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SOBOTA, 23 sierpnia 2014
15. 00
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16.15
17.15

17.30
18.30

Msza Święta w intencji mieszkańców
i zaproszonych gości w zabytkowej Kapliczce
przy ul. Agrestowej w Mesznej z udziałem
Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Wilkowic,
Przemarsz uczestników na boisko
sportowe przy ul. Szkolnej w Mesznej,
Koncert Gminnej Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Wilkowic,
Oficjalne otwarcie XV Dni Mesznej,
przywitanie zaproszonych gości
oraz mieszkańców,
Występ Zespołu Pieśni i Tańca „BIELSKO”,
Pokazy sprawnościowo - gaśnicze
w wykonaniu OSP Meszna,

19.00 Występ zespołu „GRUPA FURMANA”,
20.30 Występ Kapeli Góralskiej „EŚTA” z Sopotni,
22.30 - 3.00 Rodzinne biesiadowanie przy muzyce.

NIEDZIELA, 24 sierpnia 2014
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22.00

Mini festyn dla dzieci, gry, zabawy i tańce,
prowadzi Pan Sebastian Chmiel,
Występ Zespołu „WŁÓCZYKIJE”,
Występ Zespołu „DREAM OF JAMAICA”,
Duet wokalny „Marysia i Estera” z Mesznej,
Występ Zespołu „ZIEMIA BESKIDZKA”
z Mesznej,
Losowanie nagrody głównej w loterii fantowej,
Występ Zespołu „WAWELE”,
Zakończenie XV Dni Mesznej
pokazem sztucznych ogni.

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach uzyskało
tytuł: BEZPIECZNEJ SZKOŁY
oraz członkostwo OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU
BEZPIECZNYCH SZKÓŁ
W okresie od 20 listopada 2013 r. do 31 maja 2014 r. Gimnazjum
im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przystąpiło do udziału w Ogólnopolskim Konkursie  Fundacji Państwo Obywatelskie „Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń”, którego hasło brzmi: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

Celem konkursu była popularyzacja wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa
obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, także ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, szerzenia tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach oraz solidaryzmu społecznego.
c.d. na str. 2
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Podczas trwania konkursu, nauczyciele Kultury i Dziedzictwa Narodowego, parlai uczniowie przystąpili do realizacji 10 za- mentarzyści, przewodniczący komisji sejdań przewidzianych w regulaminie konkur- mowych i senackich, rektorzy wyższych
su. Realizacja zadań zaangażowała całą uczelni, kuratorzy oświaty. W tym jakże
społeczność szkolną, zwiększyła wiedzę trudnym i wymagającym projekcie wzię/RJRW\S\VWRVRZDQHSU]\ZL]XDOL]DFML3URJUDPX5R]ZRMX2EV]UyZ

uczniów na
zadań z pro- ło udział tylko 2700 szkół podstawowych,
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filaktyki,
bezpieczeństwa,
gimnazjalnych i licealnych z terenu całej
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kultury osobistej
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oraz
uświadomiła
uczniom,
że
nie
są
sami,
Polski.
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że mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu
Koordynator akcji
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swoich problemów, ale także powinni zwramgr Magdalena Brózda
cać uwagę na najbliższe otoczenie, bo być
może ktoś
liczy na ich uśmiech i pomocną
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wie chętnie wyrażali
swoją opinię, dyskuGminy
Wilkowice”,
w
artykule doty/RJRL]QDN3URJUDPX5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFKQDODWD
/RJRL]QDN3URJUDPX5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFKQDODWD
towali
oraz dzielili
się swoimi pomysłami.
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oraz Wydawca „Głosu Gminy WilEfektem wszystkich działań było uzykowice” przeprasza Dyrektora Gimskanie tytułu „Bezpiecznej Szkoły” oraz
nazjum wraz z Radą Pedagogiczną
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Bezpieczna Szkoła – BezMaciej Mrówka
pieczny Uczeń 2014 patronowali między
Redaktor Głosu Gminy Wilkowice
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innymi: Marszałek Sejmu,
Wicemarszałoraz Drukarnia
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Prasa
Beskidzka
kowie, Minister Sprawiedliwości,
Minister
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I stało się – projekt w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” dotyczący „Remontu pomieszczeń Starej Stolarni z przeznaczeniem
na cele społeczno-kulturalne w Bystrej” stał się faktem. W dniu 5
lipca br. nastąpiło uroczyste otwarcie Izby Regionalnej „Starej Stolarni”. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 przywitaniem
zaproszonych gości, m in. delegacji z Gminy Lubiewo z Panem
Wójtem Michałem Skałeckim na czele, Radnymi Gminy Wilkowice
z Panem Przewodniczącym Bartoszem Olmą, przedstawicieli Stowarzyszeń z terenu całej gminy, a także darczyńców indywidualnych. W kilku zdaniach bezpośrednio przed uroczystym otwarciem
Starej Stolarni przedstawiłem gościom zarys całego przedsięwzięcia – projektu. Podkreśliłem jak wielką wagę edukacyjną dla młodego pokolenia będzie miało to miejsce, szczególnie w perspektywie
powstającego obok Gminnego Ośrodka Kultury i planach stworzenia skansenu składającego się ze starych domostw z wyposażeniem
będącym
odzwierciedleniem
tego jak żyli i pracowali kiedyś nasi przodkowie na tym terenie.
Wokół, będącego na
ukończeniu, Gminnego Ośrodka Kultury
powstanie wówczas
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wspaniały kompleks edukacyjny, stanowiący atrakcyjne
miejsce na turystycznej mapie
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Uroczyste wspólne  przecięcie wstęgi przez Panią Annę
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Wójta   Gminy Lubiewo oraz
przeze mnie, zapoczątkowało
nowy rozdział historii Gminy
Wilkowice i otworzyło przed
gośćmi powrót do przysłowio-

Głos Gminy Wilkowice
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POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI W GMINIE
WILKOWICE
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu aktywizację mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LGD Ziemia Bielska
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – „Odnowa i rozwój wsi”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013




wej przeszłości. Uroczystego poświęcenia Starej Stolarni dokonał ks.
proboszcz Parafii w Bystrej Śląskiej Dariusz Babula. Na zwiedzających czekały 4 izby,  z których pierwsza wyposażona jest w sprzęty
rolnicze, które kiedyś były nieodzownym elementem, prawie każdego, gospodarstwa rolnego na naszym terenie. Druga z kolei, to izba
mieszkalna, w której znajdują się eksponaty związane z życiem codziennym człowieka. Izba dzieli się na strefę sacrum i profanum, czyli
święty kącik i w opozycji do niego kąt związany z codziennością ówczesnego człowieka. Ta izba wzbudziła u niejednego zwiedzającego
wspomnienia. Od zwiedzających usłyszeć można było zgodnie wypowiadane słowa: „u mojej babci było tak samo”. Trzecią z kolei zwiedzaną izbą była wozownia, w której goście mogli podziwiać chomąta
i całe uprzęże dla konia. W ostatniej, czwartej izbie, znajduje się ekspozycja reprodukcji starych widokówek dotyczących Gminy Wilkowice. Eksponaty, dostępne dla zwiedzających zostały odrestaurowane
przez panów Andrzeja i Stanisława Nowaków i w pieczołowity sposób
ustawione, by prezentowały się w jak najlepszym i logicznym ciągu.       
W tym właśnie miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom i Radnym, którzy bezinteresownie przekazali eksponaty. Szczególne podziękowania kieruję do Państwa Goryl, Państwa
Pietraszko oraz Pana Kazimierza Świerk - mieszkańców Bystrej,  któ-

rzy przekazali bardzo cenne eksponaty, które wypełniły izbę mieszkalną oraz izbę główną Starej Stolarni. Pragnę również podziękować
Pani Dyrektor Żywieckiego Parku Etnograficznego - Teresie Kurzyk, która bezinteresownie pomogła w ustawieniu całej ekspozycji,
a w dniu otwarcia oprowadziła i omówiła fachowo całą ekspozycję.
Serdecznie dziękuje również Panu Michałowi Skałeckiemu, Wójtowi
partnerskiej Gminy Lubiewo, który przekazał jako eksponat do Starej
Stolarni żelazko.
Stojąc na straży „przeszłości” zachęcam wszystkich, a przede
wszystkim placówki oświatowe z naszego terenu i nie tylko do
zwiedzania Izby Regionalnej „Starej Stolarni”.   Chciałbym również
zachęcić i zaapelować do wszystkich mieszkańców naszej gminy                             
o przekazywanie eksponatów, które mogą posłużyć przyszłym pokoleniom, by wiedziały jak to było kiedyś.
Wszystkich zainteresowanych Izbą Regionalną „Stara Stolarnia”
zapraszam do kontaktu z Referatem Kultury, Sportu i Promocji Gminy
w celu ustalenia szczegółów zwiedzania ekspozycji pod nr tel. 33/499
00 77 w. 414.
Mieczysław Rączka
Wójt Gminy Wilkowice

INFORMACJA
W dniu 13 sierpnia 2014 r. (środa)
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
będą nieczynne
z powodu wyjazdu na szkolenie.
UG

XV DNI WILKOWIC
Komitet Organizacyjny XV Dni Wilkowic
serdecznie dziękuje Zespołowi „TEST”
za występ podczas tegorocznych obchodów
dni naszego sołectwa.

WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka
między innymi:
• uczestniczył w odbiorach budowlanych zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach;
• wziął udział w obchodach święta policji z okazji 95 rocznicy
jej istnienia;
• prowadził rozmowy z kolejnym inwestorem, prowadzącym
działalność gospodarczą, dotyczące Gminnej Strefy Przedsiębiorczości.
W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone przetargi na następujące zadania:
• sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do
rzeki Białej w rejonie ulicy Działkowej i Fałata w Bystrej;
• przebudowa drogi gminnej ul. Klimczoka w Bystrej etap IV;
• budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki

Białej w rejonie ulicy Działkowej i Fałata w Bystrej;
• udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego uwzględniającego realizację zadania pn.
Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina Promyk
na Gminny Ośrodek Kultury w wysokości 2.500.000,00 zł;
• sprawowanie nadzoru inwestorskiego 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 2014 etap I;
• 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 2014 - etap I.

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI
W DNIU 25 CZERWCA 2014 R., W SPRAWIE:
XLVIII/410/2014

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2014,

XLVIII/411/2014

wprowadzenia zmian do WPF, na lata 2014 – 2021,

XLVIII/412/2014

uchylenia uchwały własnej nr XLV/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wydzielenia
w mieszkaniowym zasobie gminy lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy,

XLVIII/413/2014

zwiększenia środków funduszu sołeckiego,

XLVIII/414/2014

ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wilkowice,

XLVIII/415/2014

opinii o utworzeniu wspólnego z gminą Buczkowice i miastem Szczyrk okręgu wyborczego dla przeprowadzenia
wyborów do Rady Powiatu Bielskiego.
Głos Gminy Wilkowice
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UDANE ROZPOCZĘCIE WAKACJI ZE STOWARZYSZENIEM
ROZWOJU MESZNEJ
Wakacyjną tradycją stały
się półkolonie dla dzieci naszej miejscowości organizowane przez   ,,Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej” przy
finansowym wsparciu Urzędu Gminy Wilkowice i współpracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej.
Pierwszego dnia  letniej kanikuły  uczestnicy półkolonii  (w wieku
od 6-ciu do 12 lat) , mimo niesprzyjającej aury, stawili się na zbiórkę.
Do Żywca, gdzie udaliśmy się na wycieczkę, dotarliśmy w strugach
deszczu, który nie przeszkodził nam w zwiedzaniu licznych  działów
Muzeum Zamkowego, ale uniemożliwił spacer po pięknym parku pałacowym.
Ze względu na opady, zmodyfikowany został program wypoczynku.  Niestety wyjazd na odkryty basen w Cygańskim Lesie nie mógł
być zrealizowany. W ,,Zabawowie” jednak oraz kinie nic nam nie psuło humorów i wszyscy świetnie się bawili, o czym świadczyła 100 %
frekwencja uczestników. Z apetytem pałaszowane  były obiady przygotowywane przez pracowników stołówki szkolnej, a ustawiająca się
kolejka po dokładki, była potwierdzeniem jakości serwowanych posił-

ków. Ostatniego dnia wypoczynku pogoda wreszcie dopisała.  Dzieci  
z    trzech grup miały okazję uczestniczyć w zajęciach ruchowych
na świeżym powietrzu: ,, Abc tenisa ziemnego – prowadzone przez  
trenera  tej dyscypliny,  gry w piłkę  oraz  w harcach na placu zabaw.
Spacer do ,,Pizzerni  Hawa” w Bystrej, a zwłaszcza powrót stamtąd,
sprawił że wszyscy poczuliśmy zdrowe zmęczenie.
Nie sposób więc nie podziękować wszystkim  pracującym społecznie członkom Stowarzyszenia Rozwoju w Mesznej tj. Przewodniczącej  p. Annie Kaźmierczak, paniom Barbarze Tarasiewicz  i Małgorzacie Walczak  oraz panom Tomaszowi Marcalikowi i Jerzemu Kochaj.
Wraz z dziećmi, na   ich prośbę, dziękujemy także   paniom Bernadecie Odoj, Anieli Dziki, Marii Paszko, Magdalenie Kowalewskiej
i Maryli Fijak za serwowane  
pyszności.
Do zobaczenia na półkoloniach za rok! Teraz wszystkim życzymy wspaniałych
wakacji, równie udanych , jak
nasze półkolonie!
U. Jaskmanicka-Kochaj
i M. Nawieśniak.

SUKCESY UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MESZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
KONKURSY MIĘDZYNARODOWE
1. Oliwia Góra - finalistka
Ekumeniczny Międzynarodowy
Wiedzy Biblijnej „Jonasz”
Opiekun - mgr Grażyna Kubica

Konkurs

2. Magdalena Tórz  - 1. miejsce ( prezentacja multimedialna)
Edgar Wackermann - 2. miejsce (prezentacja multimedialna)
Międzynarodowy
Konkurs
Plastyczny
„Mieszkam  w Beskidach”
Opiekun - mgr Małgorzata Więzik
3. Michał Mrowiec - wyróżnienie  (prezentacja multimedialna)
Międzynarodowy
Konkurs
Plastyczny
„Mieszkam  w Beskidach”
Opiekun - mgr Małgorzata Więzik
4. Kamila Damek, Aleksandra Maciejiczek
– 1. miejsce (grafika komputerowa)
Ewelina Witos – 2. miejsce (grafika komputerowa)
Aleksandra Janica, Filip Legierski – 3.
miejsce (grafika komputerowa)
Międzynarodowy
Konkurs
Plastyczny
„Mieszkam  w Beskidach”
Opiekun - mgr Małgorzata Więzik
5. Jakub Opitek –  1. miejsce
Międzynarodowy
Konkurs
Plastyczny
„Mieszkam  w Beskidach”
Opiekun - mgr Renata Kamińska
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6. Maja Wanio – 2. miejsce
Kamila Królak – wyróżnienie
Międzynarodowy
Konkurs
Plastyczny
„Mieszkam  w Beskidach”
Opiekun - mgr Krystyna Laszczak
7. Filip Legierski - wynik bdb
Martyna Radecka  - wynik bdb
Wyróżnienia:
Szymon Balcerzak
Szymon Żur
Patryk Ludwig
Michał Radkowski
Jakub Radecki
Oskar Seweryn
Bartłomiej Dawiec

Międzynarodowy Konkurs
Matematyczny „Kangur”
Opiekun - mgr Małgorzata Więzik
8. Julia Zielińska - wyróżnienie
Międzynarodowy Konkurs   Matematyczny
„Kangur”
Opiekun - mgr Grażyna Damek
9. Laura Dąbrowska – 1. Miejsce
Nagroda specjalna dyrektora Ośrodka Kultury w Świnnej
Międzynarodowy
Konkurs
Plastyczny
„Mieszkam  w Beskidach”
Głos Gminy Wilkowice

Opiekun - mgr Grażyna Damek
10. Adam Opitek, Marlena Kępys - 2. miejsce
Międzynarodowy
Konkurs
Plastyczny
„Mieszkam  w Beskidach”
Opiekun - mgr Grażyna Damek

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE
1. Oskar Seweryn – wynik bdb, lokata 4
Jakub Radecki -  wynik db, lokata 11
Kinga Kurowska – wynik  db, lokata 14
Weronika Walczak – wynik db, lokata 19
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego
FOX
Opiekun – mgr Gabriela Kłosowska
2. Maria Cembrzyńska – wynik db, lokata
21
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego
FOX
Opiekun – mgr Katarzyna Szczerbowska

3. Ogólnopolski konkurs
języka polskiego „Olimpus”
W konkursie wzięło udział 1176 uczniów z
całego kraju.
8 uczniów z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mesznej uzyskało
następujące wyniki:
Jakub Waszak 16. miejsce (laureaci do 15.
miejsca)

Maria Cembrzyńska 21. miejsce
Ewelina Witos               28. miejsce
Aleksandra Maciejiczek 29. miejsce
Aleksandra Janica
29. miejsce
Martyna Caputa              31. miejsce
Weronika Walczak
35. miejsce
Dominik Szczur              44. miejsce
Opiekun- mgr  Renata Durajczyk
4. Kategoria kl. III-IV
Marta Opitek – 13. miejsce – laureatka
Oskar Seweryn – 16. miejsce
Szymon Tymich – 17. miejsce
Justyna Śliwa – 22. miejsce
Klaudia Kubica – 26. miejsce
Magdalena Walczak – 28. miejsce
Filip Buława – 29. miejsce
Jakub Początek – 29. miejsce
Weronika Strzelec – 30. miejsce
Maciej Waszak – 33. miejsce
Kategoria kl. V-VI
Maria Cembrzyńska – 16. Miejsce
Ogólnopolski Konkurs na Temat Ekologii i
Ochrony Środowiska
Opiekun – mgr Janusz Prochownik

KONKURSY WOJEWÓDZKIE
1. Kornelia Marcalik -  wyróżnienie
Wojewódzki Konkurs Poetycki  pt. „Takie klimaty…” (w ramach Konkursu Literackiego
XXI Tydzień Ziemi )
Opiekun - mgr  Renata Durajczyk

KONKURSY POWIATOWE
1. Lucjan Pezda - wyróżnienie
X Powiatowy Plastyczny Konkurs Ekologiczny „Człowiek a środowisko”
Opiekun - mgr  Grażyna Damek
2. Aleksandra Maciejiczek – wyróżnienie
(prezentacja multimedialna)
X Powiatowy Plastyczny Konkurs Ekologiczny „Człowiek a środowisko”
Opiekun - mgr  Małgorzata Więzik
3. Marta Kruczek - wyróżnienie
X Powiatowy Plastyczny Konkurs Ekologiczny „Człowiek a środowisko”
Opiekun - mgr  Renata Kamińska
4. Jakub Waszak - laureat
Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla
klas IV-VI
Opiekun mgr Gabriela Kłosowska
5. Weronika Walczak, Aleksandra Maciejiczek - finaliści
Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla
klas IV-VI
Opiekun mgr Gabriela Kłosowska
6. Adam Opitek - nagroda
Powiatowy Konkurs „Kalejdoskop kultur”
Opiekun mgr Grażyna Damek

KONKURSY GMINNE
1. Weronika Walczk - 1. miejsce
V Gminny Konkurs Ortograficzny
„ Ortograficzne Potyczki”
Opiekun mgr Renata Durajczyk
2. Aleksandra Maciejiczek 3. miejsce
V Gminny Konkurs Ortograficzny
„Ortograficzne Potyczki”
Opiekun mgr Renata Durajczyk
3. Zofia Marcalik, Błażej Mrukot, Adam
Opitek - nagroda
Gminny Konkurs Plastyczny „ Moje Boże Narodzenie ”
Opiekun – mgr Grażyna Damek
4. Joanna Duraj – 1. miejsce
Dominika Usarz – 3. miejsce
Karolina Wilczek, Paweł Izydorek, Jakub
Opitek - wyróżnienie
Gminny Konkurs Plastyczny „ Moje Boże Narodzenie”
Opiekun – mgr Renata Kamińska

12. Emanuela Jędrzejewska 1. miejsce
Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek w Mesznej
Opiekun – mgr  Piotr Bezymski
13. Kaja Widzyk, Amelia Grzybowska,
Wiktoria Emrulahu - 1. miejsce (kategoria
zespół)
Aleksandra Wolińska- 1. miejsce (kategoria
soliści)    
Konkurs Kolęd i Pastorałek w Bystrej
Opiekun –  mgr  Piotr Bezymski
14. Aleksandra Wolińska - wyróżnienie
Konkurs Kolęd i Pastorałek w Komorowicach
Opiekun – mgr Piotr Bezymski
15. Anna Bezymska- wyróżnienie
Konkurs Kolęd i Pastorałek w Szczyrku
Opiekun – mgr Piotr Bezymski
16. Zespół „Górolicki” 2. miejsce
Gminny Konkurs Kolęd „Bystrzańskie Gody”
Opiekun – mgr  Piotr Bezymski, mgr Sławomir Trojak

5. Uczniowie kl. II - 1. miejsce
Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej
Opiekun – mgr  Grażyna Damek

17. Zespół „Górolicki” – II etap
Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Zespołów Folklorystycznych
Opiekun – mgr  Piotr Bezymski, mgr Sławomir Trojak

6 . Uczniowie kl. III - 3. miejsce
Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej
Opiekun – mgr  Renata Kamińska

POWIATOWE I GMINNE ZAWODY
SPORTOWE

7 . Aleksandra Wolińska - 1. miejsce
Magdalena Tórz - 2. miejsce
Amelia Grzybowska – 3. miejsce
Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej
Opiekun – mgr  Piotr Bezymski
8. Uczniowie kl. I b - wyróżnienie
Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej
Opiekun – mgr  Krystyna Laszczak
9. Schola – 2. miejsce
Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej
Opiekun – mgr  Grażyna Kubica
10. Maja Dwornicka – 2. miejsce
Marta Kruczek – 3. miejsce
Jakub Opitek, Julita Cembala, Julia Gucwa, Monika Zątek - wyróżnienia
III Gminny Konkurs Językowo- Plastyczny
„Let’s paint in English”
Opiekun - mgr Grażyna Damek, mgr Gabriela Kłosowska, mgr Katarzyna Szczerbowska,
mgr Krystyna Laszczak
11.
Aleksandra Wolińska, Magdalena
Tórz 2. Miejsce (kategoria duety)
Anna Bieniek – 3. miejsce (kategoria soliści)
Zuzanna Nitsch, Kaja Widzyk, Wiktoria
Emrulahu, Amelia Grzybowska –
1. miejsce (kategoria zespół)
Gminny Festiwal Piosenki Angielskiej
Opiekun - mgr Gabriela Kłosowska, mgr Piotr
Bezymski, mgr Katarzyna Szczerbowska

Głos Gminy Wilkowice

Opiekun - mgr Sławomir Trojak
Mistrzostwa Gminy w mini piłce nożnej - 2
miejsce
Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt -  3 miejsce
Gminne Zawody mini koszykówki dziewcząt i
chłopców - 3 miejsce
Gminne Zawody w mini piłce ręcznej dziewcząt i chłopców - 2 miejsce
Gminne Zawody mini siatkówki dziewcząt - 3
miejsce
Gminne Zawody   mini siatkówki chłopców -  
2 miejsce
Gminne zawody w   tenisie stołowym chłopców - 2 miejsce
Zawody o puchar Dyrektora Gimnazjum w
Wilkowicach chłopców w piłce siatkowej  - 3
miejsce
Zawody biegowe „Polska biega”
Martyna Radecka – 1 miejsce
Sebastian Jankowski – 2 miejsce
Jakub Waszak - 3 miejsce
Kornelia Marcalik - 3 miejsce
Krystyna Gajecka - 3 miejsce
Mikołaj Legierski, Bartłomiej Waszak - 4.
miejsce drużynowo w Powiatowych zawodach w szachach
Gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów!
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Zielona Szkoła – Łeba 2014
W dniach 29 maja - 6 czerwca, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej,
wraz z Panią Dyrektor Łucją
Salachną i Panią Ewą Cholewik,
przebywali w Łebie w ramach
akcji Zielona Szkoła. Tradycyjnie
zostaliśmy ciepło przyjęci przez
OKW Słoneczko oraz pensjonat
Malibu. Pogoda dopisywała. Całymi dniami mogliśmy korzystać
z bazy ośrodka: jeździć na gokartach, zdobywać szczyt na ściance
wspinaczkowej, grać
w piłkę, skakać na
trampolinach czy pokonywać park linowy
lub po prosu bawić się
na placu zabaw. Podczas pobytu nie tylko
podziwialiśmy
nadmorskie
krajobrazy,
kąpaliśmy się w morzu czy budowaliśmy

zamki  z piasku. Odwiedziliśmy także przepiękne ruchome wydmy
w Słowińskim Parku Narodowym, płynęliśmy statkiem po jeziorze
Łebsko i walczyliśmy z grawitacją w „Domu do góry nogami”.
Jednak największą atrakcją była niewątpliwie wycieczka do Trójmiasta. Z zapartym tchem oglądaliśmy
gdyńskie nabrzeże z „Darem Pomorza” i ORP „Błyskawica”. Później zwiedziliśmy najpiękniejsze  miejsca
w „starym” Gdańsku: Długi
Targ z pięknymi, kolorowymi kamieniczkami, Złotą Bramę, Fontannę Neptuna, Katownię, Bazylikę Mariacką czy słynny gdański
Żuraw. Na koniec udaliśmy się do Sopotu by zobaczyć najdłuższe
drewniane molo w Europie.
Po tych kilku cudownych dniach szczęśliwie wróciliśmy do Bystrej, by opowiedzieć wszystkim o swoich przeżyciach i… czekać
na następną Zieloną Szkołę.
Zespół promujący szkołę

Jak uczniowie bystrzańskiej szkoły zdobywali Klimczok
W dniach 17-18 czerwca, klasa III b. ze Szkoły
Podstawowej im. Synów
Pułku w Bystrej wybrała
się na dwudniową wycieczkę górską na Klimczok. Wyruszyliśmy spod
szkoły i pomaszerowaliśmy w kierunku Koziej
Góry. Po krótkim postoju, kontynuowaliśmy wędrówkę na Klimczok
przez przełęcz Kołowrót. W drodze do celu mijaliśmy źródła Białki i podziwialiśmy piękno naszych Beskidów. A ponieważ pogoda
była wspaniała, rozpościerały się przed nami rozległe panoramy.
Około 17.00 dotarliśmy do schroniska PTTK na Klimczoku. Zjedliśmy pyszny obiad i odpoczęliśmy chwilę w naszych pokojach.
Wieczorem nasze panie rozpaliły wielkie ognisko i wspólnie smażyliśmy pyszne kiełbaski. Ponieważ, mimo przebytej siedmiokilometrowej trasy, nadal byliśmy pełni energii - do zachodu słońca
bawiliśmy się na placu zabaw i ściance wspinaczkowej. Po całym
dniu wrażeń zasnęliśmy w końcu w swoich łóżkach. I choć dla
wielu z nas była to pierwsza noc spędzona poza domem, bez
rodziców, byliśmy bardzo dzielni. Następnego dnia, po zjedzeniu
śniadania, zrobiliśmy sobie poranną rozgrzewkę przed dalszą

wędrówką. Niektórzy zdążyli także pograć w piłkę. Dalsza trasa
miała nas zaprowadzić do Szczyrku. Założyliśmy plecaki i ruszyliśmy dalej. Dzisiejsza trasa prowadziła nas głównie w dół, co dotkliwie odczuły palce u nóg. Ok. 12.00 dotarliśmy do Sanktuarium
Matki Bożej Wspomożycielki i Królowej Beskidów w Szczyrku na
Górce, gdzie zatrzymaliśmy się na chwilę by odpocząć. Później
trzeba już było tylko dotrzeć do centrum Szczyrku. Tam, na Placu
Św. Jakuba, pochlapaliśmy się nieco wodą z fontanny i zjedliśmy
„caaałą frytkową górę”. Popołudniu wróciliśmy busem do Bystrej.
Mimo odcisków wycieczkę wspominamy bardzo fajnie. Dziękujęmy Paniom - Małgorzacie Jamróz i Ewie Cholewik za organizację
wycieczki i opiekę.
Uczniowie klasy III b. (już prawie IV b.) SP w Bystrej

Gotowi do startu, start! Spartakiada
przedszkolaków!
Zgodnie z założeniami Rocznego Planu Pracy Przedszkola, w ramach którego nasza placówka promuje zdrowy styl życia, w środę 4 czerwca, przy okazji Dnia Dziecka, zorganizowany został Dzień Sportu. Wszystkie grupy przedszkolne spotkały się w sali gimnastycznej gotowe do
rywalizacji sportowej. Każda z grup założyła koszulki w odpowiednich kolorach: Maluszki – fioletowe, Średniaki – żółte, Grupa III starszaki – czerwone, Grupa IV starszaki – białe. Po krótkiej
6
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przysiędze, według której
wszystkie dzieci zobowiązały się postępować fair
play, nastąpiła prezentacja
drużyn, jak na prawdziwą
spartakiadę przystało.
Po krótkiej rozgrzewce przy muzyce z każdej
drużyny zostały wyłonione
zespoły do różnych konkurencji. Maluszki rywalizo-

wały ze średniakami, a zerówki między sobą. Wśród kolejnych etapów spartakiady były: rzucanie woreczkiem do celu, odszukiwanie
woreczków z zawiązanymi oczami, podawanie piłki pod  nogami,
slalomy i wiele innych. Rozgrywkom sportowym towarzyszył gromki doping. Następnie każda grupa wraz z wychowawcą zebrała się
przy chuście animacyjnej do wspólnej zabawy przy muzyce.
Wszystkie dzieci, nawet te najmłodsze, ochoczo podejmowały
aktywność ruchową, tym bardziej, że każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal oraz słodki upominek.
Zespół Promujący Przedszkole Publiczne
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej

SZKOŁA W BYSTREJ WIERNA TRADYCJI
27. czerwca  był nie tylko dniem
zakończenia roku szkolnego, ale
i wielkim świętem naszej szkoły.
Podczas uroczystej akademii,
w obecności zaproszonych gości, władz gminy oraz pana Rafała Cymsa, placówka została
uhonorowana medalem „Wierni  
tradycji”. Krótki montaż poetycko- muzyczny nawiązywał do postaci Pawła Cymsa i jego dokonań.
Warto    przypomnieć, że prochy kapitana Pawła Cymsa, bohatera   powstania wielkopolskiego, zostały w grudniu przewiezione z honorami  z Bystrej  do Gniezna, gdzie spoczęły
na Akropolu Bohaterów. Pozostał jednak grób kapitana,
w którym spoczywał przez wiele lat i o który troszczyła
się bystrzańska młodzież. W dalszym ciągu palą się tam
znicze i miejsce to otaczane jest opieką.
Szacunek dla bohaterów narodowych to ważny element wychowania, który szkoła stara się realizować na
co dzień.
Z wielką dumą prezentujemy napisany przez   Pana
Rafała Cymsa tekst, który został zamieszczony na jego
profilu w portalu społecznościowym.
„27 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej im.
Synów Pułku w Bystrej (powiat bielski), przy okazji uroczystego zakończenia roku szkolnego, odbyła się znacząca
uroczystość wręczenia Szkole i udekorowania sztandaru, medalem „Wierni tradycji” przyznanego przez Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele Parafii Najświętszej Krwi Pana Jezusa Chrystusa, a następnie w sali sportowej
Szkoły Podstawowej. Uroczystość uświetnili swoją obecnością:
Wójt Gminy Wilkowice - Mieczysław Rączka, Przewodniczący

Rady Gminy - Bartosz Olma,
Sołtys Bystrej - Żywisław
Zasiadczuk, była Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bystrej
- Jadwiga Kolarczyk, obecna
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bystrej - Małgorzata Wieczorek, Proboszcz parafii w Bystrej
Krakowskiej - ks. Tadeusz Krzyżak, Przewodnicząca Komisji ds.
oświaty i kultury Gminy Wilkowice - Janina Janica-Piechota oraz
Pan Paweł Siuda, zastępca przewodniczącego Rady Rodziców.
Szkoła Podstawowa w Bystrej uhonorowana została odznaczeniem „Wierni Tradycji” w dowód zasług za wieloletnią opiekę nad
grobem kpt. Pawła Cymsa, spoczywającego na cmentarzu parafialnym w Bystrej od 1949 roku. Jak wspomina Dyrektor Szkoły Pani Łucja Salachna, rodowita
Bystrzanka, będąc harcerką i uczennicą tej szkoły,
wielokrotnie pełniła wartę w czasie Święta Zmarłych
oraz innych uroczystości, przy mogile Kapitana. Aktu
dekoracji dokonał wnuk kpt. Pawła Cymsa, Rafał
Cyms (był to dla mnie wielki zaszczyt oraz wzruszająca chwila). W opinii Pani Dyrektor oraz nauczycieli
i pracowników szkoły, postać kpt. Pawła Cymsa była
i będzie zawsze żywa. W izbie tradycji, wyeksponowanych jest wiele zdjęć oraz dokumentów dotyczących Kapitana. Młodzież szkolna w swym programie
artystycznym przygotowała, bardzo realistyczną i odważną scenę
z okresu powstania wielkopolskiego w Inowrocławiu, wykorzystując archiwalne teksty z tego okresu. Świadczy to o dużym poziomie
wiedzy historycznej o naszym wielkopolskim i kujawskim regionie.
To zasługa Dyrekcji, a także wspaniałych i miłych nauczycieli, których miałem przyjemność poznać, doświadczając wyjątkowej gościnności. Serdeczne dziękuję”.
Zespół promujący szkołę

WYSTRZAŁOWE, ALE BEZPIECZNE SOBOTNIE POPOŁUDNIE, CZYLI
O RODZINNYM PIKNIKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WILKOWICACH
Tegoroczny VIII Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej w Wilkowicach odbył się pod intrygującym (jak wspominali uczestnicy) hasłem:
„Wystrzałowo, ale bezpiecznie”  w wyjątkowej scenerii przygotowanej
według pomysłu mgr Moniki Bogumił-Laszczak. Tego dnia imprezę
promującą działalność wszelkich służb ratowniczych i mundurowych,
które na co dzień dbają o nasze zdrowie i bezpieczeństwo hucznie
„odpalił” niezawodny nasz konferansjer pan Mateusz Tomoszek.
Uczestnicy pikniku mieli rzadką okazję obejrzeć pokaz ratownictwa
drogowego i medycznego przygotowany przez Stowarzyszenie Ratownicze RESCUE z Bielska-Białej wraz z tutejszą Ochotniczą Straż
Pożarną, po którym z ciekawością obserwowali jeszcze prezentację

pojazdów specjalnych i sprzętu ratownictwa medycznego.
Niewątpliwą atrakcją dnia był „dynamiczny pokaz” grupy szybkiego reagowania Komendy Miejskiej Policji z Bielska-Białej podczas,
którego funkcjonariusze zademonstrowali działania operacyjne polegające na zatrzymaniu „zbiegłego przestępcy” oraz użycie środków
przymusu bezpośredniego i broni. Dzieci przyglądały się pokazowi
tresury psów policyjnych oraz mogły własnoręcznie sprawdzić elementy wyposażenia i uzbrojenia policji wraz z „dosiadaniem” policyjnego motocykla. Dorośli natomiast na „własnej skórze” przekonali się
(pod wpływem tajemniczych okularów), jak może działać na człowieka i kierowcę wpływ alkoholu.
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Czas spędzany na szkolnym boisku umilał gościom pokaz tańca
nowoczesnego zespołu „Feniks” trenującego w naszej szkole pod
okiem pani Anny Jakubowskiej, jak również występ dziecięcego zespołu fletni pana „Beskidy” pod kierunkiem pani mgr Marii Prostak.
Emocji dostarczyło wszystkim również „zbójnickie zamieszanie”
w wykonaniu Stowarzyszenia Zbójników Beskidnicy z Mesznej, podczas którego niejeden uczestnik pikniku wpadł w zbójnickie dyby,
a najmłodsi wzięli udział w szkoleniu młodych adeptów sztuki zbójowania.
Zdolności plastyczne naszych najmłodszych uczniów wykazane
podczas przygotowania prac konkursowych z pojazdami służb specjalnych zostały oficjalnie nagrodzone, zaś uczniowie klas starszych
przedstawili humorystyczne scenki związane z tematyką pikniku.
Mocnym akcentem było, tradycyjne już u nas, losowanie bonusów
(w tym roku było ich 103) wywołujące radość i uśmiech na twarzach
obdarowanych szczęściarzy – zwłaszcza tych, którzy spędzą tydzień

wakacji nad naszym polskim morzem.
Dużo mocnych wrażeń zapewniła dzieciom możliwość skorzystania ze ścianki wspinaczkowej pod opieką ratowników Grupy Beskidzkiej GOPR ze Szczyrku, oraz zabawy na dmuchanej zjeżdżalni, którą udostępnił Bank Skok Stefczyka oddział Bielsko-Biała. Wszędzie
unosił się zapach pysznego jedzonka – nic dziwnego, skoro w menu
było m.in. „danie generałów”, „przysmak Franka Dolasa”, czy „rarytas
czołgistów”.
Wszystko, co dobre, szybko się kończy, ale koniecznie pragniemy wspomnieć, że tak wspaniała impreza nie mogła by się odbyć
bez naszych niezawodnych sponsorów, Rodziców oraz pracowników
szkoły. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za okazaną
podczas organizacji pikniku pomoc. Pełna lista sponsorów opublikowana została na stronie www.wilkowice.pl.
Szkoła Podstawowa w Wilkowicach

XIX DNI BYSTREJ już minęły
W dniach od 3 do 6 lipca so- stała wysłuchana.
Nie było by tego
łectwo Bystra świętowało swoje,
wszystkiego, gdyby
już XIX Dni Bystrej.
Obchody tych Dni zapocząt- nie pełne zaangakowane przez Towarzystwo żowanie organizatoPrzyjaciół Bystrej, z roku na rok rów oraz ludzi którzy
są coraz bardziej atrakcyjne przyszli z pomocą
i profesjonalnie zorganizowane. finansową i materialNad przebiegiem poszczegól- ną. Nie sposób wyliczyć wszystkich – ale organizatorom są Oni donych dni czuwają członkowie brze znani, dlatego wszystkim chcemy wyrazić słowa podziękowania.
Mimo wielu trudności natury organizacyjnej, technicznej, zmęczewszystkich organizacji działających na terenie sołectwa Bystra, nia fizycznego trwających na posterunku osób odpowiedzialnych za
jednak głównym organizatorem poszczególne zadania, organizatorzy uważają obchody tych Dni za
są druhowie Ochotniczej Straży wyjątkowe.
Zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to impreza plenerowa i dość
Pożarnej Bystra.
Wspólne działania przynoszą głośna. Nasi mieszkańcy już się do tego przyzwyczaili bo wiedzą, że
oczekiwane efekty. Każda Orga- jest to tylko jeden raz w roku i świętują razem z nami.
Za utrudnienia ich przepraszamy, wyrażamy podziękowania za
nizacja wiedziała czym i kim ma się zajmować. Do tradycji już należy
uroczysta Msza Św. w intencji mieszkańców, turystów i gości, degu- wyrozumiałość i zapewniamy, że tak duża impreza będzie dopiero
w miesiącu lipcu 2015 r. Będą to już Jubileuszowe XX Dni Bystrej, na
stacja potraw regionalnych – dzielenie się „czym chata bogata”.
Tradycją jest również parada pojazdów – przejazd przez sołectwo które już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy.
A.M.
z  Gminną Młodzieżową Orkiestrą Dętą oraz sobotni rajd rowerowy,
który z roku na rok jest coraz liczniejszy.
Podczas tegorocznych Dni Bystrej
nasza gmina gościła delegację z zaprzyjaźnionej Gminy Lubiewo, która również
uczestniczyła w wielu spotkaniach i wydarzeniach.
Ważnym wydarzeniem w obchodach
tych Dni, było otwarcie Izby Regionalnej,
gdzie zgromadzono wiele eksponatów
historycznych Gminy. Otwarcie tej Izby,
W wyniku sprzedaży 998 losów w cenie
Zgodnie z treścią decyzji WójBystrzanie zawdzięczają Wójtowi Gminy
ta Gminy Wilkowice zawartej w pi- 10,00 zł/ 1 los uzyskano kwotę 9 980,00 zł.
Panu Mieczysławowi Rączce, który doWszystkie losy w formie rzeczowej uzyśmie nr SK.KW.30.2014 r. znak pisma
łożył wszelkich starań by mogło to naSK.5311.012.2014, Ochotnicza Straż Po- skano od sponsorów oraz od członków
stąpić właśnie w czasie obchodów Dni
żarna w Bystrej podaje do publicznej wia- wszystkich organizacji samorządowych
Bystrej. Dziękujemy Mu za podjęcie tego
domości wyniki zbiórki publicznej polega- sołectwa Bystra.
wyzwania.
Całkowity dochód z loterii fantowej zojącej na sprzedaży losów loterii fantowej
Mimo wielu uprzedzeń „że w czapodczas obchodów Dni Bystrej w dniach stał wpłacony na konto OSP Bystra w dniu
sie obchodów Dni Bystrej musi padać
05.07.2014 r. w godzinach 12:00  do 20:00   07.07.2014 r. i został przeznaczony na podeszcz”, to w tym roku udało nam się
i   06.07.2014 r. w godzinach 15:00 do krycie kosztów organizacji XIX Dni Bystrej.
wyprosić również wspaniałą pogodę.
Osoby wyznaczone do przeprowadzenia
20:00 zorganizowanej na terenie placu za
Odprawiona Msza Św. i modlitwa rozDomem Strażaka w Bystrej przy ul. Klim- loterii – Teresa Pryszcz, Szymon Pryszcz.
poczynająca obchody, koncelebrowana
czoka 105.
przez czterech księży, w tym również ks.
Prezes OSP Bystra Grzegorz Gabor
Prowincjała Salwatorianów zapewne zo-

Wyniki Loterii Fantowej
przeprowadzonej podczas
XIX Dni Bystrej
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BYSTREJ ma zaszczyt zaprosić na uroczystość
z okazji 70. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
która odbędzie się w dniu 1 sierpnia br.
o godzinie 16:20 przy obelisku Beskidzkiego Hufca Harcerskiego w Bystrej
(ok. 1 km nad domem wczasowym Magnus).
W programie:
- Msza św. w intencji uczestników powstania warszawskiego,
- okolicznościowe występy,
- złożenie kwiatów pod obeliskiem,

- spotkanie przy ognisku, połączone ze śpiewem pieśni powstańczych,
- udział grupy rekonstrukcyjnej „Kartacze” z Bielska-Białej.

„Smaki i Smaczki Powiatu Bielskiego – Powiatowy Przegląd
Kulinarne Dziedzictwo” w Bestwinie
Kolejny już raz Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej zorganizowało
Powiatowy Przegląd Kulinarne Dziedzictwo, który tym razem odbył
się w ramach Święta Gminy Bestwina 14 czerwca br. na terenach
rekreacyjnych w Bestwinie.
Współorganizatorem imprezy było Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie. W przeglądzie wzięło udział 37 uczestników,
w tym gościnnie Koło Gospodyń Wiejskich z Niegowonic, z zaprzyjaźnionego Powiatu Zawierciańskiego. W składzie Komisji oceniającej znaleźli się sponsorzy nagród, których zadaniem było wyłonić
najlepsze i najsmaczniejsze dania, a także ocenić wygląd i dobór
potraw, udekorowanie stołów oraz ogólny wyraz estetyczny prezentowanych stanowisk.
Imprezę uświetniły występy artystyczne Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Bestwina, Mażoretek Gracja i Gracjolki ze Starej Wsi oraz Zespołu Regionalnego „Echo” z Hecznarowic. Ponadto wystąpił Czechowicki Teatr Muzyczny
Movimento oraz zespół Retrospekcja. Gwiazdą wieczoru był
zespół Trubadurzy, natomiast zabawę taneczną poprowadził zespół Albatros. Kolejną atrakcją były Powiatowe zawody tradycyjnych strażackich sikawek ręcznych i konnych.
Konferansjerkę podczas Przeglądu prowadził Rafał Główka.

W Powiatowym Przeglądzie Kulinarne Dziedzictwo uczestniczyli posłowie na Sejm RP: Małgorzata Pępek, Sławomir Kowalski, Stanisław Szwed, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Kamiński, Przewodniczący Rady
Powiatu Bielskiego Roman Migdał, Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk, Starosta Bielski Andrzej Płonka, Wicestarosta Bielski Grzegorz Szetyński, Członkowie Zarządu Powiatu Bielskiego Renata Franasik i Stanisław
Pięta, Sekretarz Powiatu Halina Kopeć, radni powiatu bielskiego:
Sławomir Masny, Józef Maziarz, Jacek Staszek, Helena ByrdyPrzybyła, Grzegorz Gabor, Zdzisław Badowski, Cezary Czapiga, Grzegorz Boboń (dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Bestwinie), a także Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Wójt
Gminy Porąbka Czesław Bułka, Wójt Gminy Jasienica Janusz
Pierzyna, Wiceburmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice Maciej
Kołoczek, Sekretarz Gminy Wilkowice Jacek Lipowiecki. Gośćmi
specjalnymi byli Wicestarosta Zawierciański Rafał Porc i Skarbnik
Powiatu Zawierciańskiego Halina Mackiewicz.
Maja Dziedzic
http://www.starostwo.bielsko.pl/645-smaki-i-smaczki-powiatubielskiego-powiatowy-przeglad-kulinarne-dziedzictwo-w-bestwinie

Wilkowice straciły kogoś szanowanego
W grudniu 2011 roku w numerze 12/59 „Głosu Gminy Wilkowice” napisałem: „Są ludzie, którzy nie muszą wstydzić się swojego życia, wręcz przeciwnie, mogą być z niego dumni.” Genowefa
Książek - nauczycielka i wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży
Szkoły Podstawowej w Wilkowicach zmarła i została pochowana
16 czerwca 2014 roku na cmentarzu w Wilkowicach. Ceremonię
pogrzebową prowadził ksiądz proboszcz Franciszek Kuliga, a duża
ilość ludzi chcących pożegnać i oddać ostatnią posługę dla zmarłej
świadczy o szacunku, jakim darzyli ludzie świętej pamięci Genowefę. Na uroczystości pogrzebowej były władze gminne, samorządowe, zaszczycił ją również starosta bielski Pan Andrzej Płonka.
Żegnano ją z honorami i muzyką, niektórym uczestnikom pogrzebu
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płynęły łzy. Zmarła Pani Książek - to część historii szkoły podstawowej w Wilkowicach. Jej historię życia opisaliśmy we wspomnianym wyżej dwunastym numerze „Głosu Gminy Wilkowice”, dlatego
wspomnimy tylko, iż w 1950 roku, jako młoda osoba, zamieszkała
w Wilkowicach i podjęła pracę w szkole podstawowej. Była przykładem wyrozumiałego i dobrego wychowawcy młodzieży. Kiedy ją
odwiedziłem w jej osiemdziesiąte szóste urodziny była pełna pogody ducha i pełna humoru. Czuć było u niej dodatnie fluidy. Miała
wspaniałą pamięć. Deklamowała wiersze, śpiewała piosenki i nie
przywiązywała wagi do choroby, którą przeżywała. Twierdziła, że
ona także odrobiła pracę domową jaką obarczył ją los. Wspaniała
osobowość, nieraz niedoceniana, była skromna, cicha i nie chwali-
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ła się tym, co w życiu dokonała, a zrobiła wiele. Najpierw walczyła
w Armii Krajowej, była łączniczką o pseudonimie „Mewa” i tam poznała swojego męża o pseudonimie „Jastrząb” - Feliksa Książka.
Państwo Książek wychowali i wykształcili czworo dzieci, z których
nie tylko mama może być dumna, ale i również społeczność Wilkowic. Pani Książek była nie tylko dobrą wychowawczynią młodzieży,
dobrym pedagogiem, ale i również dobrze wychowała swoje dzieci i w wychowaniu tym widać doskonałą matczyną rękę dobrego
pedagoga. Mama Genowefa to przykład do naśladowania jak wychowywać dzieci, dawać ciepło domu rodzinnego i kochać dzieci,
a rodzinę przedkładać ponad wszystko. Jej się to udało i dlatego
możemy z dumą o niej to napisać. Pracowała w szkole długo i dobrze. Przez długi okres czasu prowadziła Szkolną Kasę Oszczędnościową. Sprawowała opiekę nad dziećmi biednymi i trudnymi.
Prowadziła Ligę Ochrony Przyrody. Zajmowała się dokarmianiem
zwierząt w okresie zimowym w lesie, ale przede wszystkim, jakby

miała mało obowiązków, przez wiele lat była kuratorem sądowym,
a jako kurator zajmowała się narkomanami, czyli jak zawsze na
najcięższym odcinku pracy pedagoga. Zawsze mówiła, iż siły do
tej pracy w szkole i domu brała z trudnego dzieciństwa, a młodość
ukształtowała i umocniła jej charakter w pracy. O tym, że była lubiana i szanowana świadczy fakt, iż bardzo wielu ludzi zamówiło za jej
duszę mszę świętą, tym samym wyrazili oni szacunek, hołd i chęć
ostatniego pożegnania wspaniałej osoby, jaką była świętej pamięci
Genowefa Książek. Dzisiaj już ją żegnamy i prosimy o zachowanie
w pamięci jej idei dobrego nauczyciela, wspaniałej żony i matki.
Cześć jej pamięci. Mam prawo o niej tak napisać, ponieważ była
moją wychowawczynią w latach 1955-1962. Była również moją sąsiadką, niechaj zostanie w moich wspomnieniach jako wspaniała
kobieta, nauczycielka i wychowawczyni.
Władysław Wala

Wilki Wilkowice walczyły dzielnie
Tak jak wcześniej pisaliśmy zostaliśmy zaproszeni na turniej piłkarski w Jasienicy, który organizował Wójt Gminy Jasienica i „OLDBOYS TEAM Jasienica”. Turniej przeprowadzony był w atmosferze
sportowej rywalizacji. Uczestniczyło w nim 5 zespołów oldboyów:
Tychy Ogrodnik, Olza Pogwizdów, Wilki Wilkowice, Orzeł Łękawica i Oldboys Jasienica. Turniej na stadionie Jasienicy oglądało
wielu kibiców, byłych sportowców i radnych gminy. Wójt Gminy do
wszystkich uczestników zawodów wystosował pismo, w którym
wychwalał sportowców, którzy po zakończeniu kariery piłkarskiej
chcą trenować i rozgrywać mecze, czym reklamują swoje gminy.
Wspomniał również naszą drużynę z Wilkowic co słuchacze przyjęli oklaskami. Zorganizowano studio sportowe, gdzie przy muzyce mówiono o sporcie i turnieju. Uczestnicy zostali poczęstowani
ciepłym posiłkiem i napojami. Turniej tym razem wygrała drużyna Oldboys Jasienica. Byli „niegościnni” dla przyjezdnych drużyn.
Drugie miejsce zdobyły Tychy Ogrodnik, trzecie - Olza Pogwizdów,
czwarte - Wilki Wilkowice i piąte - Orzeł Łękawica. Po zakończeniu
turnieju odbył się mecz piłkarski starszych panów znanych sportowców Jaworza i Jasienicy. W miłej i serdecznej atmosferze rozjechaliśmy się do domów.
Reprezentowali naszą drużynę: bramkarz Jacek Gierlak - Stawinoga Marcin, Lewandowski Rafał, Studencki Tadeusz, Łukaszek
Krzysztof, Waluś Sławek, Loranc Jarosław, Kobak Andrzej, Maślanka Marek, Kanik Czesław, Bojdys Ireneusz, Kuligowski Jarek,
Włodarczyk Andrzej, Badura Alek i Wala Władysław.
W niedzielę 29.06.2014 r. rozegraliśmy „Międzynarodowy Turniej
Piłki Nożnej Oldbojów Beskidy 2014” z okazji piętnastej rocznicy
istnienia Towarzystwa Sportowego „Bielskie Orły”. Turniej odbył
się na boisku „Centrum Sportowo-Szkoleniowe Rekord”. W turnieju uczestniczyły cztery drużyny i byliśmy zaszczyceni, że wśród
zaproszonych drużyn znalazła się drużyna Wrót Beskidów „Wilki
Wilkowice”. Wielu zawodników nas zawiodło i nie przyjechało na
turniej. Musieliśmy wystąpić w rezerwowym składzie, co wzbudziło
niezadowolenie organizatorów. W niedzielę wzmocnili nas Kwaśny
Piotr i Badura Stanisław. Pomógł nam również Ryszard Radwan,
za co mu bardzo dziękujemy. W tak mocno rezerwowym składzie
zajęliśmy czwarte miejsce w turnieju. W turnieju uczestniczyło wie-

lu sławnych piłkarzy, którzy grali kiedyś wysoko w ligach. W turnieju zwyciężyła drużyna Zagłębia Sosnowiec. Dobre wrażenie
sprawiła również drużyna Orły Zaolzia. Zawody bardzo dobrze zorganizował zarząd Bielskich Orłów z panem doktorem Sławomirem
Wojtulewskim. Możemy pogratulować panu prezesowi Sławomirowi Wojtulewskiemu, który prowadził turniej i konferansjerkę, czynił to bardzo fachowo i rzetelnie. Po turnieju odbyło się spotkanie
uczestników i byłych zawodników, którzy kiedyś sławili polskie piłkarstwo. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Czesław Maruszka i Eugeniusz Kulig oraz wielu innych sławnych piłkarzy. Łezka w oku
się kręci wspominając dawne dobre czasy piłkarskie. Puchary i nagrody dla indywidualnych najlepszych graczy drużyn wręczał sam
prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej Czesław Biskup. Dzisiaj
może brakuje im kondycji, szybkości, jednak ta myśl i spryt piłkarski pozostały i było na co popatrzeć, a przy niektórych akcjach ręce
same składały się do oklasków. Szkoda tylko, że drużyna z Wilkowic przyjechała w tak okrojonym składzie, że zawiedli niektórzy
piłkarze. Wiemy, że wszyscy mamy obowiązki rodzinne, ale obowiązki wobec miejscowości, którą się reprezentuje też są bardzo
ważne i dla gminy i swojego zdrowia można od czasu do czasu coś
dobrego zrobić co pozostaje w pamięci i kibiców i władz. My Wilki
Wilkowic byliśmy dumni, że zostaliśmy zaproszeni na tak poważny
jubileusz Bielskich Orłów. Tym sportowcom, którzy uczestniczyli
w tych dwóch turniejach serdecznie dziękujemy.
Przypominamy wszystkim byłym piłkarzom i zawodnikom, którzy
ukończyli 35 lat, że w każdą niedzielę o godzinie 11:30 na boisku
Orlika GLKS Wilkowice lub boisku treningowym przy drodze „Do
lasku” rozgrywamy mecze piłkarskie i trenujemy. Chętnych zapraszamy dla zdrowia, relaksu, utrzymania kondycji i sportowej zabawy. Wszystkich chętnych przyjmujemy, aby nie zdarzyła się taka
sytuacja, że na poważny turniej jedziemy w dziewięciu.
Wala Władysław
Ten i inne artykuły dostępne na stronie
www.wrotabeskidow.pl
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SŁOŃCE - korzyści i zagrożenia
W okresie letnim kiedy dzień jest dłuższy, nasłonecznienie większe, a nasze samopoczucie
jest dobre, słońce wpływa na nasze trzecie oko
– szyszynkę, która ma wpływ na wiele hormonów, z korzyścią regulujących nasz organizm.
Słońce ma również wpływ na wydzielanie witaminy D, regulując całą
gospodarkę wapniowo-fosforanową.   Lato – najpiękniejsza pora roku,
pora wakacji i urlopów, wypoczynku i relaksu. Ale należy też pamiętać o
zagrożeniu, jakie niesie słońce, o czym w dzisiejszym artykule.
Udar słoneczny -  zwany też udarem cieplnym lub porażeniem cieplnym, który wynika z przegrzania organizmu. Jest niebezpieczny dla
zdrowia, szczególnie osób starszych i dzieci. Przyczyną udaru cieplnego jest zbyt długie wystawienie ciała na działanie promieni słonecznych,
co prowadzi do zaburzeń w pracy ośrodka termoregulacji i odwodnienia
oraz nadmiernej utraty elektrolitów. Oddawanie ciepła staje się znacznie utrudnione lub wręcz uniemożliwione. Podczas udaru słonecznego
u osób, w lżejszych przypadkach, skóra na twarzy staje się czerwona,
w cięższych - szybko blednie. U chorego występuje obfite pocenie się,
niekiedy ma dreszcze, nudności i jest ogólnie osłabiony. Jego chód staje się chwiejny, zaczyna mówić niewyraźnie, dokuczają mu pojawiające się przed oczami mroczki, może dojść do omdlenia, a nawet utraty
przytomności.
Oto kilka porad jak należy postępować w przypadkach, kiedy mamy
do czynienia z ofiarą udaru cieplnego:
a) jak najszybciej odprowadzić chorego lub przenieść w chłodne, zacienione miejsce oraz poluzować lub zdjąć mu ciasne ubranie,
b) gdy twarz chorego jest blada, głowę należy ułożyć niżej od tułowia,
natomiast gdy jest czerwona - lepiej położyć chorego w pozycji półleżącej,
c) głowę i klatkę piersiową należy przykryć chłodnymi okładami z wody
lub lodu,
d) co 10 minut należy mierzyć temperaturę ciała - gdy obniży się do 38
stopni - schładzanie ciała można przerwać,
e) gdy chory jest przytomny, podawać mu duże ilości chłodnych płynów
w małych porcjach, najlepiej lekko osolonej wody,
f) w sytuacji, gdy stan chorego nie wraca szybko do normy, należy koniecznie wezwać lekarza.
Aby nie zostać ofiarą upału, każdy z nas powinien odpowiednio zadbać o swoje bezpieczeństwo. Gorące, upalne dni sprawiają, że nasz

organizm szybko traci wodę. Może to doprowadzić do obniżenia ciśnienia tętniczego - co jest szczególnie niebezpieczne dla osób starszych.
Słabsze ciśnienie bywa powodem omdleń i zasłabnięć.   Dlatego dla
osób z chorobami układu krążenia zaleca się wprowadzenie w życie
kilka reguł:
a) jeśli jest możliwe, trzeba unikać przebywania na słońcu,
b) w najgorsze godziny tj. od godziny 10:00 do godziny 16:00 najlepiej
wychodzić z domu wyłącznie w razie poważnej potrzeby, pamiętając
o założeniu lekkich przewiewnych ubrań i nakryciu głowy chroniącym
przed promieniami słonecznymi,
c) w miarę możliwości nie korzystać z komunikacji miejskiej oraz  powstrzymać się od ulubionych prac na działce czy w ogrodzie, ponieważ wysiłek fizyczny w połączeniu z wysoką temperaturą może poważnie zaszkodzić.
Jednocześnie pamiętajmy, że w upalne dni powinniśmy na bieżąco
uzupełniać płyny. Z potem tracimy dużo mikro i makroelementów, dlatego pijmy wody mineralne, które pomogą nam je uzupełnić.  W przypadku, gdy jesteśmy poza domem i z powodu upału zdarzyło się mieć
zawroty głowy, czy poczuliśmy się słabo prośmy kogoś o pomoc. Gdy
dolegliwości są poważne, jak najszybciej należy wezwać   pogotowie
ratunkowe.
W upalny dzień, szczególnie w godzinach, kiedy upał doskwiera
najmocniej, spacery nie są wskazane również dla niemowląt i małych
dzieci. Najlepiej wychodzić z domu w godzinach porannych lub wieczornych. Gdy jednak przydarzyło się nam wyjść z domu  pamiętajmy, aby:
a) przed wyjściem na słońce, posmarować ciało kremem, który zawiera
zarówno filtr UVA jak i UVB, co pozwoli chronić skórę przed obydwoma rodzajami promieniowania,
b) nałożyć przed wyjściem odpowiednie ubranie, w tym także nakrycie
głowy,
c) zabrać ze sobą wodę i co jakiś czas podawać ją dziecku oraz samemu popijać małymi łyczkami,
d) unikać słońca i kiedy jest to możliwe chronić się w cieniu.
Wszystkim mieszkańcom i gościom Gminy Wilkowice życzę udanych
wakacji, przyjemnego wypoczynku oraz wspaniałego lata!
Dbajcie o siebie i o swoich bliskich
z pozdrowieniami
Katarzyna Banet-Skwarna - Kierownik SGZOZ

c.d. ze str. 16

I miejsce

Kategoria

Placówka
oświatowa

I miejsce

II miejsce

Imię i Nazwisko laureata
Jakub Semla PP Bystra
Kinga Paszko PP Meszna
Julia Sufczyńska PP W-ce

II Szkoły
Podstawowe

Oliwia Ślusarczyk PP Meszna
II miejsce

Martyna Marszałek PP W-ce
Karina Grzybowska PP Meszna

Wyróżnienie
poza konkursem
I miejsce

Anna Kuboszek PP W-ce
III miejsce

Kacper Kmieć PP W-ce
Julia Dębińska PP W-ce
Kamila Szymanek PP Bystra

Wyróżnienia

III Gimnazja

Kamila Perzyna PP W-ce

Jakub Niewiński ZSP Meszna
Klaudia Uszek SP W-ce
Klaudia Kubica ZSP Meszna
Maja Dwornicka ZSP Meszna
Ewa Wiercigroch SP W-ce
Natalia Dorabiała SP W-ce
Weronika Basta SP W-ce
Kacper Śpiewak G W-ce

II miejsce

Aleksandra Sromek G Bystra

III miejsce

Marta Konior G W-ce

Wyróżnienia

Maria Bieniek G Bystra

Kaja Pach PP Bystra
Dominik Farbotko PP W-ce

Nina Kumorek SP Bystra

Magdalena Walczak ZSP Meszna
Wyróżnienia

Zofia Węgrzyn PP W-ce
I Przedszkola

III miejsce

Filip Legierski ZSP Meszna

Arkadiusz Lenkiewicz G W-ce
Michał Tórz G Bystra
Maja Kowalczyk G Bystra

Natalia Romaniak PP W-ce

Dyrektorzy placówek oświatowych otrzymali w związku z „aktywnością i kreatywnością artystyczną”, swoich podopiecznych nagrody
indywidualne dla uczniów oraz kompostowniki 1200 litrowe dla placówek, które mają służyć wszystkim uczniom i budować w nich poczucie, że WARTO SEGREGOWAĆ!										      
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
WILKOWICE
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Lek.med. Maciej Majcherczyk
specjalista chorób wewntrznych
ENDOKRYNOLOG
USG tarczycy
Gabinet lekarski:
Szczyrk ul.Zdrowia 1
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576
www.endokrynologmajcherczyk.pl
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Uroczysta Sesja Rady Gminy podsumowująca rok
szkolny 2013/2014
W dniu 25 czerwca 2014 roku odbyła się  - jak już jest to zapisane w czerwcowej tradycji - uroczysta sesja Rady Gminy Wilkowice. Podczas Sesji zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami
uczniowie i uczennice za wybitne osiągnięcia sportowe, dydaktyczne. Przyznano również 5 nagród dla uczniów „społeczników”, którzy za swoją bezinteresowną pracę na rzecz społeczności szkolnej zasługują na najwyższe uznanie. Szczególne podziękowania
skierowano również w kierunku nauczycieli prowadzących uczniów
do sukcesu i nagrodzono ich kwiatami i okolicznościowymi dyplomami.
Na sesji został również rozstrzygnięty konkursu plastyczny
„Śmieci segreguje, skutki w przyrodzie odczuję”. W maju br. roku
został ogłoszony przez Wójta Gminy Wilkowice konkurs plastyczny, skierowany do uczniów i przedszkolaków z publicznych placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Wilkowice.

Celem konkursu było
podniesienie świadomości ekologicznej
wśród najmłodszych
i młodzieży oraz rozwijanie plastycznych
uzdolnień. Komisja
konkursowa powo- I miejsce w kat. Szkół Gimnazjalnych - praca
autorstwa Kacpra Śpiewaka, ucznia gimnazjum
łana przez Wójta w Wilkowicach.
miała twardy orzech
do zgryzienia by wyłonić spośród 222 prac, które wpłynęły do Urzędu Gminy, te najpiękniejsze i oddające w pełni tematykę konkursu.
Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2014 roku
wyłoniła zwycięzców.
Łukasz Hola
c.d. na str. 12

Wakacyjna wymiana młodzieży z gminą Lubiewo
Już po raz szósty w trakcie wakacji zaprzyjaźnione
gminy zorganizowały wymianę młodzieży, co było
dla naszych uczniów znakomitą okazją do poznania przepięknych okolic
Borów Tucholskich.
W trakcie obozu rowerowego zwiedziliśmy wiele bardzo atrakcyjnych
miejsc. Położone wśród
sosnowych lasów jeziora
były wprost wymarzonym
miejscem do kąpieli w pogodne dni, a udostępniony
nam sprzęt pływający stanowił dodatkową atrakcję
(a dla niektórych – również
wyzwanie).
Podstawowym środkiem transportu w okresie pobytu były
oczywiście rowery (udostępnione nam przez
zespół szkół w Lubiewie), a uczestnicy bardzo
szybko opanowali zasady
poruszania się w grupach. W Bysławiu prowadziliśmy szkolenie kajakowe, którego efektem były
pierwsze mistrzostwa Wil-
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kowic w kajakarstwie. W Pile każdy uczestnik mógł spróbować
swoich sił w parku linowym. Wielki Kanał Brdy stanowił próbę
sił (spływ kajakowy trwał blisko 3 godziny) oraz nabytych umiejętności, które opiekunowie ocenili jako wyjątkowo wysokie.
Niezapomniana, fantastycznie zagospodarowana plaża w Cekcynie dostarczyła młodzieży wrażeń i przyjemności z plażowania. Dwie wycieczki autokarowe pozwoliły nam zwiedzić zamek
w Malborku, gdańską starówkę, Pocztę Gdańską, port w Gdyni
oraz centrum „Eksperyment”, gdzie nasi podopieczni przeżyli
pasjonującą lekcję fizyki i biologii.
Forma wyjazdu, organizacyjnie nawiązująca do dawnych
obozów młodzieżowych (harcerskich) pokazuje, że nie zawsze
o jakości wypoczynku decydują luksusowe warunki bytowe.
Mieszkanie w klasach, obiady (niezwykle smaczne!) w stołówce szkolnej, ciągłe dbanie o sprzęt i porządek sprawiły, że proces integracji młodzieży postępował bardzo szybko. Wzajemna pomoc w codziennych czynnościach była najlepszą formą
poznania kolegów i koleżanek, także tych, którzy zwykle stoją
gdzieś z boku i nie zawsze są w centrum zainteresowania.
Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Gminy, a w szczególności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz współdziałaniu z pedagogami szkolnymi i Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w wypoczynku mogły wziąć
udział także osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, bądź rodzinnej. Z tego względu serdeczne podziękowania
należą się wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, którzy dołożyli wiele starań, aby młodzież naszych gimnazjów mogła odpocząć po wzmożonym okresie pracy w szkole.
Galeria zdjęć dostępna na stronie www.wilkowice.pl
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