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XVIII Dni Bystrej
przeszły juŻ do historii

W dniach od 4 do 7 lipca br. BYSTRA świętowała
na corocznych obchodach „Dni Bystrej”.
Tradycyjnie już, od wielu lat, wpisuje się w te obchody Msza Św. w intencji mieszkańców, turystów
i gości, parada pojazdów i orkiestry dętej, rodzinny
rajd rowerowy i oczywiście wyszukane zespoły artystyczne.
W tym roku dominował też Chór „Cantica”, który
w tym czasie obchodził XXX-tą rocznicę swojego
istnienia.
Chór przygotował oprawę Mszy Świętej, koncert
na rozpoczęcie Recitali Organowych oraz spotkanie z władzami samorządowymi Powiatu i Gminy,
władzami Związku Chórów i Orkiestr oraz przedstawicielami Organizacji Społecznych z terenu Bystrej. Były podziękowania, życzenia, odznaczenia
zasłużonych Chórzystów oraz moc kwiatów.
Występujące na scenie za domem strażaka zespoły sprawiły, że każdy znalazł coś dla siebie,
a gwiazda sobotniego wieczoru - Zespół Don Vasyla zgromadził największą ilość widzów.
cd. na str. 2

W dniach 22-23 czerwca w Wolinie odbył się Żeglarski
Puchar Świata w formule Match Racing
Załoga Szymona Szymik (Bielsko-Biała) w składzie Bartosz Szymik (Żywiec), Jakub Bączek
(Wilkowice) oraz Łukasz Czaja (Szczecin) zajęła doskonałe 3 miejsce. W regatach wzięło
udział 10 załóg z Polski, Niemiec oraz Szwecji.
Regaty meczowe to duża ilość krótkich wyścigów jeden-na-jeden w systemie pucharowym
z półfinałami i finałami. Regaty rozgrywane są
blisko brzegu i towarzyszy im komentarz na
żywo oraz relacje w TV.
W regatach startują polscy i zagraniczni zawodnicy zbierający punkty do rankingu światowego – w każdych regatach od 8 do 12 załóg.
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Atmosfera była przyjazna i ciepła, o co zadbali też organizatorzy - Ochotnicza Straż
Pożarna z Bystrej, na czele z Prezesem dh
Grzegorzem Gaborem.
Pozostałe organizacje społeczne samorządu lokalnego włączyły się z pomocą na tyle,
ile było to potrzebne i możliwe, razem tworząc
zorganizowany zespół ludzi oddanych pracy
społecznej na rzecz Bystrej.
Wsparciem wysiłku społeczników byli, jak
zawsze, nasi Darczyńcy, bez których nie byłoby możliwości dopiąć wszystkich wydatków
finansowych związanych z organizacją tych
Dni.
Składamy wielkie podziękowanie za każde
wsparcie finansowe i rzeczowe, za wkład pracy, za obecność i za każde dobre słowo. Tylko razem możemy zrobić tak wiele dla naszej
małej Ojczyzny, która nazywa się Bystra.
Dziękujemy :
Radzie Sołeckiej Bystra
Urzędowi Gminy Wilkowice
Zarządowi ALUPROF Spółka Akcyjna Bielsko-Biała
FHU SAM  - Anna Maślanka
Państwu Alicji i Januszowi Klus
Państwu Ilonie i Jackowi Zarzeckim
Firmie EKO-WTÓR Kazimierz Jakubiec
KOLSATPOL  Sp. z o.o. Bielsko-Biała
Przeds. Prod. Handlowemu WALA  
Dyrekcji Banku Spółdzielczego w Bystrej
Zarządowi Kółka Rolniczego w Bystrej
Firmie KLL Sp. z o.o. Litner
AWAX  Sp z o.o.Tychy
Piekarni CAPRI
Serwisowi Komputerowemu WILD-NET Gabriel Dziki

PPHU  JUWET
Państwu Małgorzacie i Bartoszowi Olma
Państwu Dorocie i Tomaszowi Polak
Państwu Agnieszce i Tomaszowi Rawskim
Szkole Nauki Jazdy TROLEJ - Bartosz Caputa
Pani Jolancie Suchanek-Owczarek
Panu Zdzisławowi Goryl
FHU HADEKS  Wacław Sromek
Piekarni DURAJ  Buczkowice
Zarządowi Spółdzielni BYSTRZANKA
FHU GRZEŚ  - Sabina Pielesz
Piekarni - Halina Bartków
Serwisowi Rowerowemu ALDA
oraz Sponsorom losów loterii fantowej:
Firmie Art. Media Projekt - sponsorowi nagrody
głównej
Firmie Aluprof S.A. z Bielska-Białej
Restauracji Gospoda Polska w Szczyrku
Panu Szymonowi Pryszcz
Państwu Bernadecie i Waldemarowi Szermańskim
Towarzystwu Przyjaciół Bystrej
Kole Gospodyń Wiejskich w Bystrej
Pani Dorocie Kubicius
Pani Annie Maślanka
Państwu Annie i Rafałowi Loman
Firmie BUZZER
Firmie AREN z Bielska Białej
Panu Januszowi Szlachtowskiemu - Beskidzkie
Centrum Czystości APEKS
Pani Maryli Goryl
Pani Irenie Kubala
Państwu Agacie  i Markowi Drewniak - Hurtownia
Opakowań
Państwu Ewie i Grzegorzowi Szkorupa - Centrum
Ogrodnicze „Berberys”
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UDZIAŁ DELEGACJI Z GMINY WILKOWICE
W OBCHODACH DNI GALGAHEVIZ
W dniach 13-14 lipca br. na zaproszenie Wójta węgierskiej Gminy Galgaheviz Vano Andras oraz proboszcza miejscowej parafii ks.
Krzysztofa Miklusiaka wraz z delegacją złożoną z członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wilkowic oraz drużyny młodzieżowej
GLKS Wilkowice, uczestniczyłem w 25 obchodach Dni Gminy Galgaheviz i 60 rocznicy utworzenia Domu Kultury.
W pierwszym dniu, w sobotę 13 lipca, orkiestra dęta zagrała dwa
koncerty, podczas których zaprezentowała swoje najlepsze utwory. Szczególnie wieczorny koncert, przed licznie zgromadzoną pu-

blicznością, spotkał się z wielkim aplauzem. Również podczas uroczystej mszy w sobotę, jak i sumy w niedzielę, orkiestra zapewniła
oprawę muzyczną. Mieszkańcy Galgaheviz uczestniczący w tych
mszach, po raz pierwszy, mieli okazję uczestniczyć w tak celebrowanej mszy, czemu dali wyraz po uroczystości, opisując swoje
wzruszenie.
W sobotę, w trakcie festynu, odbył się również konkurs regionalnych potraw weselnych. W skład komisji konkursowej wraz ze mną
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a do ogrzewania odnawialne źródła energii.
Następnie po mszy św., drużyna młodzieżowa zagrała towarzyski mecz piłki nożnej
z drużyną Galgaheviz. Po wyrównanym i prowadzonym fair play meczu GLKS Wilkowice
U19 uległo 0-1 drużynie gospodarzy.
Przed zawodami orkiestra dęta z Wilkowic
odegrała hymn Polski, a w trakcie przerwy
dała krótki koncert licznie zgromadzonym kibicom.
Po zawodach wróciliśmy do kraju.
Mieczysław Rączka
Wójt Gminy Wilkowice

weszli m.in. przedstawiciel orkiestry Pani Bożena
Tobiasz oraz Dyrektor GOSiR Pan Marek Kubica. Wszystkie zaprezentowane potrawy przypadły nam do gustu, więc wybór najlepszych dań
był niezwykle trudny. W części oficjalnej naszą
delegację w języku polskim przywitał Wójt Gminy Galgaheviz wręczając, na dowód współpracy,
ozdobną paterę z wizerunkiem kościoła.
W niedzielę, po śniadaniu, pojechaliśmy zwiedzić ekologiczne osiedle, które znajduje się na
terenie Gminy Galgaheviz. Byliśmy pod wielkim
wrażeniem oglądając znajdujące się tam budynki
mieszkalne, do których budowy wykorzystuje się naturalne surowce,

WÓJT INFORMUJE

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka między
innymi:
●Spotkał
●
się z grupą młodzieży i opiekunów z partnerskiej Gminy
Lubiewo wypoczywającą na terenie Gminy Wilkowice;
●Wziął
●
udział w konwencie wójtów i burmistrzów powiatu bielskiego dotyczącego wypracowania procedury samorządowej;
●Wykupił
●
grunty pod drogami;
●Podpisał
●
umowę w WFOŚ w Katowicach na zaciągnięcie pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice.
Ogłosił przetargi między innymi na:

●Remont
●
drogi ul. Stromej w Wilkowicach;
●Pełnienie
●
funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.
„Budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej
umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice na
terenie Gminy Wilkowice w roku 2013 - etap 2” Remont drogi ul.
Kapitana Cymsa w Bystrej;
●Zaciągnięcie
●
kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na
spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów;
●Zapr
●
osił do negocjacji Wykonawcę zadania ”Remont cząstkowy dróg
- nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Wilkowice - Zamówienie
uzupełniające” celem zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki.

gops w Wilkowicach przypomina

Informacja dla osób, którym przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach przypomina mieszkańcom gminy uprawnionym do zasiłku rodzinnego,
że z dniem 31 października 2013 r. kończy się okres zasiłkowy
2012/2013.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy
okres zasiłkowy 2013/2014 przyjmuje się od dnia 1 września 2013 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia
30 września, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek z dokumentami w okresie od
dnia 1 października do dnia 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc
listopad następuje do dnia 31 grudnia. Zasiłek rodzinny przysługuje
osobom uprawnionym jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty 539,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00zł.
Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy
2013/2014, następuje na podstawie zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym 2012. W przypadku pogorszenia sytuacji
finansowej rodziny, nie uwzględnia się dochodu utraconego. Utratę
dochodu oraz jego wysokość należy udokumentować. W przypadku
uzyskania przez członka rodziny dochodu w roku 2012, uzyskany dochód w tym roku dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód
ten został osiągnięty jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. W przypadku uzyskania dochodu  po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód rodziny ustala się z uwzględnieniem dochodu powiększonego o
kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu,
w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. Jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) oraz dodatek

do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,   przysługuje po
przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod
opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje
osobom uprawnionym, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty 1922,00 zł,
Przypominamy osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, że z dniem 30 września 2013 r. kończy się okres
świadczeniowy 2012/2013.  
Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie
18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25
lat pod warunkiem, że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej. Na
dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia
przysługują bez względu na wiek dziecka.
Prawo do świadczenia z FA przysługuje, w przypadku bezskuteczności egzekucji, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę
w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2013/2014 są przyjmowane
od dnia 1 sierpnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy
złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31
października. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia
na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w
okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada. W celu złożenia wniosku lub uzyskania szczegółowych informacji dotyczących
warunków ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z
funduszu alimentacyjnego należy zgłosić się w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul Wyzwolenia 25.
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wilkowicach
Danuta Bieniek
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SZANOWNI MIESZKAŃCY!

o Gospodarce Odpadami jeszcze raz słów kilka

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące
utrzymania czystości i porządku na swoim terenie.
Gmina Wilkowice przejęła obowiązki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, przy udziale firmy Ekoład
Sp. z o.o. wybranej w drodze przetargu.
Najważniejszym założeniem nowego systemu jest objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów,
w tym zmniejszeniu ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poprzez ich składowanie w kompostownikach.
Nowe zasady odbioru odpadów zaczęły obowiązywać od 1 lipca
2013 roku.
Na terenie naszej Gminy nowym systemem zostały objęte wszystkie rodzaje nieruchomości tj. nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, czyli takie gdzie prowadzona jest np. działalność gospodarcza, instytucje publiczne - szkoły, przedszkola, placówki służby
zdrowia oraz domki letniskowe.
Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Wilkowice właściciel nieruchomości zobowiązany
jest do wyposażenia jej w pojemniki lub worki o określonej pojemności tj. 60l, 110l, 120l, 240l, 1100l.
Do selektywnie zebranych odpadów zalecamy używać worki
przeźroczyste/ lekko przeźroczyste (kolor np. niebieski, zielony itd.oprócz koloru czarnego) natomiast na odpady pozostałe tzw. zmieszane, które stanowią pozostałość po segregacji proponujemy kubły
na śmieci, ewentualnie worki w kolorze czarnym.
Harmonogram odbioru odpadów obowiązujący w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. dla nieruchomości, które miały wcześniej
podpisaną umowę z firmą Ekoład Sp. z o.o. został dostarczony wraz
z ostatnią fakturą za odbiór odpadów. Natomiast dla pozostałych
nieruchomości, których właściciele złożyli deklarację, harmonogram
został wysłany pocztą. Dodatkowo harmonogram dostępny jest na
stronie internetowej www.wilkowice.pl w zakładce Ekologia /Gospodarka Odpadami /Harmonogram odbioru.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, kwartalnie do ostatniego dnia drugiego miesiąca
każdego kwartału. Najbliższy termin płatności to: 31 sierpnia 2013 r.
za III kwartał, a następny 30 listopada 2013 r. za kwartał IV br.
Na podstawie złożonej deklaracji, Urząd Gminy Wilkowice wygeneruje tzw. Wymiar opłaty zawierający indywidualny numer konta
bankowego, wysokość poszczególnych wpłat oraz terminy ich płatności. Wymiar ten zostanie dostarczony wszystkim, którzy złożyli deklarację najpóźniej do 15 sierpnia br. Stosowną opłatę można uiścić
przelewem na indywidualne konto bankowe podane w Wymiarze
opłaty lub w kasie Urzędu Gminy Wilkowice .
W uchwale nr XXXII/267/2013 z dnia 8 marca 2013 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została określona częstotliwość odbioru odpadów od
właścicieli nieruchomości:
zamieszkałych – w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie odbierana każda zebrana ilość odpadów
komunalnych:
1. nieselektywnie zebrane odpady lub odpady zmieszane pozostałe po segregacji - jeden raz w miesiącu, a w miesiącach lipiec
i sierpień dwa razy w miesiącu,
2. selektywnie zebrane odpady komunalne wraz z selektywnie
zebranymi surowcami wtórnymi takimi jak: papier i tektura, tworzywa
sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe i szkło - jeden raz
w miesiącu (w okresie lipiec, sierpień pierwszy termin odbioru
odpadów w harmonogramie),
3. popiół - jeden raz w miesiącu w okresie od 1 października do 31
maja każdego roku (drugi termin w harmonogramie),
4. odpady wielkogabarytowe – jeden raz w roku, termin dla danego rejonu ogłoszony będzie z dużym wyprzedzeniem,
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●od
● właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zamian za
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane
będą odpady w ilościach i miesiącach wynikających z deklaracji,
nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
Do PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH, zwanego w skrócie PSZOK, są przyjmowane odpady, co do
których zaistniała konieczność oddania poza terminem wynikającym
z harmonogramu dla właścicieli nieruchomości:
●na
● których zamieszkują mieszkańcy, można własnym transportem, nieodpłatnie, oddać odpady takie jak: odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia,
odpady niebezpieczne, odpady budowlano-remontowe oraz pozostały popiół, a także odpady biodegradowalne, za okazaniem
dokumentu tożsamości potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Wilkowice.
●na
● których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za dodatkową odpłatnością mogą oddawać odpady,
takie jak: odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niebezpieczne, odpady budowlano-remontowe oraz popiół.
Gminny PSZOK znajduje się w Wilkowicach przy ulicy Wilkowskiej 51 prowadzony przez firmę Ekoład Sp. z o.o.
Godziny otwarcia;
Poniedziałek-Piątek 8 00 – 16 00 , Sobota 8 00 – 13 00
nr tel. 33-817-00-37
Dodatkowo wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy Wilkowice (www.wilkowice.pl) w zakładce Ekologia /Gospodarka Odpadami/ lub pod numerem telefonu 33 499 00
77 wew. 402,
Wszelkie uwagi lub zapytania do tego tematu można zgłaszać
e-mailowo na następujące adresy e-poczty; eduraj@wilkowice.pl,
blipart@wilkowice.pl .
Pragniemy również Państwa poinformować, że przyjęte przez władze naszej gminy rozwiązanie w zakresie gospodarowania odpadami
dotyczy jedynie naszej gminy i różni się od przyjętych rozwiązań w innych gminach. Dlatego zwracamy się z apelem by śledzić artykuły
w naszym Głosie… dotyczącym tej tematyki, uzyskiwać informacje
z naszej strony internetowej oraz od naszych pracowników. Informację prasowe, jak i radiowe, mogą bowiem dotyczyć zupełnie innych
zasad znacząco odbiegających od przyjętego przez nas rozwiązania
i dotyczyć obszarów innych gmin.
Chcemy również wyraźnie zaznaczyć, że przyjęte u nas rozwiązanie, z czasem może ulegać zmianom i modyfikacjom wynikającym
z sugestii zgłaszanych przez mieszkańców, zmian ustawowych lub
wynikających z innych okoliczności . Pierwsze półrocze działania nowego systemu gospodarowania odpadami, jego wyniki ekonomiczne
oraz poziom osiągniętego recyklingu pokażą czy przyjęte rozwiązania okazały się właściwe. Będziemy Państwa o tym na bieżąco informować oraz analizować wszelkie zgłaszane problemy związane
z systemem, jak również będziemy rozpatrywać wszelkie propozycje
zmian tego systemu.
Gospodarka Odpadami UG Wilkowice
KOMUNIKAT
Urząd Gminy w Wilkowicach oraz Firma Ekoład, informują, że
w okresie letnim tj. w lipcu i sierpniu odbiór odpadów odbywa się
następująco:
- w I terminie odbioru wskazanym w harmonogramie odbierane
będą odpady segregowane i stanowiące pozostałość po segregacji tzw. zmieszane odpady komunalne;
- w II terminie odbierane będą tylko odpady stanowiące pozostałość po segregacji tj. odpady zmieszane.
Za powstałe zamieszanie, wynikające z braku informacji
w harmonogramie, PRZEPRASZAMY.
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40. rocznica powstania w „FAŁATÓWCE” w Bystrej MUZEUM
BIOGRAFICZNO-ARTYSTYCZNEGO JULIANA FAŁATA (1973-2013)
Po śmierci Juliana Fałata w 1929 roku na podstawie dekretu przyznania spadku z dnia 6 listopada 1930 r. właścicielami nieruchomości zostały dzieci artysty Helena Niemczewska (od 1924 r. mieszkała
w Warszawie) i Kazimierz Fałat, który zajmował się willą. Wynajmował pokoje letnikom, a w pracowni ojca urządził kasyno. Odbywały
się w nim spotkania Towarzystwa Przyjaciół Bystrej Śląskiej, którego członkiem był Kazimierz Fałat. Modrzewiowa pracownia spłonęła w 1935 r. i do tej pory nie została odbudowana. Kazimierz Fałat
mieszkał w Bystrej tylko do 1943 r. gdyż został zaliczony do osób
‘pochodzenia śląskiego” i wcielony do wojska niemieckiego. We Włoszech dostał się do amerykańskiej niewoli. Pełnił potem służbę w II
Korpusie Polskich Sił Zbrojnych do grudnia 1946 roku. Po wojnie zamieszkał na stałe w Anglii, gdzie zmarł w 1981 r. Miał dwóch synów
i córkę. Wpisem do hipoteki z dnia 20 lutego, część działki z willą należącą do Kazimierza została przejęta przez Skarb Państwa, jednak
jako mienie poniemieckie. Córka artysty zmarła tragicznie w 1931 r.,
pozostawiła małoletnie dzieci Lucję Marię i Mariana Lucjana Niemczewskich, którzy na podstawie spadku z 24 stycznia 1933 r. po połowie odziedziczyli część matki. W wyniku ostatniej umowy działowej
z 9 sierpnia 1937 r. Kazimierz otrzymał 34a 92 m, dzieci 1 ha 38a
07 m. W 1953 r. część przypadającą dzieciom Heleny wraz z fundamentami pracowni Niemczewscy sprzedali Leokadii Jazowy, później
nabyli ją Helena i Bolesław Butorowie, zaś w 1970 r. Antoni Hajek.
W 1972 r. parcelę o powierzchni 0,5 ha stanowiącą integralną część
„Fałatówki” wraz z fundamentami pracowni wykupiły władze powiatowe.
Po wojnie kierownik Referatu Kultury i Sztuki Starostwa Powiatowego w Bielsku Stanisław Oczko zwrócił się do Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa w Bielsku o opuszczenie willi artysty i przekazanie
jej na rzecz Związku Polskich Artystów Plastyków. W dniu 19 września 1945 r. została spisana umowa między przedstawicielami Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Urzędu Gminnego w Bystrej Śląskiej,
w której obie strony stwierdzają, że „Fałatówka” jest obiektem kultury
polskiej i podlega resortowi Kultury i Sztuki. Z uwagi na zubożenie
dorobku artysty postanowiono dopiero w późniejszym czasie w willi
utworzyć muzeum JULIANA FAŁATA. Willę przekazano w użytkowa-

nie Zawodowemu Związkowi Artystów Plastyków w Katowicach.
Z uwagi na brak lokalu do utworzenia w Bystrej ochronki dla dzieci
postanowiono na cztery lata przeznaczyć na jej działalność parter
Fałatówki. Gmina w Bystrej Śl. w zamian za odstąpienie parteru willi
„Fałatówka” przekazała Związkowi Zawodowemu Artystów Plastyków w Katowicach dom po Niemcu Józefie Wałędze w Bystrej Śl. na
dom wypoczynkowy dla jego członków. Administratorem willi Fałata
do 1949 r. został katowicki ZZAP.
Później uchwałą plenum Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej
w Bystrej, potwierdzoną 2 grudnia 1949 r. przez Wojewódzki Wydział
Kultury i Sztuki w Katowicach oraz Referat Kultury Powiatowej Rady
Narodowej w Bielsku, przeznaczono „Fałatówkę” na lokale mieszkalne. Mimo tego nadal podejmowano działania w celu utworzenia
muzeum. W latach sześćdziesiątych „Fałatówka” popadała w ruinę.
Ówczesny kierownik Muzeum w Bielsku-Białej Stanisław Oczko i powstałe w Bystrej Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Juliana Fałata starali się o utworzenie placówki muzealnej.
Długoletnie zabiegi doprowadziły do przekazania „Fałatówki” bielskiemu Muzeum przez Gromadzką Radę Narodową w Bystrej 17
października 1968 r.
Ostatecznie wszystkich lokatorów wykwaterowano w 1971 r. Po
dwóch latach, kiedy ukończono prace remontowe i adaptacyjne
w 120. rocznicę urodzin malarza w dniu 5 sierpnia 1973 r. nastąpiło
uroczyste otwarcie biograficzno-artystycznego Muzeum Juliana Fałata, pierwszego oddziału Państwowego Muzeum w Bielsku-Białej.
J.K

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BYSTREJ
KRĄG STARSZYZNY HARCERSKIEJ z MESZNEJ
zapraszają na spotkanie i ognisko
z okazji 69 rocznicy POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
przy Obelisku Harcerskim w Bystrej Górnej
(około 1 km za Dw. Magnus)
w dniu 1 sierpnia 2013 r. o godz.17.00

Wystawa „MESZNA. LUDZIE Z PASJĄ”

Dnia 23 lipca br. w sali Meszniańskiego Ośrodka Kultury „Nad
Borami” odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „MESZNA. LUDZIE
Z PASJĄ”.
Pomysłodawcą i organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie
Rozwoju Mesznej. Postanowiliśmy dotrzeć do znanych i nieznanych
twórców mieszkających w Mesznej, opisać ich zainteresowania i pasje, wydać folder promujący ich artystyczne dokonania i zorganizować wystawę. Do organizacji samej wystawy aktywnie włączyło się
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Można na niej obejrzeć prace
21 osób, mieszkańców Mesznej, którzy od lat oddają się
różnorodnym zamiłowaniom artystycznym. Są to ludzie
bardzo znani w środowisku, z uznanymi już osiągnięciami
oraz tacy, którzy swe artystyczne pasje realizują w zaciszu domowym, z potrzeby serca i dla własnej satysfakcji.
Na wystawie zaprezentowali się: Stanisław Kwaśny,
Krzysztof Kufel, Mateusz Gębala i Małgorzata Mrowiec
(rzeźba), Anna Grobelna i Kapela „Kowalczyki” (poezja
i muzyka ludowa), Jan Leszek Ryś (historia i podróże),
Ewa Szczerska (fotografia), Iwona Kwaśna (malarstwo
na szkle), Grażyna Oknińska, Danuta Gałuszka, Halina
Kępys, Anna Niewińska (hafciarstwo), Jadwiga Radecka,
Helena Kowalcze, Halina Paluch, Krystyna Polak i Brygida Woźniak
(bibułkarstwo, orgiami, papieroplastyka), Zofia Tarnawa i Marcelina
Dunat-Gębala (koronkarstwo).
Wystawa połączona była z prezentacją publikacji wydanej przez
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej pt. „MESZNA. LUDZIE

Z PASJĄ”, w której przedstawiono sylwetki wyżej wymienionych
twórców. W otwarciu wystawy udział wzięli zaproszeni goście:
Członek Zarządu Powiatu Bielskiego – Renata Franasik, Wójt Gminy Wilkowice – Mieczysław Rączka, kierownik Galerii Sztuki ROK
w Bielsku-Białej – Zbigniew Micherdziński, proboszcz meszniańskiej parafii – ks. Andrzej Piotrowski, wicedyrektor Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Mesznej – Barbara Rojek, sołtys wsi – Antoni
Kufel, przedstawiciele organizacji działających na terenie wsi oraz
licznie przybyli mieszkańcy Mesznej. Uroczystość otwarcia uświetniła swymi występami Kapela „Kowalczyki” oraz uczniowie miejscowej
szkoły: Zespół Regionalny „Górolicki”
i Teatrzyk „Na niby”.
Zwiedzający wystawę i zaproszeni
goście zdumieni byli ilością zgromadzonych prac, ich różnorodnością
i wykonaniem, a szczególnie tak liczną grupą utalentowanych mieszkańców Mesznej.
Uważamy, że inicjatywa Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej to pierwszy
krok w kierunku ożywienia i rozwoju działalności artystycznej mieszkańców naszej wsi, możliwości doskonalenia i odkrywania swych
uzdolnień poprzez różne formy uczestnictwa w organizowanych
w przyszłości warsztatach artystycznych i konkursach, którym będzie
patronować nasze stowarzyszenie. 			           SRM
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ZA GÓRAMI, ZA LASAMI BYŁO BAJECZNE POPOŁUDNIE, CZYLI O VII PIKNIKU
RODZINNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. JAGIEŁŁY W WILKOWICACH
Jak to „w krainie bajek” – słońce, deszcz, burza (w oddali na szczęście), a potem znów słońce. Jaś i Małgosia na scenie w osobach
Pana Dyrektora Andrzeja Pobożny oraz Pani wicedyrektor Małgorzaty Jakubiec, czyli VII Piknik Rodzinny w SP w Wilkowicach.
Uczniowie szkoły zaprezentowali się w bajkowych inscenizacjach,
więc scenę opanowały królewny, rycerze, książęta i kot w butach.
Wielką energią młodych tancerzy emanował pokaz grupy FENIX,
trenującej w naszej szkole pod okiem p. Anny Jakubowskiej, a wspaniałych wrażeń muzycznych dostarczył występ dziecięcego zespoły
Fletni Pana „Beskidy”, prowadzonego przez mgr Marię Prostak.
Musiało być pięknie jak w bajce, więc atmosferę radości i świetnej
zabawy podtrzymał duet MUSIC CLAPS, który poprowadził animacje
muzyczne, angażując do udziału większość młodszych uczestników.
Największe jednak emocje przeżyliśmy podczas licytacji dwóch
trampolin i fletni Pana, które to licytacje w brawurowy sposób poprowadził Sebastian Chmiel z MUSIC CLAPS.
Bajecznym wprost zakończeniem pikniku było losowanie 96 bonusów, które spowodowały, że „szczęściarze” poczuli się jeszcze bar-

dziej jak w bajce (zwłaszcza ci, którzy spędzą tydzień wakacji nad
morzem!).
W naszej bajkowej krainie było pyszne jedzonko, które jak zapowiadali organizatorzy, miało magiczne właściwości i zapewniło
wszystkim Gościom wspaniały humor. Dużym powodzeniem wśród
dzieci cieszyły się zabawy na dmuchańcach i trampolinie.
Przyjemne chwile szybko się kończą. Nie pozostaje nic innego, jak
wrócić do świata rzeczywistego i od czasu do czasu ubarwiać codzienność bajkowymi wspomnieniami z pikniku w Wilkowicach.
Składamy serdeczne podziękowania Urzędowi Gminy w Wilkowicach (Wójtowi Gminy Wilkowice Panu Mieczysławowi Rączce za
bezpłatne udostępnienie sceny, ławek, stołów, namiotu i nagłośnienia), Sołtysowi SOŁECTWA WILKOWICE Panu Ryszardowi
Rączce oraz wszystkim firmom i osobom, które pomogły nam w zorganizowaniu VII Pikniku Rodzinnego. Ze względu na ograniczoną
ilość miejsca – pełną listę firm i osób publikujemy na stronie internetowej szkoły (www.spwj.edu.pl).
Zespół Promujący Szkołę

„Integracyjne Spotkanie z Folklorem - GÓRALSKa MAJÓWKa”
W ramach projektu „Przyjaźnie bez barier” Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach zorganizował w dniu 22 maja 2013 r.- „Integracyjne Spotkanie z Folklorem - GÓRALSKĄ MAJÓWKĘ”, której
celem było promowanie kultury i folkloru Podbeskidzia. Inicjatywa ta
współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju - Program
Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2007-2013.
Była to pierwsza z imprez projektu realizowana wspólnie przez  
DPS Wilkowice i ZpS, a DSS
Ćadca ze Słowacji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
władz Powiatu Bielskiego
i Gminy Wilkowice w osobach W-ce Starosty p
Grzegorza Szatyńskiego, Wójta p. Mieczysława
Rączce oraz dyrektorów Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach i Domów Pomocy Społecznej.
Spotkanie z Folklorem umożliwiło pełną integrację osób niepełnosprawnych „górali i góralek”

z zaproszonych Domów Pomocy Społecznej z Wilkowic, Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic,
Żywca i ze sowackiej Ćadcy.
Na góralską nutę zagrał i zatańczył zespół „ŻYWCZANIE”
z Żywca. Swoją obecnością
zaszczyciły biesiadników dzieci z Przedszkola Publicznego
z Wilkowic oraz zespół „GRONICZKI” ze Szkoły Podstawowej z Wilkowic.
Uśmiechy na twarzach biesiadników, dobre jadło było gwarancją
wyśmienitej zabawy. Z uwagi na zróżnicowaną niepełnosprawność,
dysfunkcje i wiek uczestników bezpośredni kontakt
z występującymi artystami dostarczył możliwości niecodziennych przeżyć i wrażeń. Góralska muzyka udowodniła, że „Przyjaźnie bez barier” są możliwe i dają
wiele szczęścia.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację spotkania.
Przy tej okazji należy zaznaczyć, że Dom Pomocy
Społecznej w Wilkowicach obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia swojego istnienia.         Organizatorzy

„Przygoda z latem” – półkolonia w Mesznej
Jak co roku Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej zorganizowało
w dniach od 1.07. do 5.07.br. letnią półkolonię dla 45 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej.
Pogoda była wspaniała, więc mogliśmy z powodzeniem zrealizować zaplanowany
wcześniej program.
Każdy
dzień
przynosił dzieciom
wiele radości i niespodzianek. Zwiedzaliśmy zagrodę
żubrów w Pszczynie, gdzie mogliśmy oglądać żubry
z odległości kilku
metrów w porze
karmienia. Ponadto
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przyglądaliśmy się innym zwierzętom, np. jeleniom, łosiom, sarnom
i pawiom, te ostatnie zachwycały barwnymi ogonami. Prawdziwą
lekcję przyrody miały dzieci w specjalnych salach, w których znajdowały się liczne eksponaty ptaków i zwierząt leśnych. Szczególnie
podobała się im izba leśnika oraz film o historii pierwszych żubrów
w Pszczynie.
W następnych dniach też było dużo wrażeń. Będąc na Dębowcu,
dzieci zjeżdżały na torze saneczkowym, co przyniosło wiele emocji
i radości. Odwiedziliśmy jak zwykle kino, oglądając film „Uniwersytet
Potworny”. Ale najlepiej było na basenie, gdzie w upalny czwartek
mogliśmy się do woli kąpać i plażować. Starym zwyczajem zakończyliśmy półkolonię w bystrzańskiej „Hawie”.
Wielkie podziękowania należą się paniom kucharkom, które
w szkole przygotowywały nam smaczne obiady
Uważamy, że tegoroczne półkolonie były równie udane, jak poprzednie.
M. Góralczyk
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„Wesołe Lato - Wilkowice 2013” - w pigułce

Na starcie wakacyjnej
przygody po raz kolejny
znalazły się zajęcia organizowane pod patronatem
Parafialnego
Oddziału
Akcji Katolickiej w Wilkowicach.
Zakończona właśnie akcja, pokazała jak wielkie
jest zapotrzebowanie na
tego typu zorganizowany
wypoczynek. Choć z tej
formy skorzystało zaledwie 48 dzieci z terenu Wilkowic, to wielu odeszło z przysłowiowym kwitkiem – brak środków.
Poza zajęciami w salach, w plenerze były ślizgi na zjeżdżalni basenu na „Trocliku”, szaleństwa w „Zabawowie”,
a wszystko zwieńczone na „Uniwersytecie potwornym” w kinie „Helios”.
Wielorakość zajęć była możliwa dzięki obniżeniu kosztów przez udostępnienie uczestnikom
pomieszczeń w Domu Katechetycznym, szkolnej
stołówki oraz fakt, że opiekę sprawowali nauczyciele macierzystej szkoły, którzy zadbali o atrakcyjny program zajęć.
Panie kucharki przygotowywały codziennie
posiłki dla wszystkich uczestników „LATA”.

Gorące słowa podziękowania należą się:
Księdzu
Proboszczowi,
Franciszkowi Kulidze, że
tak, jak przed laty uwierzył
w powodzenie takiej akcji,
w dalszym ciągu gromadzi
nas pod gościnnym dachem
i szczodrze osładza pobyt.
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z Panem Sekretarzem Jackiem Lipowieckim na czele, za zrozumienie potrzeby organizowania
takich zajęć i zabezpieczenie środków na ich przeprowadzenie w budżecie, kierowanej przez Niego komisji, wszystkim ofiarodawcom
i sponsorom, którzy przekazali wiele produktów
na   nasze spotkania, nauczycielom, pracownikom kuchni i wszystkim tym, którzy zadbali,
by nasze zajęcia odbywały się w czystych pomieszczeniach, a których z nazwiska nie sposób
wymienić, uczestnicy mówią krótko, ale z głębi
swoich serc:
DZIĘKUJEMY! PAMIĘTAMY!
Janina Janica-Piechota
koordynator akcji

ZIOŁA W KUCHNI

Każdy z nas, niezależnie od tego,
w jakim jest wieku i czym się zajmuje, może spróbować zmienić swój
tryb życia na zdrowszy. To zawsze
się opłaci. Prawidłowe nawyki są
naszym najlepszym kapitałem. Skutecznie chronią nas przed groźnymi
chorobami np. układu krążenia, otyłością. Dając dobry przykład uczmy
nasze dzieci.
Kwiaty w naszych ogrodach można zastąpić ogródkami ziołowymi.
Nie potrzeba na to wcale dużo miejsca, roślinki w warunkach domowych świetnie się udają. A ile przy tym frajdy ze świeżych, pachnących i ekologicznych zbiorów. Zioła zakupione w sklepach nigdy nie
zastąpią tych wyhodowanych przez nas samych.
Zawsze wybieramy zioła, których zastosowanie znamy i na pewno
będziemy z nich korzystać. Umiejętnie dodane przyprawy ziołowe do
danego gatunku mięsa sprawią, że aż ślinka leci na samą myśl jedzenia. Dzisiaj poznamy kolejne zioła:
OREGANO
- lubi słońce, wtedy ma najmocniejszy aromat. Można dopuścić do
kwitnienia, listki mają w tym okresie wyjątkowy smak i zapach. Podlewamy umiarkowanie. Listki suszone są znacznie bardziej aromatyczne niż świeże. Najlepiej suszyć oregano w pęczkach i w miarę
potrzeby „strząsać” listki do potrawy. Świetnie pasuje do potraw z pomidorami, dań z makaronem, sprawdza się w potrawach z serami,
owocami morza i w sałatkach.

MAJERANEK
- preferuje stanowisko słoneczne. Uwielbia regularne podlewanie.
Trudno wyobrazić sobie naszą kuchnię bez tej przyprawy. Łatwy
w uprawie, można go dopuszczać do kwitnienia. Zastosowanie do:
zup jarzynowych, grochówki, żurku, drobiu i sałatek.
TYMIANEK
- idealnym dla niego miejscem na balkonie będzie słoneczny parapet. Lubi obfite podlewanie, dopuszczamy do kwitnienia. Używamy
całych łodyżek lub samych liści (łodyżka jest zdrewniała). Pasuje do
ryb, mięs, drobiu, warzyw, sosów. Niezastąpiony przy przyrządzaniu
potraw mięsnych, nie może go zabraknąć przy daniach grillowanych.
ZIOŁA, KTÓRE NAPRAWDĘ LECZĄ
Krwawnik jest bardzo powszechny i znany, dlatego łatwo go zbierać samemu. Ususzone baldachy kwiatów mają działanie przeciwbakteryjne i rozkurczowe.
Ziele krwawnika (łodyga z liśćmi) wykazuje działanie przeciwkrwotoczne.
DOBRY PRZEPIS
1) Świeże ziele krwawnika lub same liście myjemy i odciskamy
w sokowirówce albo miksujemy z mlekiem lub wodą. Sok przepuszczamy przez gazę. Dosładzamy miodem. Przechowujemy w lodówce
maksimum 3 dni. Pijemy 2 razy dziennie przed posiłkiem. Wzmacnia
i oczyszcza organizm.
2) Z dwóch garści świeżego ziela krwawnika wyciskamy sok i mieszamy z roztopionym masłem na gęstą papkę. Powstałą maść stosujemy na hemoroidy. Przechowujemy w lodówce.
3) Łyżeczkę liści krwawnika zalewam kilkoma łyżkami wody i gotuję przez minutę. Ciepłe i mokre liście wkładamy do gazika i przykładamy do rany. Zabieg powtarzamy 3 razy dziennie.	            KR

Informacja
Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej, organizator XVIII Dni Bystrej informuje, że z przeprowadzonej „Loterii Fantowej”
podczas obchodów XVIII Dni Bystrej, uzyskano dochód wynoszący 8 020,00 zł.
Cała ta kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji tej imprezy - opłacenie zespołów muzycznych.
Dziękujemy wszystkim Sponsorom oraz Mieszkańcom, Turystom i Gościom, którzy kupując los wsparli naszą inicjatywę.
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Rozliczenie loterii fantowej
Zgodnie z treścią decyzji zawartej w piśmie nr SK.5311.010.2013;,
znak pisma SK.KW.26.13 poniżej podaję rozliczenie zorganizowanej
w dniu 23 czerwca 2013 r. podczas VII Pikniku Rodzinnego loterii
fantowej:
Dane dotyczące zebranych środków.
W wyniku sprzedaży 68 losów o wartości 15 zł. każdy, pozyskano
kwotę w wysokości 1 020 zł.
W wyniku sprzedaży 152 losów o wartości 10 zł. każdy, pozyskano
kwotę w wysokości 1 520 zł.
W wyniku sprzedaży 323 losów o wartości 5 zł. każdy, pozyskano
kwotę w wysokości 1 615 zł.
Razem pozyskano kwotę: 4 155 zł.
Szczegółowy wykaz kosztów poniesionych na organizację i prze-

prowadzenie zbiórki publicznej - sprzedaż losów loterii fantowej:
W celu zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki publicznej sprzedaży losów loterii fantowej  nie  poniesiono kosztów związanych
z jej przeprowadzeniem. Artykuły wykorzystane do przygotowania losów zostały nieodpłatnie przekazane przez rodziców dzieci uczęszczających do szkoły oraz przez prywatne firmy.
Dokładny podział dochodu ze zbiórki publicznej - sprzedaży cegiełek okolicznościowych.
W wyniku zbiórki publicznej - sprzedaży losów loterii fantowej pozyskaną kwotę 4 155 zł. w całości przekazano Radzie Rodziców
z przeznaczeniem na remont i zakup pomocy dydaktycznych dla
Szkoły Podstawowej im. W. Jagiełły w Wilkowicach.
dyrektor szkoły
Andrzej Pobożny

Polski BIG JUMP 2013 – 30 miejsc, ponad 680 osób

Akcja Klubu Gaja – Polski BIG JUMP 2013 odbyła się w 30 miejscach, zarówno w dużych miastach, jak i małych miejscowościach.
O godzinie 15.00 w niedzielę 14 lipca nad polskimi rzekami, potokami i jeziorami znaleźli się miłośnicy sportów wodnych, przyrodnicy,
uczniowie, nauczyciele, płetwonurkowie i wiele innych osób kochających rzeki.
Dzięki Klubowi Gaja, po raz kolejny Polacy przyłączyli się do obywatelskiej akcji, która w tym samym dniu, o tej samej porze odbywa
się w całej Europie (od 2005 r.). W Polsce w Warszawie wraz z Jackiem Bożkiem, prezesem Klubu Gaja do Wisły wszedł minister środowiska, Marcin Korolec, Barbara Labuda i Urszula Kontowska, prezes
Fundacji PKO Banku Polskiego -  partnera strategicznego programu
Zaadoptuj rzekę. Wejście do wody poprzedziły warsztaty i gry dotyczące programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja – Zaadoptuj rzekę
cieszące się dużym zainteresowaniem nie tylko najmłodszych.
W całym kraju do BIG JUMP o godz. 15.00 lokalnie włączyły się organizacje społeczne, osoby prywatne, kluby płetwonurków, naukowcy, sportowcy, szkoły, dziennikarze i… miłośnicy książek, w sumie
ponad 680 osób. Nie zabrakło także czworonożnych pupili. W kilku
miejscach BIG JUMP połączono z niedzielnym spacerem więc w akcji wzięło udział także 12 psów.
W Kromołowie, nad źródłami Warty zebrali się turyści i mieszkańcy. Postanowiliśmy połączyć wejście do źródła z piknikiem, a plakaty
o akcji pojawiły się w dzielnicy i w internecie– relacjonuje mieszkaniec Kromołowa. BIG JUMP w rzece Rabie w Pcimiu odbył się po
burzy i do rzeki wchodzono w wysokich wędkarskich butach. Grupa Eksplorująca Podwarszawskie Nurkowiska połączyła BIG JUMP
z poznawaniem jeziorka Mamuciego powstałego na terenie byłej
żwirowni w Garwolinie. Do potoku Zimnik w Lipowej Beskidzie Śląskim wchodzono dwukrotnie, a organizatorzy już zapowiedzieli akcję
w przyszłym roku.
Gmina Andrychów nie pozostała obojętna na apel Klubu Gaja
o udział w międzynarodowej akcji. Rzeka, która przepływa przez
miasto daje nam wodę pitną, przez wiele lat dawała i nadal daje wiele
radości miłośnikom przyrody i amatorom odpoczynku w zaciszu– napisano w relacji z Rzyk w Małopolsce, nad rzeką Wieprzówką. BIG
JUMP w Bisztynku (na Warmii) był okazją do podjętych spontanicznie rozmów o zarośniętych brzegach rzeczki i jej otoczeniu, czyli od
lat niezagospodarowanych nieużytkach. Dla sekcji sportowej Sokołów Tarnów BIG JUMP był okazją do otwarcia zawodów kajakarskich. Rzeka odwdzięczyła się zawodnikom  pięknem podziwianym
w ciszy, zza burty kajaka. Na nowo odkryliśmy malownicze i rekreacyjne walory naszej miejskiej rzeki. Pod samym nosem mamy tak
wspaniałą przestrzeń do zagospodarowania rekreacyjno – sportowego – napisano w sprawozdaniu.
Polski BIG JUMP 2013:
Warszawa, rzeka Wisła Organizator: Klub Gaja i Urząd m. st.
Warszawy. Garwolin, jeziorko Mamucie Organizator: Grupa Eksplorująca Podwarszawskie Nurkowiska. Otwock, rzeka Świder
Organizator: Inicjatywa Chodź nad Świder.   Siedlce, rzeka Muchawka Organizator: Polski Klub Ekologiczny- Koło Podlasie w Sie8

dlcach. Hel, Morze Bałtyckie Organizator: Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.   Goniądz, rzeka Biebrza Organizator:
Biebrzański Klub Płetwonurków Meander.  Rzyki, rzeka Wieprzówka Organizator: Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach z Towarzystwem Miłośników Andrychowa i Stowarzyszeniem Inicjatyw na
rzecz Środowiska Montanum. Lipowa, potok Zimnik Organizator:
mieszkanka Lipowej, Aneta Balcarek.  Lipowa, potok Zimnik (drugie miejsce) Osoba prywatna.  Zawiercie-Kromołów Organizator:
mieszkaniec Kromołowa, Mariusz Golenia.  Widzieńsko, rzeka Gowienica Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy,
Stepnicka Organizacja Turystyczna Nie Tylko Dla Orłów. BielskoBiała, rzeka Biała Organizator: Klub Gaja.   Bielsko-Biała-Wapienica, rzeka Wapieniczanka Osoby prywatne. Pcim, rzeka Raba
Organizator: Stowarzyszenie Ab Ovo.   Bisztynek, rzeka Młynówka  Organizator: Redakcja portalu Bisztynek24.pl i osoby prywatne.  
Kępno, rzeka Niesob Organizator: Dyskusyjny Klub Książki przy
Powiatowej Bibliotece Publicznej. Tarnów, rzeka Biała Organizator:
sekcja sportowa Sokołów Tarnów. Miechowice, rzeka Skierniewka Organizator: Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka. Łódź, rzeka
Zimna Woda Osoby prywatne.  Poznań – Kiekrz, jezioro Kierskie
Organizator: sympatycy Stowarzyszenia Pro-Eko-Vitae z Poznania.
Palcza, rzeka Paleczka Osoby prywatne. Rytel, rzeka Brda Osoba
prywatna. Przeborowo, rzeka Drawa Osoba prywatna. Lenartowice, rzeka Opawica Osoby prywatne. Pruszkowice, staw Osoby
prywatne. Świbno, rzeka Wisła, Organiztar: Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling z Gdańska. Dąbrówka, rzeka Minina Osoba
prywatna.
Dwóch Polaków zorganizowało także BIG JUMP poza granicami
kraju: w Danii w miejscowości Soholtvej do rzeki Asia weszły 3 osoby
i we Włoszech w miejscowości Belgrado, do rzeki Tagliamento weszły 4 osoby.
***
BIG JUMP inicjowany jest w Europie od 2005 roku, również w Polsce, gdzie koordynatorem akcji jest Klub Gaja. Celem akcji jest pokazanie społecznego poparcia na rzecz czystych i naturalnych rzek.
BIG JUMP związany jest z wprowadzeniem Ramowej Dyrektywy
Wodnej. Zgodnie z nią do 2015 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej, wody powierzchniowe powinny uzyskać dobry stan chemiczny i ekologiczny. Dzięki BIG JUMP z roku na rok nad rzekami
i akwenami odbywa się coraz więcej akcji obywatelskich (w tym samym dniu, o tej samej porze), o których informuje prasa i portale społecznościowe. W ten sposób sytuacja rzek i ich przyszłość stają się
tematem publicznym.
Program Zaadoptuj rzekę został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Partner strategiczny: Fundacja PKO Banku Polskiego. Partner merytoryczny: Stacja Morska Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego. Patronaty: Minister Środowiska, Minister
Edukacji Narodowej.
Klub Gaja
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Rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów ze Szkoły Podstawowej
im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach
W minionym roku szkolnym nauczyciele ze Szkoły Podstawowej
im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach rozwijali zdolności i umiejętności uczniów zachęcając ich do uczestnictwa w różnorodnych
kołach zainteresowań, a później do udziału w licznych konkursach.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach koła: muzycznego, plastycznego, polonistycznego, przyrodniczego, matematyczne-

2b
5b

Imię i nazwisko
ucznia
Jakub Męcner,
Karolina Zakrzewska
Anna Goryl
Filip Marszałek
Emilia Dobija
Joanna Springer

6b

Michał Nikiel

6b

Mateusz Pach

6b

Michał Horecki

6b
6c

Kinga Wyszomirska
Oliwia Wajdzik

Klasa
1a
1b

go, językowego i sportowego. Uczestniczyli też w licznych konkursach organizowanych w szkole i poza nią. Poniżej podajemy tabelę
z osiągnięciami uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2012/2013
Laureatom konkursów i ich opiekunom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Zespół Promujący Szkoł

Nazwa konkursów

Wynik

Imię i nazwisko nauczyciela
prowadzącego

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

wyróżnienie

Jolanta Tomasik

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik
Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”
Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”
Ogólnopolski Konkurs Literacki „Omnibus”
Ogólnopolski konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”
Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Sezam”
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
Ogólnopolski Konkurs „Alfik Humanistyczny”
Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Pingwin”
Powiatowy Konkurs „Człowiek a środowisko”
Powiatowy Konkurs Literacki „Zwierzęta wokół nas”

wyróżnienie
nagroda
nagroda
wynik dobry
wyróżnienie
wyróżnienie
bardzo dobry
wynik dobry
wyróżnienie
laureatka
III miejsce

Elżbieta Wnuk
Anna Turotszy-Goryl
Ewelina Zborowska
Bogusława Jakubiec
Małgorzata Kwaśny
Wiesława Stolarczyk- Kos
Bogusława Jakubiec
Wiesława Stolarczyk- Kos
Wiesława Stolarczyk- Kos

obóz rowerowy „Lubiewo 2013”
W dniach od 01.07. do 10.07. tego roku młodzież gimnazjalna z
naszej gminy brała udział w obozie rowerowym „Lubiewo 2013”. To
już piąta edycja tej formy wypoczynku organizowanej przy współpracy gmin Wilkowice oraz Lubiewo (Bory Tucholskie). Jak co roku kadra wychowawcza obozu przygotowała program nastawiony na aktywny wypoczynek z
uwzględnieniem wycieczek rowerowych
połączonych z plażowaniem i kąpielami w
pobliskich jeziorach,
czy
zwiedzaniem
bogatych w zabytki
miast. Młodzież miała okazję spróbować

swoich sił w imprezach sportowych organizowanych przez gminę Lubiewo. Pomimo wszystkich zaplanowanych zajęć nie zabrakło czasu
na integrację obozową.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na www.wilkowice.pl
RD

Wyniki zbiórki publicznej przeprowadzonej
przez Przedszkole Publiczne w Bystrej

Wyniki zbiórki publicznej przeprowadzonej
przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej

Zgodnie z treścią decyzji Wójta Gminy Wilkowice zawartej w piśmie
nr SK.5311.008.2013,SK.KW.026.2013 z dnia 03.06.2013 r., dyrektor
Przedszkola Publicznego w Bystrej podaje wyniki zbiórki publicznej
polegającej na sprzedaży losów podczas loterii fantowej dla dzieci,
przeprowadzonej w trakcie Pikniku Rodzinnego, zorganizowanego
w Przedszkolu Publicznym w Bystrej
1. Dane dotyczące zebranych środków.
W wyniku sprzedaży 198 losów w cenie 5 zł każdy, pozyskano kwotę w wysokości 990,00 zł. Na każdym fancie sprzedawanym w ramach
zbiórki publicznej naklejona była informacja z nazwą przeprowadzającego zbiórkę, tj. Przedszkole Publiczne w Bystrej i cena losu tj. 5zł.
2. Szczegółowy wykaz kosztów poniesionych na organizację
i przeprowadzenie zbiórki publicznej.
W celu organizacji loterii otrzymano od rodziców kwotę 592,00 zł.
którą w całości przeznaczono na zakup fantów. Pozostałe fanty otrzymano od rodziców, z hurtowni zabawek oraz sojuszników przedszkola
w formie rzeczowej.
3. Dokładny podział dochodu ze zbiórki publicznej.
Całkowity dochód z loterii fantowej, tj. kwotę 990,00 zł wpłacono na
konto Rady Rodziców PP w Bystrej, przeznaczony będzie na doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne.

Zgodnie z treścią decyzji Wójta Gminy Wilkowice zawartej w piśmie nr SK.KW-029.2013, znak pisma SK.5311.012.2013 z dnia
19.06.2013 r. dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej
podaje wyniki zbiórki publicznej polegającej na sprzedaży losów podczas loterii fantowej, przeprowadzonej w trakcie Pikniku Rodzinnego
w dniu 20.06.2013r. w godzinach od 15.00 do 18.00, zorganizowanej
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej..
1. Dane dotyczące zebranych środków.
W wyniku sprzedaży 200 losów pozyskano kwotę w wysokości
2.000,00 zł. Cena jednego losu wynosiła 10 złotych.
2. Szczegółowy wykaz kosztów poniesionych na organizację
i przeprowadzenie zbiórki publicznej.
W celu organizacji loterii otrzymano od rodziców kwotę 1100,00
zł., którą w całości przeznaczono na zakup fantów. Pozostałe fanty
otrzymano od rodziców w formie rzeczowej.
3. Dokładny podział dochodu ze zbiórki publicznej.
Całkowity dochód z loterii fantowej zostanie przeznaczony na wakacyjny remont placówki. W chwili obecnej całą kwotę przekazano
na konto Rady Rodziców (w załączeniu ksero wpłaty).

Głos Gminy Wilkowice

9

Spotkanie z bohaterami bajek - klasa pierwsza w Studiu Filmów Rysunkowych
Czy pamiętacie jeszcze bohaterów naszego dzieciństwa?
Bajki, na które czekało się z niecierpliwością i oglądało z zachwytem?
Powstawały w Bielsku-Białej
i ich popularność sięgała daleko poza granice kraju. W 1963
roku zrealizowano pierwszy
odcinek najsłynniejszej polskiej
kreskówki o przygodach Bolka
i Lolka. Filmy oglądały dzieci w 80 krajach świata. Bolek i Lolek oraz
Reksio doczekali się nawet pomników w naszym mieście. Tym bardziej warto poznać ich historię i miejsce, w którym narodziły się bajki.
7. czerwca uczniowie klasy 1B Szkoły Podstawowej w Bystrej pojechali na wycieczkę do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
Powitały ich uśmiechnięte buzie ulubionych bohaterów - Bolek i Lo-

lek, Profesor Gąbka i Marceli Szpak w doborowym towarzystwie
pieska Reksia spoglądali ze ścian i portretów. Dzieci najpierw
wysłuchały ciekawostek na temat animacji. Pokazano im różne
urządzenia, dzięki którym kiedyś uzyskiwano efekty dźwiękowe.
Następnie zwiedzały pracownię animacji, malarnię, pokój zdjęć,
salę do nagrań dźwięku. Pani przewodnik niezwykle ciekawie
opowiadała o wszystkim, co interesowało dzieci.
Jednak największą przyjemność sprawiła uczniom projekcja
filmów w sali kina Studio. Dodatkową atrakcję stanowił sklepik
z pamiątkami, gdzie można było nabyć figurki bajkowych postaci, pamiątkowe pocztówki i maskotki.
Dzieci wróciły do szkoły pełne wrażeń i zadowolone. Wiele z nich
planowało kolejny wyjazd do Studia Filmów Rysunkowych w towarzystwie rodziców i dziadków. Okazuje się, że można sprawić wiele
frajdy naszym pociechom nie szukając daleko - niech zaczynają poznawać świat od tego, co najbliżej nas.
Zespół Promujący Szkołę

Wyniki zbiórki publicznej przeprowadzonej
przez Przedszkole Publiczne w Wilkowicach

prowadzającego zbiórkę, tj. Przedszkole Publiczne w Wilkowicach
oraz cena losu tj. 5zł.
Szczegółowy wykaz kosztów poniesionych na organizację
i przeprowadzenie zbiórki publicznej.
W celu organizacji loterii otrzymano fanty od rodziców, z hurtowni
zabawek oraz sponsorów przedszkola w formie rzeczowej.
2. Dokładny podział dochodu ze zbiórki publicznej.
Całkowity dochód z loterii fantowej, tj. kwotę 795, 00 zł wpłacono
na konto Rady Rodziców PP w Wilkowicach, przeznaczony będzie
na doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne.
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Wilkowicach
Cichoń Maria

Zgodnie z treścią decyzji Wójta Gminy Wilkowice zawartej w piśmie nr SK.5311.007.2013,SK.KW.023.2013 z dnia 03.06.2013r., dyrektor Przedszkola Publicznego w Wilkowicach podaje wyniki zbiórki
publicznej polegającej na sprzedaży losów podczas loterii fantowej
dla dzieci, przeprowadzonej w trakcie Pikniku Rodzinnego, zorganizowanego w Przedszkolu Publicznym w Wilkowicach
1. Dane dotyczące zebranych środków.
W wyniku sprzedaży 159 losów w cenie 5 zł każdy, pozyskano
kwotę w wysokości 795,00 zł. Na każdym fancie sprzedawanym
w ramach zbiórki publicznej zawarta była informacja z nazwą prze-

Stowarzyszenie Kulturalne „Wrota Beskidów”

W czerwcu 2013 roku odbyły się wybory do zarządu stowarzyszenia. Na Przewodniczącego Stowarzyszenia „Wrota Beskidów” wybrany został mgr Władysław Wala, ponadto do zarządu stowarzyszenia
zostali wybrani: Ryszard Rączka, Maria Ferdynus, Anna Szczygłowska, Aleksander Trojak. Stowarzyszenie ma na celu upowszechnianie kultury i sztuki, działalności artystycznej. Organizowanie warsztatów, plenerów, wystaw, konkursów, spotkań i kursów. Organizowanie
i współorganizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych
i promocyjno-handlowych w kraju i za granicą. W gminie Wilkowice
jest dużo ludzi utalentowanych młodych   i dojrzałych artystów, których należy pokazać, promować i tym chce się zająć stowarzyszenie.
Działalności stowarzyszenia nie można narzucić czy ująć w ścisłe
ramy, to musi wyjść od społeczności nie tylko Wilkowic, ale jak w nazwie ujęto „Wrota Beskidów”- ludności Podbeskidzia. Pomyśleliśmy,
że dla naszych członków stworzymy warunki do rozwijania talentów,
zamiłowań artystycznych, chęci tworzenia dzieł do podziwiania i pokazania. Dlatego chcemy stworzyć działy do ukierunkowania pewnych zainteresowań. Artysta rzeźbiarz Janusz Wędzicha zgodził się
zająć ludźmi zainteresowanymi rzeźbą. Pani Halina Dudka Helfer mistrzyni haftów na motywach historycznych z epoki średniowiecza, będzie prowadzić  taki dział. Czekamy na dalsze propozycje. Czesław
Kanik i Piotr Kwaśny poprowadzą dział sportowy  tzn. biegi-jogging,
maraton, jazdy rowerowe, rajdy górskie itp. W ostatnim czasie nasza
organizacja powiększyła się o następujących członków: Mec. Filip
Zaporowski adwokat, Piotr Kwaśny, Czesław Kanik, Krzysztof Łukaszek, Rafał Piprek, Marek Maślanka, Adam Kudzia, Jarosław Lorańc,
Andrzej Lorańc. Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców naszego rejonu do wstępowania w nasze szeregi. Im nas będzie więcej, tym będziemy mogli więcej zrobić. A plany działań mamy duże.

W Wilkowicach jest dużo pracy i nie tylko artystycznej, można dużo
pożytecznego zdziałać. Zapraszamy - mój telefon 601866966, adres
43-365 Wilkowice ul. Strażacka 3. Będziemy co miesiąc, w pierwszy
czwartek miesiąca spotykać się w Domu Strażaka w Wilkowicach.  
Stowarzyszenie „Wrota Beskidów” zaczyna działać. 20 lipca wyjeżdżamy na Słowację na imprezę kulturalno-sportową, również 20 lipca
na rynku w Wiśle odbędzie się pokaz rzeźby wielkogabarytowej, pokaz będzie prowadził nasz znany już wilkowicki artysta Janusz Wędzicha. Od 27 lipca do 4 sierpnia „Tydzień Kultury Beskidzkiej” nie
zabraknie na nim również akcentu stowarzyszenia. Na terenie amfiteatru w Szczyrku odbędą się warsztaty rzeźbiarskie, pokazy i nauka
jak rzeźbić, prowadził to będzie między innymi pod egidą naszego
stowarzyszenia Pan Janusz Wędzicha. Serdecznie zapraszamy!.
6 sierpnia na rozmowy z artystami do Londynu do Anglii wyjeżdża
przedstawiciel „Wrót Beskidów”. Jak się uda Pan Janusz Wędzicha
będzie prowadził pokazy rzeźbienia i pokaz swoich prac w centrum
Londynu w Haide Parku. Super, w imieniu całych Wilkowic życzymy
mu powodzenia.
Prezes Stowarzyszenia Władysław Wala

Sezon sportowy 2012/2013

Za nami sportowy sezon 2012/2013. Był to jednocześnie najdłuższy i najpracowitszy sezon w historii Gminnego Ludowego Klubu
Sportowego WILKOWICE w Wilkowicach.
Najwcześniej, bo już 29 lipca 2012 roku rozgrywki rozpoczęli piłkarze uczestnicząc w Pucharze Polski pokonując m.in. LKS Wilamowiczankę Wilamowice 2 : 1 i LKS Przełom Kaniów 5 : 0 i w 4 rundzie
ulegając BTS Rekord Bielsko-Biała 2 : 5. W następnych miesiącach
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do rozgrywek przystąpili juniorzy starsi i trampkarze i po raz pierwszy juniorzy młodsi. Kolejnymi zespołami były drużyny żaków i Młode
Wilczki, które rozpoczęły swoja przygodę w Akademii Piłkarskiej GOSiR i GLKS Wilkowice. Dla piłkarzy był to sezon, który zakończył się
dopiero 29 czerwca 2013 r.
Na kolejnych stronach prezentujemy tabele końcowe wszystkich
zespołów piłkarskich GLKS Wilkowice:

Głos Gminy Wilkowice

Juniorzy młodsi – Liga okręgowa – BOZPN Bielsko-Biała
– trener Kamil Jakubiec – kadra 18 zawodników

Seniorzy - KLASA A – podokręg Bielsko-Biała
– trener Krzysztof Bąk – kadra 25 zawodników
Lp.

Nazwa zespołu

Lp.

Mecze

Punkty

Bramki

Nazwa zespołu

Mecze

Punkty

Bramki

1.

PODBESKIDZIE Bielsko-Biała

24

58

100:22

1.

SOŁA Kobiernice

26

66

100:24

2.

REKORD Bielsko-Biała

24

40

58:36

2.

PIONIER Pisarzowice

26

63

73:24

3.

Rychwałd

24

40

58:36

3.

PRZEŁOM Kaniów

26

57

80:34

4.

Radziechowy – Wieprz

24

40

48:35

4.

GLKS WILKOWICE

26

50

51:30

5.

GLKS WILKOWICE

24

29

41-62

5.

KS Międzyrzecze

26

48

54:36

6.

ORZEŁ Kozy

24

21

38:81

6.

KS Bestwinka

26

45

63:38

7.

DRZEWIARZ Jasienica

24

11

36:107

Punkty

Bramki

7.

CZARNI Jaworze

26

41

52:40

8.

SOKÓŁ Buczkowice

26

38

59:47

9.

LKS Mazańcowice

26

26

38:51

10. ORZEŁ Kozy

26

26

37:49

11. MRKS Czechowice – Dziedzice II

26

21

28:62

12. SOKÓŁ Zabrzeg

26

20

25:82

13. BESKID Godziszka

26

19

36:87

14. SOKÓŁ Hecznarowice

26

1

8:106

Juniorzy starsi – Liga C – podokręg Bielsko-Biała
– trener Krzysztof Kopeć – kadra 20 zawodników
Lp.

Nazwa zespołu

Mecze Punkty Bramki

Żaki – Liga okręgowa – BOZPN Bielsko-Biała
– trener Mateusz Kudzia – kadra 32 zawodników
Lp.

Nazwa zespołu

1.

REKORD Bielsko-Biała

24

3.

CWS Kozy

24

4.
2.

UMKS TRÓJKA
Czechowice-Dziedzice
BBTS PODBESKIDZIE
Bielsko-Biała 03
GLKS WILKOWICE

24

ZAPORA Wapienica

24

7.

CZARNI Jaworze

24

LKS Czaniec

22

58

98:10

SOKÓŁ Zabrzeg

22

52

73:24

3.

LKS Bestwina

22

47

72:23

4.

CZARNI Jaworze

22

45

86:30

5.

BKS Bielsko-Biała

22

43

71:34

6.

GLKS WILKOWICE

22

43

65:36

7.

SOKÓŁ Hecznarowice

22

25

46:67

Trampkarz

8.

PRZEŁOM Kaniów

22

23

42:44

9.

LKS Mazańcowice

22

17

39:107

Żak

22

17

39:82

22

15

43:73

12. ZAMEK Grodziec Śląski

22

3

14:158

Trampkarze – Liga C – podokręg Bielsko-Biała
– trener Krzysztof Zborowski – kadra 28 zawodników
Lp.

Nazwa zespołu

Mecze

Punkty

Bramki

1.

LKS Bestwina

22

49

78:20

2.

KS Bestwinka

22

47

51:15

3.

ZAMEK Grodziec Śląski

22

45

68:32

4.

LKS Czaniec

22

42

56:20

5.

BKS Bielsko-Biała

22

42

68:22

6.

GLKS WILKOWICE

22

37

64:28

7.

GROŃ Bujaków

22

34

55:41

8.

LKS Mazańcowice

22

28

57:41

9.

PRZEŁOM Kaniów

22

24

40:42

10.

SOKÓŁ Hecznarowice

22

17

30:90

11.

CZARNI Jaworze

22

10

35:90

12.

SOKÓŁ Zabrzeg

22

3

6:167

24

6.

2.

11. GROŃ Bujaków

24

5.

1.

10. KS Bestwinka

Mecze

Wyróżnienia indywidualne za sezon 2012/2013 wśród zawodników
młodzieżowych otrzymali :
Kategoria
wiekowa
Junior starszy
Junior młodszy

Złoty but

Srebrny but

Brązowy but

Szymon Kubala
Stefan
Laszczak

Jakub Kućka

Mateusz Kutny

Mateusz Łopata

Rafał Haczek

Jacek Wajdzik

Kacper Bistyga

Maciej Marzec

Bartłomiej
Zbozień

Arek
Lenkiewicz
Kamil Nowicki

Ponadto chcieliśmy również poinformować, że zawodnik naszego
Klubu, trampkarz Jakub Caputa przeszedł do słynnej szkoły piłkarskiej Gwarek Zabrze, w której będzie kontynuował naukę i grę.
Największym przedsięwzięciem piłkarskim  w sezonie 2012/2013
było utworzenie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Wilkowicach Akademii Piłkarskiej „Młode Wilczki”. Zainteresowanie tymi zajęciami sportowymi przerosło oczekiwania organizatorów.  
Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach. Pierwsza, w szkołach
podstawowych w Bystrej, Mesznej i Wilkowicach przez trenera Tomasza Chełmińskiego, a druga na hali sportowej i Orliku, gdzie zajęcia prowadzone były przez trenerów: Krzysztofa Bąka, Jarosława
Bożka, Krzysztofa Zborowskiego i Mateusza Kudzię. Łącznie swoich
sił w Akademii próbowało ok. 120 przedszkolaków i uczniów szkól
podstawowych. Koordynatorami całego przedsięwzięcia byli trener
Krzysztof Bąk i Marek Kubica dyrektor GOSiR.
Drugą sekcją sportową w GLKS WILKOWICE jest sekcja piłki siatkowej kobiet i mężczyzn. W minionym sezonie oba zespoły po raz
pierwszy uczestniczyły w rozgrywkach na szczeblu III Ligi Śląskiego
Związku Piłki Siatkowej. Dla naszego Klubu było to bardzo duże wyzwanie.  Niestety nie udało się osiągnąć planu minimum, jakim było
utrzymanie zespołów w III lidze.
Poniżej prezentujemy tabele końcowe zespołów siatkarskich
GLKS Wilkowice:
III Liga kobiet Śląskiego Związku Piłki Siatkowej –
trener Ryszard Dzielędziak, Adam Dusza – kadra 16 zawodniczek

Głos Gminy Wilkowice
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Sezon zasadniczy

Grupa 2
Lp.
1

Zespół
BKS Aluprof
Bielsko-Biała 2

Mecze

18

Pkt

Sety
+

Sety
-

44

49

22

pkt +

pkt -

11

26

1.250

24

1.206

16

1526 1278

3

18

42

48

20

1584 1278

4

KPKS Halemba

18

38

42

20

1427 1204

5

UKS Jedynka ERBUD
Rybnik

18

27

34

34

1462 1459

6

MOSiR Łaziska Górne

18

20

28

41

1395 1534

7

UKS Spartakus Zabrze

18

20

26

39

1285 1426

18

17

26

44

1377 1492

18

17

26

44

1389 1547

18

2

6

54

993

1451

Sety + Sety - pkt +

pkt -

Baraże o utrzymanie w III lidze
1
2

VC Victoria-MOSiR
Cieszyn
MKS-MOS Płomień
Sosnowiec

Mecze

Pkt

3

6

9

2

265

207

3

5

8

6

306

303

3

GLKS Wilkowice

3

4

5

7

239

271

4

KU AZS Politechniki
Częstochowskiej

3

3

2

9

233

262

III Liga mężczyzn Śląskiego Związku Piłki Siatkowej –
trener Ryszard Dzielędziak, Adam Dusza – kadra 18 zawodników
Grupa 2
Lp.
1
2

Zespół
MTS Winner
Czechowice-Dziedzice
PRO AZS ATH Bielsko
Biała

Mecze

Pkt

Sety + Sety - pkt +

pkt -

16

45

47

11

1395

1118

16

37

39

16

1330

1145

3

Jastrzębski Węgiel 2

16

35

42

19

1404 1264

4

SK Górnik Radlin

16

24

29

29

1303 1243

16

22

28

32

1288 1357

16

22

26

32

1237 1294

5
6

KS „Unia”
Bieruń Stary
UKS Metalik
Radziechowy

7

MCKiS Jaworzno 2

16

18

25

35

1288 1364

8

SiKReT Gliwice

16

13

21

40

1262 1397

9

GLKS Wilkowice

16

0

5

48

995

1320

Baraże o utrzymanie w III lidze
Lp.
1
2
3

Zespół
Gmina Mykanów LKPS
Borowno
KU AZS Politechniki
Częstochowskiej
GLKS Wilkowice

1.258

11

49

Zespół

Stosunek pkt.

27

BENQ KAEFER Stars’i

43

Lp.

Punkty

11

Bochenek

18

10 GLKS Wilkowice

Mecze

2.

UKS Dębowianka
Dębowiec

9

Zespół

Bartek

3.

GS UKS Krzanowice

MKS CzechowiceDziedzice
VC Victoria-MOSiR
Cieszyn

1.

1632 1401

2

8

Miejsce

Mecze

Pkt

Sety + Sety - pkt +

pkt -

2

4

6

2

199

167

2

3

4

3

154

153

2

2

1

6

138

171

Spektakularnym sukcesem zakończył się sezon 2012/2013 w Bielskiej Amatorskiej Lidze Siatkówki. Drużyna chłopców GLKS WILKOWICE po raz pierwszy zdobyła 2 miejsce, przegrywając finał play off
po pasjonującym meczu 2:3. Zespół Wilkowic przystąpił do ostatecznej rozgrywki z 8 miejsca i po fantastycznych meczach dotarł do finału.

4.

Gedeon

11

23

1.127

5.

Enersys

11

20

1.050

6.

CSW Kozy

11

18

1.009

7.

Zygzak Karting

11

16

0.950

8.

Wilkowice

11

15

0.986

9.

Medicus

11

10

0.858

10.

PKS Leszczyny

11

9

0.899

11.

Zagroda Buczkowice

11

8

0.809

12.

Bosmal

11

1

0.724

FINAŁ
BENQ KAEFER STARS’I - WILKOWICE
3-2 (24-26, 25-20, 24-26, 25-22, 16-14).
W sezonie 2012/2013 odbyły się również inne wydarzenia ważne
dla całej społeczności klubowej GLKS.
Przede wszystkim w miesiącu grudniu 2012 r. odbyły się 2 spotkania opłatkowe siatkarzy i piłkarzy z kadrą trenerską i Zarządem
GLKS, podczas których wszyscy składali sobie życzenia świąteczne
i noworoczne.
W styczniu 2013 r. odbył się na sali widowiskowej Domu Strażaka
w Wilkowicach Bal Mistrzów Sportu. Udział w nim wzięli sportowcy,
trenerzy, olimpijczycy, sponsorzy oraz przedstawiciele władz samorządowych i sympatycy GLKS Wilkowice. Podczas Gali Zarząd
GLKS Wilkowice uhonorował osobowości roku 2012 okolicznościowymi statuetkami.
Wyróżnienia otrzymali:
- Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice:
„Podziękowanie za zrealizowane inwestycje sportowe w Gminie
Wilkowice”;
- Aleksander Adamiec z-ca Wójta Gminy Wilkowice:
„Podziękowanie za nadzór nad inwestycjami sportowymi zrealizowanymi w Gminie”;
- Jacek Ryłko, Tomasz Roszko - PPHU JUWET Spółka Jawna –
SPONSOR ROKU 2012
„Podziękowanie za pomoc finansową dla GLKS WILKOWICE”
- Natalia Portuchaj - SIATKARKA ROKU 2012 GLKS WIKOWICE
- Ziemowit Tobiczyk - SIATKARZ ROKU 2012 GLKS WILKOWICE
- Damian Górny - PIŁKARZ ROKU 2012 GLKS WILKOWICE
- Ryszard Dzielędziak - TRENER ROKU 2012 GLKS WILKOWICE
Kolejnym ważnym wydarzeniem było Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze GLKS WILKOWICE, które odbyło się w dniu 25
marca 2013 r. i w trakcie którego wybrano nowe władze Klubu w składzie:
Zarząd : Ryszard Rączka – prezes, Łukasz Hola – wiceprezes,
Jan Urbańczyk – wiceprezes, Rafał Dobija – skarbnik, Marek Pronobis – sekretarz, Mateusz Kudzia, Marek Maślanka, Stanisław Białek,
Ziemowit Tobiczyk – członkowie zarządu.
Komisja Rewizyjna : Marian Woliński – przewodniczący, Stefan
Laszczak – sekretarz, Czesław Kanik – członek.
Cieszy również fakt, że Pan Marek Kubica, członek naszego Klubu, reprezentujący Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Noznej został
powołany przez nowe władze Polskiego Związku Piłki Nożnej do 7
osobowej Komisji Etyki i Fair Play PZPN.
Tak więc miniony sezon obfitował w wiele wydarzeń sportowych,
w których z powodzeniem uczestniczyli zawodnicy GLKS Wilkowice.
cd. na str. 16
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Głos Gminy Wilkowice

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
WILKOWICE

Głos Gminy Wilkowice
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Sezon sportowy 2012/2013

cd. ze str.12
Dziękujemy wszystkim naszym zawodnikom, działaczom, sympatykom, sponsorom i władzom samorządowym za kolejny wspólny sezon sportowy. Mamy
nadzieję, że rozpoczynający się już 27 lipca nowy sezon 2013/2014 przyniesie również wiele atrakcyjnych
imprez i emocji sportowych. Zapraszamy na areny
sportowe naszej Gminy.
Zarząd GLKS WILKOWICE

Szanowni Mieszkańcy oraz
Goście wypoczywający
w naszej gminie!
1. Nowopowstały Zespół Pieśni i Tańca działający na terenie Gminy Wilkowice ogłasza nabór chętnych do młodzieżowej i starszej grupy.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tańcem regionalnym, tańcami narodowymi oraz
śpiewem. Dodatkowo dla wszystkich członków
zespołu nauka tańca towarzyskiego. Pierwsze
spotkanie odbędzie się 1 sierpnia 2013 r. o godzinie 18-tej w Meszniańskim Ośrodku Kultury
„Nad Borami”. Po opanowaniu sztuki tańca zapewniamy udział w licznych występach, obozach szkoleniowych oraz
wyjazdach zagranicznych. Więcej informacji pod numerem telefonu
513272794 lub mailowo zespolregionalny@gmail.com.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10
w ramach Priorytetu V Środowisko, Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent: Gmina Wilkowice
Koszt całkowity inwestycji wyniósł: 1 368 642,88 zł
Kwota kosztów kwalifikowalnych 1 160 762,10 zł
Kwota dofinansowania 986 647,78 zł
Nadrzędnym celem realizacji tego przedsięwzięcia było
zmniejszenie kosztów utrzymania budynku szkoły i poprawa
jakości powietrza.

11 marca 2013 zawarto umowę na realizację robót
budowlanych związanych z II etapem realizacji tej inwestycji.
Umowę zawarto z firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe OPAKPOL Budowlanka Zenon Kwaśniak
z siedzibą: ul. Katowicka 185A, 43-346 Bielsko-Biała.
Termin zakończenia projektu to 30 czerwca 2013 roku.
Koszt realizacji tego etapu wyniósł 805.650,00 zł brutto.

2. Zapraszamy również do odwiedzania Meszniańskiego Ośrodka
Kultury „Nad Borami” w okresie
wakacyjnym. W miesiącu sierpniu planowane jest wiele wydarzeń wartych Państwa uwagi,
m.in. dwie wystawy, które będzie
można zwiedzać w godzinach
pracy Filii Biblioteki w Mesznej
oraz podczas zbliżających się
Dni Mesznej.
Więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl w zakładce Kultura,
sport i rekreacja – MOK „Nad Borami” już wkrótce!
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W ramach realizacji II etapu zrealizowano następujące prace:
• przebudowano kotłownię kondensacyjną w układzie
kaskadowym o mocy 244 kW,
• wykonano system wentylacji mechanicznej i ogrzewania
powietrznego/nadmuchowego o łącznej wydajności 51.000 m3/h
• zrealizowano system BMS obejmujący sterowanie
wszystkimi urządzeniami grzewczo-wentylacyjnymi,
• przebudowano wewnętrzną instalację CO,
• wykonano wewnętrzną instalację wody zimnej i hydrantowej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Głos Gminy Wilkowice

