl

LISTOPAD

2020

KONKURS ARTYSTYCZNY dla młodzieży i dorosłych: „POCZTÓWKA Z BYSTREJ, MESZNEJ I WILKOWIC” – przedłużony do 07.12.2020 r.
FOTOGRAFICZNY:
„Dynamika sportu
w Gminie
Wilkowice”
– przedłużony
do 29.10.2021
r.
NA WSZYSTKIEKONKURS
WYDARZENIA
WSTĘP WOLNY!
Regulaminy
i szczegóły
konkursów
dostępne
na www.gok.wilkowice.pl
Data
Godz.
Nazwa imprezy
Organizator
Miejsce
Odbiorcy
KONKURS ARTYSTYCZNY dla młodzieży i dorosłych: „POCZTÓWKA Z BYSTREJ, MESZNEJ I WILKOWIC” – przedłużony do 07.12.2020 r.
wtorek
DKF „Promyk”: „Popiół i diament” reż. Andrzej Wajda,
Młodzież i

03.11

wtorek
Data

10.11
wtorek
03.11

wtorek
wtorek

10.11
10.11

środa
wtorek

11.11
10.11

wtorek
środa
17.11

11.11
środa

18.11

wtorek
wtorek
17.11

24.11
środa
środa

18.11
25.11

wtorek

24.11
środa

25.11
od 10.11

od 10.11
niedziela

6.12.

19:00

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

1958 r. / dramat. Obowiązują zapisy.
KONKURS FOTOGRAFICZNY: „Dynamika sportu w Gminie Wilkowice” – przedłużony do 29.10.2021 r.
Finał Projektu „Powrót do Przeszłości” oraz wykład:
Sala
jakie były
używane na co dzień i od
Godz. „Kultura ludowa i strojeNazwa
imprezy
Organizator
Miejsce
widowiskowa
GOK „Promyk”
17:00
w OSP
święta
przez mieszkańców
naszegoreż.
regionu
szczególnie
DKF „Promyk”:
„Popiół i diament”
Andrzej
Wajda, na
Wilkowice
GOK „Promyk”
GOK
„Promyk”
19:00 początku XX wieku.” Obowiązują zapisy.
1958 r. / dramat. Obowiązują zapisy.
Klub
seans do
filmowy
z motywem
podróży,
Finał Podróżnika:
Projektu „Powrót
Przeszłości”
oraz wykład:
GOK „Promyk”
19:00 biograficzny
/
dramat
z
2007
r.
Film
zdobył
nagrodę
Złoty
„Kultura ludowa i stroje jakie były używane na co dzień
i od
GOK „Promyk”
17:00 Glob, 4 nagrody i 29 nominacji. Obowiązują zapisy.
święta przez mieszkańców naszego regionu szczególnie na
początku
XX wieku.”
ObowiązująŚwięta
zapisy.Odzyskania
Gmina Wilkowice,
Msza święta
z okazji obchodów
Kościół pw.
Niepodległości.
Klub Podróżnika: seans filmowy z motywem podróży,
Niepokalanego
10:30
GOKNajświętszej
„Promyk”
19:00 biograficzny / dramat z 2007 r. Film zdobył nagrodę Złoty
Serca
Glob, 4 nagrody i 29 nominacji. Obowiązują zapisy.
Maryi Panny
Msza święta z okazji obchodów Święta Odzyskania
DKF „Promyk”: „Nigdy Cię tu nie było” reż. Lynne Ramsay,
19:00 Niepodległości.
10:30 2017 r. / thriller. Obowiązują zapisy.
Spotkanie z psychodietetykiem: „Skarby spiżarni - jak
17:00 komponować posiłki budujące zdrowie” (wraz z degustacją
babki
fasolowej).
Obowiązują
zapisy.
DKF „Promyk”:
„Nigdy
Cię tu nie
było” reż. Lynne Ramsay,
19:00
2017 r.filmowy:
/ thriller.dramat
Obowiązują
zapisy.
Seans
/ thriller
z 2010 r. w roli głównej –
19:00
Leonardo
Obowiązują zapisy.
Spotkanie DiCaprio.
z psychodietetykiem:
„Skarby spiżarni - jak

Sala
GOK
„Promyk”
widowiskowa
w OSP
Wilkowice
Parafia
Niepokalanego
Serca
GOK
„Promyk”
Najświętszej
Maryi Panny w
w Mesznej
Mesznej
Gmina Wilkowice,
Parafia
Kościół pw.
Niepokalanego
GOK „Promyk”
GOK Serca
„Promyk”
Niepokalanego
Serca Najświętszej Najświętszej
Maryi Panny
Maryi Panny w
GOK
„Promyk”
GOK
„Promyk”
w Mesznej
Mesznej

dorośli

Odbiorcy
Wszyscy
Młodzież i
dorośli

Młodzież i
dorośli
Wszyscy

Młodzież
Wszyscy i
dorośli

Młodzież i
dorośli
Wszyscy
Wszyscy
Młodzież i
dorośli i
Młodzież

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”
GOK „Promyk”

GOK „Promyk”
GOK „Promyk”

Wszyscy
Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Młodzież i
dorośli

Teatrzyk dla dzieci w wykonaniu Teatru Bezimienni oraz
17:00
Wystawa
plakatu
filmowegoOd
dr hab.
UŚ Sebastiana
KubicyGOK „Promyk”
Teatru
Debiucik
pt. „Trzepot”.
9 lat.prof.
Obowiązują
zapisy.

GOK „Promyk”

17:00 komponować
posiłki
zdrowie”
(wraz z degustacją
Teatrzyk dla dzieci
w budujące
wykonaniu
Teatru Bezimienni
oraz
17:00
babki fasolowej).
Obowiązują
Teatru
Debiucik pt.
„Trzepot”.zapisy.
Od 9 lat. Obowiązują zapisy.
Seans filmowy: dramat / thrillerAKTUALNE
z 2010 r. wWYSTAWY:
roli głównej –
19:00
Leonardo DiCaprio. Obowiązują zapisy.
Wystawa tematyczna „125 lat kinematografii”

Wystawa pokonkursowa
prac plastycznych
AKTUALNE
WYSTAWY:
„Powrót do przeszłości… w tradycjach i kulturze ludowej naszego regionu”
Wystawa tematyczna „125 lat kinematografii”
Wystawa plakatu filmowego dr hab. prof. UŚ Sebastiana Kubicy
WKRÓTCE:
Wystawa pokonkursowa prac plastycznych
WYSTAWA
RĘKODZIEŁA
„Powrót
do przeszłości…
w BOŻONARODZENIOWEGO
tradycjach i kulturze ludowej naszego regionu”
GOK „Promyk”

Zapraszamy wystawców do zapisów! Tel.: 33 817 07 73

dorośli

GOK „Promyk”

Wszyscy

Izba Regionalna
„Stara Stolarnia”
GOK „Promyk”
Izba Regionalna

wokół
„Stara Stolarnia”
Wszyscy
GOK „Promyk”

W związku z niepewną sytuacją związaną z pandemią COVID-19, kalendarz może ulec zmianie.
WKRÓTCE:

niedziela

6.12.

WYSTAWA RĘKODZIEŁA BOŻONARODZENIOWEGO
Zapraszamy wystawców do zapisów! Tel.: 33 817 07 73

GOK „Promyk”

wokół
GOK „Promyk”

Wszyscy

W związku z niepewną sytuacją związaną z pandemią COVID-19, kalendarz może ulec zmianie.

PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”, tel.: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, Bystra
Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych wydarzeń dostępne są u organizatorów.
Uczestnictwo w wydarzeniach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu dostępnego na stronie www organizatora.
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PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”, tel.: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, Bystra
Głos Gminy Wilkowice
Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych wydarzeń dostępne są u organizatorów.
Uczestnictwo w wydarzeniach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu dostępnego na stronie www organizatora.

Bank Spółdzielczy w Bystrej oferuje

KREDYT „EKO”

Na zakup urządzeń służących ochronie środowiska:
- instalacje fotowoltaiczną, instalacje pomp ciepła,
montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, wymiana kotła węglowego na elektryczny lub gazowy






kwota kredytu uzależniona od posiadanej zdolności kredytowej – maksymalnie do kwoty 50.000 zł
oprocentowanie zmienne, malejące w wysokości 5,5 %
prowizja przygotowawcza 1,0 %, nie mniej niż 10,00 zł
prowizja za udzielenie kredytu 4,0 %
dla osób posiadających w naszym Banku rachunek ROR – prowizja za udzielenie kredytu 2,0 %

Okres kredytowania – do 96 miesięcy
Dane dotyczące zadłużenia klienta
weryfikowane są
w Biurze Informacji Kredytowej
i Krajowym Rejestrze Długów

Oferta ważna od 1 października 2020 r.
do 31 grudnia 2020 r.

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY
miesięcy , kwota kredytu 10.000 zł.

Kredyt na okres do 96

Oprocentowanie kredytu 5,50 % w skali roku, Stopa rzeczywista wynosi 6,61 %
Parametry
Rata kredytu - najwyższa
łączna kwota wszystkich opłat, prowizji i innych
kosztów związanych z zawarciem umowy w tym:
1. prowizja przygotowawcza
2. prowizja za udzielenie kredytu
3. koszt zabezpieczenia
suma odsetek
całkowity koszt kredytu

Głos Gminy Wilkowice

Koszty /zł/
140,15
310,00
100,00
200,00
10,00
2.216,22
2.526,22
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RAUL Rafał Dobija
tel. 695 418 270
e-mail: raf310@op.pl

OKNA - PARAPETY - DRZWI - BRAMY - ROLETY - OGRODY ZIMOWE
POMIAR - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ - REGULACJA - SERWIS

PUNKT SPRZEDAŻY DRZWI
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Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
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STARTUJEMY!

W trudnych okresach spowodowanych nasileniem pandemii
W trudnych okresach spowodowanych nasileniem pandemii
COVID-19 nie próżnowaliśmy. Członkowie klubu ALFA, choć
COVID-19 nie próżnowaliśmy. Członkowie klubu ALFA, choć
zamknięci w domach, regularnie wykonywali ćwiczenia
zamknięci w domach, regularnie wykonywali ćwiczenia
sprawnościowe i ogólnorozwojowe na miarę możliwości.
sprawnościowe i ogólnorozwojowe na miarę możliwości.
To, jak ćwiczyli, zostało udokumentowane w ﬁlmach przesłanych na
To, jak ćwiczyli, zostało udokumentowane w ﬁlmach przesłanych na
konkurs pt. “Ćwiczymy w domu” zorganizowany przez UKS “ALFA”.
konkurs pt. “Ćwiczymy
w domu” zorganizowany przez UKS “ALFA”.
„
„
Prace konkursowe można podziwiać na proﬁlu Klubu na portalu
Prace konkursowe można podziwiać na proﬁlu Klubu na portalu
Facebook.
Facebook.

W czasie wakacji mogliśmy rozpocząć treningi w Szkole
W czasie wakacji mogliśmy rozpocząć treningi w Szkole
Podstawowej nr 1 w Wilkowicach. Odbywały się one w ograPodstawowej nr 1 w Wilkowicach. Odbywały się one w ograniczonym zakresie, ale za to na nowej gminnej trampolinie! Dobrej
niczonym zakresie, ale za to na nowej gminnej trampolinie! Dobrej
jakości sprzęt ma ogromne znaczenie w przygotowaniu
jakości sprzęt ma ogromne znaczenie w przygotowaniu
zawodników do startów w zawodach. Dzięki temu oraz dzięki
zawodników do startów w zawodach. Dzięki temu oraz dzięki
systematycznej pracy zawodników, którzy na przekór niekorzystnej
systematycznej pracy zawodników, którzy na przekór niekorzystnej
sytuacji trenowali z radością i zapałem, efekty możemy docenić już
sytuacji trenowali z radością i zapałem, efekty możemy docenić już
od razu na początku sezonu.
od razu na początku sezonu.

UKS ALFA
ALFA WILKOWICE
WILKOWICE W
W WOJEWÓDZTWIE
WOJEWÓDZTWIE
UKS
NAJLEPSI
NAJLEPSI
10 października w Mikołowie odbyły się Międzywojewódzkie
10 października w Mikołowie odbyły się Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików (tzw. MMM) oraz Puchar Prezesa Śląskiego
Mistrzostwa Młodzików (tzw. MMM) oraz Puchar Prezesa Śląskiego
Związku Akrobatyki Sportowej, w których nasi skoczkowie
Związku Akrobatyki Sportowej, w których nasi skoczkowie
zwyciężyli we wszystkich konkurencjach! Oto wyniki:
zwyciężyli we wszystkich konkurencjach! Oto wyniki:
w Pucharze Prezesa ŚZAS:
w Pucharze Prezesa ŚZAS:
1 miejsce w kl. III - Wajdzik Lea
1 miejsce w kl. III - Wajdzik Lea
1 miejsce w kl. III - Dominiak Maksymilian
1 miejsce w kl. III - Dominiak Maksymilian
2 miejsce w kl. III - Procner Filip
2 miejsce w kl. III - Procner Filip
4 miejsce w kl. III - Kubinek Kacper
4 miejsce w kl. III - Kubinek Kacper
w MMM w skokach indywidualnych:
w MMM w skokach indywidualnych:
1 miejsce w kl. młodzieżowej - Stawowczyk Hania
1 miejsce w kl. młodzieżowej - Stawowczyk Hania
2 miejsce w kl. młodzieżowej - Filipek Zuzanna
2 miejsce w kl. młodzieżowej - Filipek Zuzanna
3 miejsce w kl. młodzieżowej - Kos Wiktoria
3 miejsce w kl. młodzieżowej - Kos Wiktoria
5 miejsce w kl. młodzieżowej - Setla Milena
5 miejsce w kl. młodzieżowej - Setla Milena
1 miejsce w kl. młodzieżowej - Śpiewak Franciszek
1 miejsce w kl. młodzieżowej - Śpiewak Franciszek

Otwarte Mistrzostwa Małopolski, Libiąż 2020
Otwarte Mistrzostwa Małopolski, Libiąż 2020

PIERWSZE STARTY
STARTY UKS
UKS ALFA
ALFA WILKOWICE
WILKOWICE
PIERWSZE

dziewczęta, w skokach indywidualnych:
dziewczęta, w skokach indywidualnych:
1 miejsce w kl. II - Fabirkiewicz Karolina
1 miejsce w kl. II - Fabirkiewicz Karolina
4 miejsce w kl. II - Kulik Urszula
4 miejsce w kl. II - Kulik Urszula
4 miejsce w kl. III - Wajdzik Lea
4 miejsce w kl. III - Wajdzik Lea
2 miejsce w kl. młodzieżowej - Stawowczyk Hania
2 miejsce w kl. młodzieżowej - Stawowczyk Hania
5 miejsce w kl. młodzieżowej - Kos Wiktoria
5 miejsce w kl. młodzieżowej - Kos Wiktoria
7 miejsce w kl. młodzieżowej - Filipek Zuzia
7 miejsce w kl. młodzieżowej - Filipek Zuzia
10 miejsce w kl. młodzieżowej - Setla Milena
10 miejsce w kl. młodzieżowej - Setla Milena
chłopcy, w skokach indywidualnych:
chłopcy, w skokach indywidualnych:
3 miejsce w kl. II - Zawadzki Maksymilian
3 miejsce w kl. II - Zawadzki Maksymilian
1 miejsce w kl. III - Dominiak Maksymilian
1 miejsce w kl. III - Dominiak Maksymilian
2 miejsce w kl. III - Procner Filip
2 miejsce w kl. III - Procner Filip
3 miejsce w kl. III - Kubinek Kacper
3 miejsce w kl. III - Kubinek Kacper
w skokach synchronicznych:
w skokach synchronicznych:
1 miejsce w kl. II - Fabirkiewicz K., Kulik U.
1 miejsce w kl. II - Fabirkiewicz K., Kulik U.
2 miejsce w kl. młodzieżowej - Setla M., Filipek Z.
2 miejsce w kl. młodzieżowej - Setla M., Filipek Z.
3 miejsce w kl. młodzieżowej - Kos W., Stawowczyk H.
3 miejsce w kl. młodzieżowej - Kos W., Stawowczyk H.
w skokach na ścieżce:
w skokach na ścieżce:
3 miejsce w kl. III - Procner Filip
3 miejsce w kl. III - Procner Filip
7 miejsce w kl. III - Dominiak Maksymilian
7 miejsce w kl. III - Dominiak Maksymilian

Dzięki tym wynikom, nasz Klub UKS ALFA Wilkowice zajął bardzo
Dzięki tym wynikom, nasz Klub UKS ALFA Wilkowice zajął bardzo
wysokie 3 miejsce na 18 startujących klubów!
wysokie 3 miejsce na 18 startujących klubów!
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w MMM w skokach synchronicznych:
w MMM w skokach synchronicznych:
1 miejsce w kl. młodzieżowej - Kos W., Stawowczyk H.
1 miejsce w kl. młodzieżowej - Kos W., Stawowczyk H.
2 miejsce w kl. młodzieżowej - Filipek Z., Setla M.
2 miejsce w kl. młodzieżowej - Filipek Z., Setla M.

BRAWOOO
BRAWOOO !!!!!!
!!!!!!

W pierwszych tegorocznych zawodach w skokach na trampolinie
W pierwszych tegorocznych zawodach w skokach na trampolinie
nasi skoczkowie spisali się rewelacyjnie!
nasi skoczkowie spisali się rewelacyjnie!
W
Otwartych
Mistrzostwach
Małopolski,
które
odbyły
się 27
W Otwartych
Otwartych Mistrzostwach
MistrzostwachMałopolski,
Małopolski,które
które
odbyły
W
odbyły
się się
27
września
2020 roku roku
w Libiążu,
podopieczni
trenera JanuszaJanusza
Kruka,
27 września
w Libiążu,
podopieczni
września
20202020
roku w Libiążu,
podopieczni
treneratrenera
Janusza Kruka,
trenujący
w Szkole
Podstawowej
nr 1 w Wilkowicach,
przywieźli
Kruka, trenujący
w Szkole
Podstawowej
1 w Wilkowicach,
przytrenujący
w Szkole
Podstawowej
nr 1 wnrWilkowicach,
przywieźli
grad
Zawodnicy
UKS ALFA
miejsca:
wieźlimedali.
grad medali.
Zawodnicy
UKS zajęli
ALFA następujące
zajęli następujące
miejsca:
grad medali. Zawodnicy UKS ALFA zajęli następujące miejsca:

Puchar Prezesa
Puchar Prezesa
Śląskiego
Śląskiego
Związku
Związku
Akrobatyki
Akrobatyki
Sportowej
Sportowej
oraz
oraz
Międzywojewódzkie
Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików
Mistrzostwa Młodzików
Mikołów 2020
Mikołów 2020

Podsumowując te wyniki UKS ALFA Wilkowice drużynowo zajął
Podsumowując te wyniki UKS ALFA Wilkowice drużynowo zajął
1 miejsce.
1 miejsce.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom osiągniętych rezultatów.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom osiągniętych rezultatów.

Głos Gminy Wilkowice
Głos Gminy Wilkowice

UKS ALFA Wilkowice

