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DOSTOJNY JUBILAT  
HONOROWYM OBYWATELEM!

Przyczynkiem do tej uroczystości były ważne, życiowe jubi-
leusze, jakie w ostatnich dniach stycznia przeżywał Pan Pre-
zes – 80. rocznica urodzin oraz 50. rocznica ślubu. Punktem 
kulminacyjnym spotkania zaś wręczenie Panu Zbigniewowi 
tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wilkowice, przyznanego 
Uchwałą Rady Gminy. Punkt ten poprzedzony został wznio-
słą laudacją, którą przedstawił Wiceprezes Zarządu Polskie-
go Związku Narciarskiego, Pan Jarosław Konior. Spotkanie 
uświetnił wspaniałym występem Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia 
Beskidzka”, szczególnie bliski sercu szanownego Jubilata. Był 
okolicznościowy, sportowy tort oraz niezliczona ilość życzeń. 
Wszystko w podniosłej atmosferze radości i wzruszenia. Rado-
ści, która przyświecała wszystkim zebranym na sali OSP z moż-
liwości obcowania na co dzień z tak znakomitą postacią lokal-
nego życia społecznego oraz wzruszenia, którego Pan Prezes 

We wtorek, 4 lutego br. miejsce miała wyjątkowa uroczystość. Z inicjatywy Rady Sołeckiej Bystrej oraz działają-
cych na terenie Bystrej organizacji, na sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej zebrało się liczne grono lokalnych 
działaczy, społeczników, samorządowców oraz uznanych postaci świata sportu, by złożyć gratulacje wyjątkowej 
osobistości związanej z Gminą Wilkowice. Benefis Pana Zbigniewa Baneta, bo tak, na cześć bohatera tego dnia, 
nazwano tę okoliczność, przyniósł wiele pięknych emocji. 

nie specjalnie miał zamiar ukrywać. Benefis zakończył poczę-
stunek, podczas którego mikrofon w dłoń uchwycił sam Jubi-
lat, nie szczędząc zebranym wyjątkowych anegdot ze swojego 
życia oraz wspomnień związanych z obecnymi na spotkaniu. 

Nie sposób pokrótce scharakteryzować zasług Pana Preze-
sa dla naszej, gminnej społeczności. Jego szeroka, społeczna 
działalność, która dostrzeżona i doceniona została już wcze-
śniej, choćby za sprawą przyznania Zbigniewowi Banetowi Na-
grody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina w roku 2015 
czy też Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski w roku 
ubiegłym, wymagałaby wielu stron kwiecistych treści, które, jak 
przypuszczam, zostaną kiedyś spisane w formie stosownych 
publikacji. Z całą pewnością, koroną społecznej działalności 
Pana Zbigniewa jest klub LKS „Klimczok-Bystra”. To tej orga-
nizacji poświęcił jako Prezes blisko 40 ostatnich lat, dogląda-
jąc każdego dnia, by młodym, sportowym talentom niczego 
nie brakowało i mogli w pełni wykorzystywać swój potencjał. Uroczyste wręczenie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wilkowice”  

przez Przewodniczącego Rady Gminy Wilkowice oraz Wójta Gminy 
Wilkowice.

Zbigniew Banet z wnuczkami, wnukiem, córkami oraz żoną.

cd. na str. 2

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
Jeżeli mieszkacie Państwo na terenie Gminy Wilkowice i prowadzicie zbiórkę tzw. „1% z PIT”  

wydrukujemy ogłoszenie w miesięczniku "Głos Gminy Wilkowice" nieodpłatnie.
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ZaniecZysZcZenie powietrZa – poważny problem  
dla Zdrowia cZłowieka i środowiska naturalnego

To Jego codzienna praca i zaangażowanie pozwalają zrzeszonym 
w klubie sportowcom realizować swoje sportowe marzenia na pol-
skich i światowych arenach sportowych, czego doskonały przykład 
stanowią uznane już postacie Łukasza Kruczka i Jakuba Wolnego, 
jak i całe grono młodych i zdolnych, którzy pną się ambitnie po ko-
lejnych szczeblach przygody ze sportem. 

Gromkie „Sto lat” pewnie jeszcze długo będzie wybrzmiewało 
w rozmaitych miejscach. 80. urodziny i 50. rocznica ślubu to w koń-
cu wyjątkowo piękne jubileusze. Pozostaje, przy okazji wielkich 
gratulacji Honorowego Obywatelstwa Gminy Wilkowice, życzyć 
Panu Prezesowi dużo zdrowia i sił. Oby świecił nam swoim przy-
kładem, wielkiego społecznika i wyjątkowego, ciepłego człowieka, 
przez kolejne dziesięciolecia!

Referat Strategii i Promocji
Sebastian Snaczke

W tle Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”.Jubilat z Wicestarostą Powiatu Bielskiego Grzegorzem Szetyńskim.

Życzenia od Prezesa Beskidzkiej Rady Olimpijskiej w Bielsku-Białej  
Tadeusza Pilarza oraz Wiktora Kreboka.

cd. ze str. 1

Żyjemy bo oddychamy, a jakość powietrza, dzięki któremu od-
dychamy w dużym stopniu wpływa na stan naszego zdrowia fi-
zycznego i psychicznego. W wyniku uprzemysłowienia i ekspansji 
człowieka każdego roku oddychamy bardziej zanieczyszczonym 
powietrzem atmosferycznym. Specjaliści badający wpływ i skutki 
zależności zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie biją na 
alarm z powodu jego destrukcyjnej roli na nasze organizmy. Za-
nieczyszczone powietrze według Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) to takie, którego skład chemiczny może wywierać szkodli-
wy wpływ na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt oraz na inne ele-
menty środowiska (woda, gleba). W wyniku działalności człowieka 
do atmosfery przenikają różne rodzaje zanieczyszczeń, które po-
wodują powstawanie zmian w jej naturalnym składzie. Szkodliwy 
wpływ emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego można 
zauważyć na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim szkodliwe 
w skutkach jest bezpośrednie oddziaływanie na organizmy żywe, 
przy jednoczesnym patogennym wpływie na środowisko naturalne 
poprzez kumulację szkodliwych substancji w tkankach roślin, zwie-
rząt i glebie. Działa to również niekorzystnie na wszelkie rośliny 
uprawne, które potem lądują na naszych stołach. Konsekwencją 
złej jakości powietrza są zgubne skutki zdrowotne i środowiskowe 
prowadzące do strat ekonomicznych. Zanieczyszczenie powietrza 
jest poważnym źródłem globalnego zagrożenia środowiska, które 
odpowiada za zmiany klimatyczne.

Z perspektywy pochodzenia źródła zanieczyszczenia powietrza 
dzielimy na antropogeniczne (pochodzące od człowieka) i natu-
ralne. Zanieczyszczone powietrze powstaje w wyniku spalania 
w przemyśle i gospodarstwach domowych, gospodarki odpadami, 
erupcji wulkanicznej, pożarów lasów, sawann i stepów. W przypad-
ku niektórych zanieczyszczeń źródło emisji zauważalne jest rów-
nież w rolnictwie. Ze względu na rodzaj kontaminowanej substancji 
zanieczyszczenia powietrza można podzielić na gazowe i pyłowe. 
Do zanieczyszczeń gazowych zaliczamy: dwutlenek siarki, dwutle-
nek azotu, tlenek węgla, benzen i ozon. Natomiast pył zawieszony 
PM2,5 i PM10 zaliczamy do chorobotwórczych zanieczyszczeń 
pyłowych. Pył PM10 zawiera metale ciężkie takie jak: ołów, kadm, 
nikiel, arsen i benzoapiren. Zanieczyszczenia gazowe mają wpływ 
na jakość powietrza w skali globalnej i regionalnej oraz przyczynia-
ją się do powstawania efektu cieplarnianego. 

Zanieczyszczenia powietrza wpływają niekorzystnie na organi-
zmy żywe zarówno krótko – jak i długotrwale. Na szkodliwą konta-
minację powietrza szczególnie narażone są dzieci, kobiety w ciąży, 
ludzie w podeszłym wieku, osoby z chorobami układu oddechowe-
go i krążenia, otyłością oraz cukrzycą oraz osoby o niskim statusie 
socjoekonomicznym. Ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza 
wywołuje choroby ze strony układu oddechowego (astma, przewle-
kła obturacyjna choroba płuc). Konsekwencją zanieczyszczeń po-
wietrza jest spadek odporności organizmu na infekcje bakteryjne; 
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nowy Honorowy obywatel gminy wilkowice

uZupełnione składy komisJi branżowycH

może prowadzić także do podrażnienia oczu i powstania alergii. 
Wpływ na zanieczyszczone powietrze dotyczy powstawania cho-
rób układu krążenia, udarów mózgu oraz zwiększonej umieralności 
i skrócenia oczekiwanej długości życia. W wyniku narażenia na za-
nieczyszczone powietrze może pojawić się szereg rakotwórczych 
skutków w organizmie człowieka. 

Zanieczyszczone powietrze atmosferyczne stanowi złożoną 
mieszaninę związków rakotwórczych i mutagennych, które prowa-
dzić mogą do przewlekłego ogólnoustrojowego zapalenia, stresu 
oksydacyjnego oraz szkodliwych zmian na poziomie DNA nie tylko 
w płucach, ale również w innych narządach. Z raportu WHO z 2016 
roku wynika, iż zanieczyszczenie powietrza ma związek z około 
7 milionami przedwczesnych zgonów!

Co możemy zrobić by powietrze, którym oddychamy było czystsze? 
Należy stale przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza, jako 

źródłom szkodliwych konsekwencji dla zdrowia przez zapobiega-

nie ich powstawaniu przez wdrażanie nowoczesnych technologii 
przemysłowych zmniejszających emisje gazów i pyłów do atmos-
fery produkowanych przez przemysł i gospodarstwa domowe. Na-
leży również kształcić ekologicznie od najmłodszych lat. Ponadto 
wykorzystywać wszelkie zasoby zieleni wśród zabudowań aglome-
racji miejskiej oraz korzystać z transportu publicznego. Więcej ko-
rzyści dla naszego zdrowia przyniosłoby zapobieganie zanieczysz-
czeniom powietrza, niż walka z ich późniejszymi konsekwencjami.

Maria Całka, Izabela Krępska-Rzepa

Piśmiennictwo:
1. Śliż D., Mamcarz A. Medycyna stylu życia, PZWL Wydawnictwo Lekar-
skie, Warszawa 2018.
2. Mazurek H., Badyda A., Smog. Konsekwencje zdrowotne zanieczysz-
czeń powietrza, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018.
3. www.mp.p

Podczas ostatniej sesji Pani Bożena Maślanka odebrała za-
świadczenie o wyborze, złożyła ślubowanie i tym samym rozpo-
częła pełnienie mandatu radnej. Dołączenie nowej osoby musiało 
zostać również uwzględnione w składach osobowych komisji bran-
żowych. Radna wyraziła chęć pracy w następujących komisjach: 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Budżetu, Strategii i Roz-

W dniu 29 stycznia br., Rada Gminy Wilkowice jednogłośnie podjęła 
uchwałę nr XV/142/2020 w sprawie nadania Honorowego Obywatel-
stwa Gminy Wilkowice. Do zacnego grona dołączył wieloletni prezes 
klubu LKS Klimczok Bystra – Pan Zbigniew Banet. Przypominam, że 
zgodnie z regulaminem, osobom wyróżnionym przysługuje przywilej 

używania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Wilkowice oraz uczestni-
czenia na prawach honorowego gościa w sesjach Rady Gminy, a tak-
że innych uroczystościach o charakterze gminnym.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kwiatek

woju Gminy. Rada Gminy stosownymi uchwałami zaakceptowała 
te zmiany oraz powierzyła Radnej Bożenie Maślanka funkcję Prze-
wodniczącej Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kwiatek

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą. W pią-
tek 31 stycznia br. w Przedszkolu Publicznym w Mesznej odbył 
się długo wyczekiwany i upragniony przez wszystkie dzieci bal 
karnawałowy. Przedszkolaki nie mogły doczekać się chwili, kie-
dy wreszcie przebiorą się w swoje wymarzone stroje i kostiumy. 
W tym roku zabawę poprowadziła Syrenka z Zaczarowanej Krainy 
Mórz i Oceanów. Dzieci, które zamieniły się w różnorodne bajkowe 
postacie świetnie bawiły się uczestnicząc we wspólnych zabawach 

niecH żyJe bal…
i tańcach. Jak na magiczną krainę przystało nie zabrakło czarów 
– wszyscy z zapartym tchem oglądali latające papierki, kolorowe 
i wybuchowe mikstury, a także znikające piłeczki. Wszystkim za-
bawom towarzyszyła radość, śmiech i spontaniczna aktywność 
dzieci, a cały bal karnawałowy przebiegł w miłej, serdecznej at-
mosferze i dostarczył niezapomnianych wrażeń, które pozostaną 
z nami na długi czas.

Zespół Promujący Przedszkole
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Międzynarodowy Turniej w Piłce Nożnej w Wilkowicach – 18.01.2020 r.

Międzynarodowy Turniej w Piłce Nożnej w Wilkowicach – 19.01.2020 r.

Szanowni Państwo!
W listopadzie ubiegłego roku nasz Klub rozpoczął wspólny trans-

graniczny projekt z czeskim Klubem Fotbal Třinec z.s. pn. „Polsko- 
czeskie spotkania sportowe! Doskonalenie umiejętności w piłce 
nożnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Re-
publika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Projekt nastawiony jest w głównej mierze na rozwój współpracy 
polskich i czeskich lokalnych klubów sportowych oraz instytucji pro-
wadzących szkolenia piłkarskie dla dzieci i młodzieży w zakresie or-

polsko-cZeskie spotkania sportowe!  
doskonalenie umieJĘtności w piłce nożneJ

zauważa się powierzchowność wzajemnych kontaktów, jak rów-
nież brak okazji do bliższego poznania się. Głównym celem pro-
jektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerskimi kluba-
mi sportowymi, a przez to umocnienie więzi pomiędzy młodzieżą 
z tych klubów oraz społecznością lokalną. Projekt ma promować 
zdrowy tryb życia poprzez grę w piłkę nożną, uczyć pracy, rywa-
lizacji oraz gry „fair play”. Dzięki projektowi ma również dojść do 
wymiany doświadczeń trenerów, kadry szkoleniowej, jak również 
na poziomie władz klubów. W ramach projektu powstał konspekt 
na podstawie którego prowadzone są zajęcia treningowe. Ponad-
to, projekt przewiduje wspólne weekendowe turnieje, które będą 
połączone ze szkoleniami – pierwszy turniej odbył się w styczniu 

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa  

za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

ganizacji wspólnych turniejów piłki nożnej. Dzięki realizacji projektu 
zawodnicy z Polski i Czech nawiązali współpracę dzięki wspólnej 
rywalizacji w ramach turniejów. Projekt przewiduje również prze-
prowadzenie międzynarodowych szkoleń, turniejów oraz dwóch 
konferencji szkoleniowych. Ponadto, w ramach promocji powstała 
podstrona internetowa oraz zostanie wydana broszura informacyj-
na. Miejscem realizacji działań projektowych są obiekty sportowe 
na terenie Gminy Wilkowice oraz obiekty w mieście Trzyniec.

Pomimo bliskiego sąsiedztwa obu klubów jednym z zauwa-
żalnych problemów na pograniczu polsko-czeskim jest fakt, że 
społeczeństwa obu krajów stosunkowo słabo się znają. Ponadto, 

na terenie Wilkowic. Spotkania te pozwolą na wspólne poznanie 
się dzieci, młodzieży, trenerów oraz przedstawicieli klubów obu 
krajów.

W ramach projektu odbędzie się cykl polsko-czeskich week-
endowych spotkań, podczas których zostaną przeprowadzone 
szkolenia i turnieje (dwa spotkania odbędą się w Wilkowicach: 
styczeń 2019 r. (już za nami) oraz marzec 2020 r., a dwa spotka-
nia w Trzyńcu: luty 2020 r. i kwiecień 2020 r.). Zajęcia prowadzo-
ne będą wspólnie przez trenerów polskich i czeskich. Czynnymi 
uczestnikami turniejów będą zarówno dzieci i młodzież z partner-
skich klubów, jak również zaproszone przez nich drużyny.
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Gminny Ludowy Klub 
Sportowy „Wilkowice”

oraz

Fotbal Třinec z.s.
serdecznie zapraszają na 

Międzynarodowy Turniej  
Piłki Nożnej
w ramach projektu  

„Polsko-czeskie spotkania sportowe! 
Doskonalenie umiejętności w piłce nożnej”,

który odbędzie się w dniach 7 – 8 marca 2020 r. 
w hali Gminnego  
Ośrodka Sportu  

i Rekreacji  
w Wilkowicach

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG 
V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa  

za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Do tej pory odbyły się już dwa dwudniowe spotkania integracyj-
ne w Wilkowicach w listopadzie 2019 r. oraz w Trzyńcu w grudniu 
2019 r. Spotkania połączone były z seminariami na temat nowych 
metod szkolenia zawodników. 

W trakcie tych spotkań została wypracowana strategia szkoleń, 
program szkoleń, harmonogram spotkań i turniejów oraz został 
opracowany wspólny polsko-czeski konspekt do zajęć treningo-
wych dla trenerów piłki nożnej. W ramach spotkań został również 
powołany wspólny zespół trenerów, którzy przeprowadzą szkole-
nia oraz turnieje.

W ramach konferencji zostaną zaproszeni przedstawiciele klu-
bów sportowych, organizacji sportowych, trenerzy, szkoleniowcy 
oraz prelegenci zarówno ze strony polskiej i czeskiej. W konfe-
rencji podsumowującej realizację projektu weźmie udział około 
100 osób. Dodatkowo wydana zostanie broszura promująca ak-
tywny tryb życia, zdrową dietę, nowoczesne metody szkolenia oraz 
opisująca działania projektowe wraz z historią klubów sportowych 
w języku polskim i czeskim.

Obecnie niespełna połowa zadań zaplanowanych w ramach pro-
jektu została już zrealizowana. Najbliższym wydarzeniem będzie 
dwudniowy turniej w Trzyńcu w dniach 26-27 lutego br. oraz turniej 
w Wilkowicach zaplanowany w weekend, w dniach 7-8 marca br., 
na który serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów piłki noż-
nej. W kwietniu odbędzie się ostatni turniej w Trzyńcu oraz kon-
ferencja w Wilkowicach podsumowująca zrealizowane działania, 
a także będąca okazją do promocji broszury.

Szczegółowe informacje na temat projektu, a także galerię zdjęć 
ze zrealizowanych już działań, możecie Państwo znaleźć na stro-
nie internetowej http://glks-wilkowice.pl/polsko-czeskie-spotkania-
sportowe-doskonalenie-umiejętności-w-piłce-nożnej/.

Zespół Projektowy

„bystrZaŃskie Harce” Z kołem gospodyŃ w bystreJ
15 stycznia 2020 r. odbył się coroczny Bal Karnawałowy dla 

dzieci organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej. 
Zabawa ta, w związku z obchodami 450-lecia Bystrej, odbywała 
się pod hasłem „Jak to dawniej bywało” i miała na celu wzmocnie-
nie poczucia tożsamości kulturowej oraz historycznej. Na balu mile 
widziane były stroje „historyczne” oraz ludowe, dlatego w tym roku 
królowały góralki, księżniczki, rycerze, ale również bohaterowie 
różnych bajek, postacie zwierząt, które radośnie bawiły się przy 
muzyce i animacjach prowadzonych przez Pana Sławka z IDEA 
EVENTS. Natomiast pani Ola i pani Olimpia z Przedszkola, wpro-
wadzając uczestników w świat kultury przodków, organizowały za-
bawy, w które bawili się rodzice, a nawet dziadkowie, gdy sami byli 
mali. Dzieci budowały jak najwyższe wieże z drewnianych klocków, 
przechodziły pod i nad „kryką”, zwinnie biegały z jajkiem na łyżce, 
szybko zajmowały miejsca na krzesełkach reagując na przerwę 
w muzyce. Całkiem dobrze bawili się również rodzice tańcząc ze 
swoimi pociechami oraz dzielnie przeciągając linę. Podczas balu 
przeprowadzony został także Rodzinny Konkurs Wiedzy o Bystrej, 
w którym zwycięzcy mogli zdobyć cenne nagrody np. „Zestaw krze-
seł”, „Staw z rybkami” i wykazać się znajomością historii, geografii 
oraz sztuki. Okazało się, że mieszkańcy naszych okolic posiadają 
dużą wiedzę w tych dziedzinach i świetnie poradzili sobie nawet 
z najtrudniejszymi pytaniami. Oczywiście Panie z KGW Bystra tra-
dycyjnie zadbały o ucztę dla ciała (właściwie brzucha) i dla każde-
go dziecka przygotowały słodkości: ciasteczka, pączusie, cukierki 
oraz ciepłe danie: frytki, kotleciki-nuggetsiki, a do domu baloniki. 
Mamy nadzieję, że zabawa karnawałowa inaugurująca bystrzański 
jubileusz była udana i zobaczymy się znowu na „Pożegnaniu Lata”.

Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej dziękuje organizacjom oraz 
firmom, które pomogły w urządzeniu tegorocznego Balu: Urzędowi 
Gminy w Wilkowicach, Radzie Sołeckiej w Bystrej, OSP Bystra, 
GOK „Promyk”, Gminnej Bibliotece Publicznej, Piekarni „Capri” 
oraz Pani Oli i Olimpii z Przedszkola. KGW Bystra
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Viii konkurs kolĘd i pastorałek w bystreJ

prZedsZkolakÓw Z bystreJ wsZĘdZie pełno!!!
Chociaż okres kolędowania już minął, chcemy się podzielić na-

szymi wspomnieniami, bo dużo się u nas działo podczas tych ma-
gicznych dla wszystkich dni. Jak co roku nasi mali kolędnicy (Ma-
ryja z Józefem i dzieciątkiem oraz góralami, aniołkami i diabłem) 
pod opieką Pani Dyrektor i Pani Agnieszki odwiedzili Urząd Gminy 
i zaprzyjaźnione instytucje (GOK „Promyk”, sklepy: „Słoneczko”, 
„ABC”, Spółdzielnia „Bystrzanka”, Referat Służb Techniczny UG, 
Muzeum J. Fałata, GOPS w Wilkowicach”. Dzieci z radością ko-
lędowały zbierając słodycze do koszyka, aby później podzielić się 
nimi z wszystkimi przedszkolakami podczas kolędowania po całym 
przedszkolu.

Starszaki z grupy „Misie” przygotowały piękne „Bajkowe jasełka”, 
które mieli możliwość obejrzeć rodzice dzieci, a w dzień przedszkol-
nej wigilii „Bajkowe Jasełka” podziwiały wszystkie przedszkolaki, 
pracownicy i księża proboszczowie obu parafii. W ten uroczysty 
dzień po podzieleniu się opłatkiem, wspólnie śpiewaliśmy kolędy 
przy akompaniamencie pianina oraz wysłuchaliśmy krótkiego, ale 
pięknego koncertu skrzypcowego w wykonaniu naszego przedszko-
laka Szymonka. Podsumowaniem był pyszny – uroczysty obiad.

„Bajkowe jasełka” przedstawiliśmy także na „Wigilii dla Osób Sa-
motnych” w Domu Strażaka w Bystrej. Odwiedziny postaci baj-
kowych i małego Jezuska wywołały u oglądających wiele wzruszeń 
nie tylko świątecznych, ale także związanych z powrotem do bajek 
z dzieciństwa. 

Dzieląc się radosną atmosferą oczekiwania na święta, dzieci i pra-
cownicy przedszkola spotkali się jeszcze raz, śpiewając wspólnie 
przy akompaniamencie akordeonu podczas „Ognikowego kolędo-
wania” przygotowanego przez grupę III. Na „Ognikowym kolędo-
waniu” spotkali się także rodzice dzieci z grupy III. Wspólne śpie-
wanie kolęd przy akompaniamencie akordeonu i gitary (na której 
umiejętnie grał Pan Piotr – dziadek Mikołaja) wywołało wiele radości 
i uśmiechu zarówno u dzieci jaki i u dorosłych.

W czasie świątecznych zajęć gościliśmy w przedszkolu zespół 
młodych talentów „TROMBOYS” ze Szkoły Muzycznej w Biel-
sku-Białej. Kwartet chłopców (Antoni – brat Oli z kolegami) grają-
cych na puzonach zaprezentował nam nie tylko kolędy, ale także 
utwory klasyczne oraz muzykę filmową.

Wspólne kolędowanie tak się przedszkolakom podobało, że dnia 
6 stycznia br. dużą gromadą kolędniczą wzięliśmy udział w XI By-
strzańskich Godach połączonych z Orszakiem Trzech Króli. 
Rodzice wspaniale przygotowali dzieci, przebierając je za postacie 
związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz stroje ludowe. Przy 
akompaniamencie akordeonu (grał Pan Marek – dziadek Martynki 
i Lenki) dźwięcznie śpiewaliśmy: „Przybieżeli do Betlejem”, „Świeci 
gwiazda”, „Mości Gospodarzu”. 

Również w Konkursie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez 
POAK w Bystrej, który odbył się 1 lutego br. wzięły udział wszystkie 
grupy przedszkolne i nawet najmłodsze trzylatki zachwyciły obecnych 
odwagą i spontanicznością. Każda grupa otrzymała dyplom i nagrody 
rzeczowe, a dla całego przedszkola ufundowano piękny puchar, który 
zdobi naszą, już prawie w całości zapełnioną pucharami, gablotę. 

1 lutego br. w Kościele p.w. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chry-
stusa w Bystrej Krakowskiej odbył się kolejny Konkurs Kolęd i Pa-
storałek organizowany przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. 
Inicjatywa śpiewania polskich kolęd, a zwłaszcza starych, zapo-
mnianych pastorałek powstała w 2012 roku i na stałe wpisała się 
w parafialny kalendarz.

W tym roku napłynęło aż dwadzieścia osiem zgłoszeń, obejmują-
cych ponad 100 wykonawców, którzy prezentowali swoje uzdolnie-

nia wokalne i instrumentalne w kategorii „Soliści, duety, trio” oraz 
„Kolędujące zespoły”. Warto zaznaczyć, że artyści prezentowali 
się w tradycyjnych strojach kolędniczych i góralskich z charakte-
rystycznymi instrumentami takimi jak akordeon, fletnia pana. Jury 
powołane przez Prezesa POAK pana Stanisława Kwiatka w skła-
dzie: przewodniczący Pan Jacek Kubik, Pani Irena Staszek i Pani 
Jolanta Kajzer oceniało walory głosowe uczestników, muzykalność 
oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy uczestnicy konkursu zo-

Nasze przedszkolaki, przygotowywane przez panią Olę, wzięły 
(jak co roku) udział w Jasełkach Integracyjnych, organizowa-
nych przez Stowarzyszenie „Serce dla Serca” w Kościele Św. Trójcy 
w Bielsku-Białej, gdzie zachwyciły śpiewem i tańcem oraz dziecięcą 
radością. Mamy nadzieję, że dziecięce życzenia noworoczne za-
padną w serca wszystkich oglądających – tego także życzą miesz-
kańcom Bystrej wszyscy pracownicy naszego przedszkola: „Byście 
o tym, co w życiu ważne – zawsze pamiętali, a z gronem przyjaciół 
miło czas spędzali – tak to Boże dej! Hej, hej, hej!”.

Aleksandra Jaślanek
Agnieszka Ziemiańska
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stali nagrodzeni dyplomami, drobnymi upominkami, książkami oraz 
materiałami wykorzystywanymi do twórczości plastycznej. Poziom 
występów był bardzo wysoki i jak zwykle jury stanęło przed trud-
nym wyborem najlepszych wykonawców: 
• w kategorii „Kolędujące Zespoły” I miejsca zajęli: „Skrzaty” 

(Przedszkole Publiczne w Bystrej), „Ogniki” (Przedszkole Pu-
bliczne w Bystrej), Klasa II (Szkoła Podstawowa nr 1 w Bystrej), 
„Grupa kolędnicza – Klasa VII” (Szkoła Podstawowa nr 2 w By-
strej), „Bystrzańska Schola”, II miejsce: „Misie” (Przedszkole Pu-
bliczne w Bystrej), „Muzykanci” Klasa V (Szkoła Podstawowa nr 
2 w Bystrej), III miejsce: Klasa I (Szkoła Podstawowa nr 1 w By-
strej), Wyróżnienie: „Myszki” (Przedszkole Publiczne w Bystrej);

• w kategorii „Soliści, duety, trio” – dzieci w wieku przedszkolnym 
– I miejsce: Weronika Reguła, II miejsce: Jeremi Waśko, Wikto-
ria Wasilewska, III miejsce: Barbara Dunat;

• uczniowie szkół podstawowych – I miejsce: Róża Gurdek, Nata-
lia Jachnicka-Senk, Natalia Duraj, II miejsce: Wiktoria Ligocka, 

Maria Dunat, Sara Zeman, III miejsce: Zosia Nawieśniak, Karo-
lina Reguła, Wyróżnienie: Martyna Guzik, Wojciech Nawieśniak;

• młodzież szkół średnich: I miejsce: Paulina Gibas oraz Martyna 
Wyrwa. 

Paulina Gibas ponadto została nagrodzona za dotychczasową 
twórczość artystyczną, a przede wszystkim za piękne, autorskie 
utwory prezentowane na konkursach. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów. Prezes Akcji Katolic-
kiej – Pan Stanisław Kwiatek serdecznie dziękuje za wsparcie i po-
moc w organizacji VIII Konkursu Kolęd i Pastorałek: Proboszczowi 
Parafii – księdzu Tadeuszowi Krzyżakowi, Radzie Sołeckiej So-
łectwa Bystra oraz Urzędowi Gminy w Wilkowicach, Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Bystrej i Pani Magdalenie Chodkowskiej-Chmiel, 
GOK „Promyk”, Pani Olimpii Podwacietnik, a także opiekunom, 
wychowawcom, nauczycielom oraz rodzicom, którzy przygotowali 
dzieci i młodzież do tegorocznych występów. 

POAK

„eko prZedsZkolaki – super dZieciaki”
W związku z udziałem Przedszkola Publicznego w Bystrej 

w kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą „MOGĘ! Zatrzy-
mać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” 5 lutego br. w GOK „Pro-
myk” dzieci, rodzice, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gminy 
Wilkowice mogli wziąć udział w spotkaniu, podczas którego oglą-
daliśmy filmiki edukacyjne nt. smogu zaprezentowane przez Panią 
Jolę Kasprzyk – przedstawicielkę Klubu Antysmogowego w Bystrej 
oraz autorskie przedstawienie nauczycielek pt. „Eko przedszkolaki 
– Super dzieciaki”. W inscenizacji brały udział dzieci, rodzice Basi, 
Grzesia i Martynki oraz wszystkie nauczycielki z naszej placówki. 
Występy zostały nagrodzone głośnym aplauzem licznie przybyłych 
widzów. Cieszymy się, że nasz autorski projekt wzbudził tak duże 
zainteresowanie i miły odbiór publiczności.

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie, cierpliwość na próbie 
i super występ, mamie Mateuszka i Natalki oraz dziadkowi Leny 
za fotorelację. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas cd. na str. 8

przybywając do „Promyka” i mamy nadzieję, iż przyjemnie oraz 
„edukacyjnie” spędzili to popołudnie. Dziękujemy Pani Agnieszce 
Sech za udostępnienie sali i pomoc w realizacji tego przedsięwzię-
cia, Panu Tomaszowi oraz wszystkim pracownikom GOK „Promyk” 
za współpracę, pomoc i życzliwość!

Spektakl „Eko przedszkolaki – Super dzieciaki” wystawiliśmy 
także w przedszkolu dla uczniów klasy I, II i III ze Szkoły Podstawo-
wej w Bystrej, którzy z uwagą oglądali przedstawienie, a tematyka 
ekologiczna (mamy nadzieję) pozostanie w pamięci i przyczyni się 
do zachowań proekologicznych.

13 i 14 lutego br. zaprosiliśmy do naszego przedszkola babcie 
i dziadków na występy z okazji ich święta. Po prezentacjach ar-
tystycznych, które zachwyciły gości, a niejednokrotnie wywołały 
łzy zauroczenia i szczęścia, babcie wraz z dziadkami zostali za-
proszeni na słodkie pyszności (dziękujemy rodzicom za ciasta), 



G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e8

To, czego dzieci potrzebują w obfitości dostarczają dziadkowie. 
Dają bezwarunkową miłość, dobroć, cierpliwość,  
poczucie humoru, komfort, lekcje życia.  
Oraz, co najważniejsze, ciasteczka. 

 (Rudolph Giuliani)
12 stycznia 2020 r. w strażnicy OSP w Mesznej odbyła się uro-

czystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na ten dzień dzieci zaprosi-
ły swoje kochane Babcie i Dziadków robiąc wcześniej zaproszenia. 
Dzieci zaprezentowały się na prawdziwej scenie tańcząc, recytu-
jąc wiersze, śpiewając piosenki. Po występie Babcie i Dziadkowie 
otrzymali od swoich wnucząt własnoręcznie wykonane prezenty. 
Niejednej Babci i Dziadkowi, łezka kręciła się w oku. To był napraw-
dę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe 
i rozpromienione twarze Babć i Dziadków, po raz kolejny, pokazały 
nam, jak potrzebne i ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone 
chwile. Również Rodzice dzieci przedszkolnych zaangażowali się 
w uświetnienie tego ważnego dnia przygotowując napoje i słodki 
poczęstunek, aby jak najlepiej ugościć naszych gości. Na koniec 
tej wspaniałej uroczystości Dziadkowie oraz wnuki obejrzeli bajkę 
pt. „Królewna Śnieżka” w wykonaniu nauczycieli i pracowników Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej.

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji Waszego święta 
składamy najserdeczniejsze życzenia: żyjcie długo, byście 
szczęście i szacunek zyskali u świata. Niech każda chwila upły-
wa Wam w pomyślności. Niech Wam zdrowie nieprzerwanie służy, 
cieszcie się życiem swoim, dzieci, wnuków, prawnuków po prostu 
jak najdłużej !!!

Zespół Promujący Przedszkole w Mesznej

dZieŃ babci i dZiadka w prZedsZkolu w mesZneJ

po czym wnuczęta wręczyły własnoręcznie wykonane upominki, 
a całuskom i uściskom nie było końca. Z okazji 450-lecia Bystrej 
nauczycielki przygotowały dla przybyłych niespodziankę w postaci 
„Galerii starej fotografii”, na której można podziwiać bystrzańskie 
krajobrazy z dawnych lat i odnaleźć swoją młodość.

Dzień Babci i Dziadka to uroczystość ważna zarówno dla 
babć i dziadziusiów, wnuczek i wnusiów, ale również dla całego 
personelu. To jedne z najcudowniejszych dni przedszkolnych, 
pełne miłości, radości, wzruszeń, łez. To także okazja do rozmów, 
dzielenia się wrażeniami, a przede wszystkim umocnienia więzi ro-
dzinnych i bliższego poznania się z rodziną naszych milusińskich. 
Dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji tej uroczystości 
i pyszne ciasta. Miły to był dzień... patrząc na uśmiechy przed-
szkolaków, które były dumne i szczęśliwe, a my dziękujemy za 
wszystkie miłe słowa oraz wyrazy wdzięczności dla naszej pracy.

Dorota Imielska, Olimpia Podwacietnik
Przedszkole Publiczne w Bystrej

cd. ze str. 7
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muZycZny sukces 
NASZEJ UCZENNICY

Pierwszego lutego 2020 
roku w Kościele Najdroższej 
Krwi Pana Jezusa Chrystusa 
w Bystrej Krakowskiej odbył 
się Konkurs Kolęd i Pastora-
łek. Szkołę Podstawową nr 1 
w Wilkowicach reprezento-
wała Martynka Guzik z klasy 
4a (wyróżnienie) oraz Natalia 
Jachnicka-Senk, także uczen-
nica klasy czwartej. Natalia 
zajęła I MIEJSCE w swojej 
kategorii; pięknie zaśpiewała 
i zagrała kolędę pt. „Anioł pa-
sterzom”. Dziękujemy i gratu-
lujemy, życząc dalszych suk-
cesów!!!

Zespół Promujący Szkołę

Uczniowie ze SP nr 1 w Wilkowicach uczestniczyli, jak każdego roku, w różnorodnych konkursach przedmiotowych i sportowych.  
Informacje o ich osiągnięciach podajemy poniżej. Uczniom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

Konkursy przedmiotowe 1. półrocze roku szkolnego 2019/2020

Nazwa konkursu Prowadzący/opiekun Laureaci
„Alfik Humanistyczny” Katarzyna Męcner Zofia Węgrzyn – wynik dobry, Jakub Nikiel – wynik dobry,  

Szymon Jasiczek – wynik bardzo dobry 
Gminny konkurs „Ortograficzne potyczki” Katarzyna Męcner Julia Jakubiec – 2. miejsce, Julia Wojtyła 3. miejsce
„Alfik Humanistyczny” Wiesława Stolarczyk-Kos Anna Goryl, Maria Hoczek, Julia Handzlik – wynik bardzo dobry
„Człowiek a środowisko” Wiesława Stolarczyk-Kos Julia Kusior – wyróżnienie (kategoria literacka)
I etap XX Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. 
Małgorzaty Papiurek

Beata Duraj Alicja Szkup – 1. Miejsce (soliści 1-3) 

„Święty bez Granic”–konkurs plastyczny Sławomira Basiura Elżbieta Kąkol – 3. miejsce
„Człowiek a środowisko”
„Pingwin”

Anita Tyrlik Wiktor Rączka – 2. miejsce – (kategoria prezentacja multimedialna)
Szymon Jasiczek – wyróżnienie

Konkurs plastyczny na kartkę Bożonarodzeniową Monika Bogumił-Laszczak Krystian Bagnicki, Dominik Farbotko – wyróżnienie
„Konkurs Matematyczny o Puchar Dyrektora  
V LO w Bielsku-Białej”.

Monika Biernat, Joanna 
Osowska-Młynarczyk

Zakwalifikowani do II etapu: Anna Goryl, Maria Hoczek, Dominik Helfer 

I etap XX Przeglądu Pieśni Patriotycznej  
im. Małgorzaty Papiurek
Konkurs kolęd i pastorałek w kościele Parafialnym 
w Bystrej Krakowskiej XI Gody Bystrzańskie (gminne)

Maria Prostak Anna Kuboszek – 1. miejsce (kat. kl. 4-6), Kinga Dziedzic, Piotr Pukacz 
(wyróżnienie – zespół), Anna Klimczak, Marta Czech – (wyróżnienie – zespół).
Natalia Jachnicka-Senk – 1. miejsce, Martyna Guzik – wyróżnienie nagroda 
dla grupy kolędniczej

Powiatowy Miting Lekkoatletyczny 

Bielskie Czwartki Lekkoatletyczne
Gminne sztafetowe biegi przełajowe 
 

Gminne zawody w minipiłce nożnej 
 

Gminne zawody w tenisie stołowym dzieci i młodzieży
Gminne zawody w minipiłce ręcznej 
 

Gminne zawody piłki ręcznej chłopców kl. 8  

Gminne zawody w minipiłce koszykowej  
dziewcząt i chłopców

Anna Węgrzyn VII miejsce, Zofia Węgrzyn 2. miejsce skok w dal, Julia Jarzębowska,  
3. miejsce 400 m.
Zofia Węgrzyn – 3. miejsce skok w dal i bieg na 60 m.
1. miejsce. Dziewcząt – A. Węgrzyn, A. Pawlik, M. Rosiak, M. Mańdok,  
J. Jarzębowska, M. Mirowska, 4. miejsce chłopców – K. Ferdynus, J. Sołdra, 
M. Hola, R. Jakóbiec, D. Wandzel, P. Skonecki 5. miejsce chłopców
3. miejsce dziewcząt – L. Żmij, W. Drelicharz, 3. miejsce chłopców  
– S. Mędrzak, M. Wiewióra, P. Jaworski, 5. miejsce chłopców – T. Pach,  
F. Hoczek, K. Ferdynus
1. miejsce dziewcząt – Z. Węgrzyn, M. Rosiak, M. Mańdok, J. Jarzębowska, 
K. Kliś, L. Wajdzik, A. Mizera, L. Żmij, W. Drelicharz, K. Bojdys, E. Zyzańska, 
5. miejsce chłopców – K. Wajdzik, R. Jakóbiec, K. Janosz, K. Nikiel,  
P. Bodek, M. Hola, Sz. Galas, N. Łasut 
4. miejsce – S. Mędrzak, T. Adamiec, M. Cichecki, J. Konior, D. Helfer,  
J. Keller, P. Maliszewski, A. Pezda, K. Kliś, M. Wiewióra
5. miejsce dziewczyny – Z. Węgrzyn, M. Mańdok, N. Romaniak, A. Mizera,  
J. Jarzębowska, L. Wajdzik, K. Bojdys, L. Żmij, A. Steczek, chłopcy –  
P. Bodek, R. Jakóbiec, K. Ferdynus, K. Janosz, J. Nikiel, F. Ptak,  
Sz. Galas, F. Hoczek. 

Zespół Promujący Szkołę 

pracowite pÓłrocZe w sp nr 1 w wilkowicacH

Komendant Komisariatu Policji w Szczyrku  
informuje, iż w ramach przyjętego do realizacji  

Planu Działania Priorytetowego na okres  
od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r. wskazano  
w Gminie Wilkowice następujące zadania:

1) Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priory-
tetowego: rejon skrzyżowania ulic Wyzwolenia i Harcerskiej 
w Wilkowicach – pod kątem spożywania alkoholu oraz zakłó-
cania porządku publicznego.

2) Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Prio-
rytetowego: rejon sklepu ABC w Bystrej przy ul. Klimczoka 
169 – pod kątem spożywania alkoholu.

Za realizację Planu Działania Priorytetowego w Gminie 
odpowiadają Dzielnicowi Posterunku Policji w Wilkowicach:
asp. szt. Rafał Semik – Bystra, Meszna – tel. 33 8254610, 
727 032 521,
mł. asp. Marcin Krawiec – Wilkowice – tel. 33 8254610,  
727 032 522.
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Za nami wspaniały koncert zespołu „Mar-
cin Maroszek & Propabanda East Col-
lective”. Wraz z Artystami zwiedziliśmy 
muzyczny bałkański świat i na przekór 
chłodnej, lutowej pogodzie poczuliśmy 
prawdziwie gorące klimaty! Było weso-
ło, bardzo energetycznie i z przytupem 
– jak to w karnawale. Za tę porządną 
dawkę pozytywnej energii dziękujemy 
Zespołowi w składzie: Marcin Maroszek 
– akordeon, wokal, Kamil Siciak – per-
kusja, darbuka, Maciej Regulski – gitara, 
bozouki, Bartosz Smorągiewicz – sakso-
fon tenorowy, Adam Przybyłek – sakso-
fon altowy, klarnet, Damian Marat – trąb-
ka. Pozostając w muzycznych klimatach 
zapraszamy na kolejny koncert w GOK 
„Promyk”, tym razem na deskach naszej 
sceny, z okazji Dnia Świętego Patry-
ka – patrona Irlandii – gościć będziemy 
Zespół „Carrantuohill”! Koncert odbędzie 
się 13 marca 2020 r. – bilety dostępne 
w administracji GOK już od 24.02.2020 r. 
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PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”. 
tel.: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra 
Szczegółowe informacje u organizatorów poszczególnych wydarzeń. 
 

 

 

. 

MARZEC 2020 
 

 

NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY! 
KONKURS PLASTYCZNY dla dzieci i młodzieży: „450 LAT BYSTREJ”  

KONKURS ARTYSTYCZNY dla młodzieży i dorosłych: „POCZTÓWKA Z BYSTREJ, MESZNEJ I WILKOWIC”  
szczegóły konkursów na www.gok.wilkowice.pl 

Trwa KONKURS FOTOGRAFICZNY: „Dynamika sportu w Gminie Wilkowice” – szczegóły na www.gok.wilkowice.pl 

Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce Odbiorcy 
Wtorek 
03.03 19:00 DKF „Promyk”: „Maiden”, reż. Alex Holmes,  

2018 r.  GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież 
 i dorośli 

Środa 
04.03 12:00 Wernisaż prac Kamili Owczarskiej: „Rysunkowy 

świat Kamy”. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

Środa 
04.03 16:30 Spotkanie pt. „430 lat Hucisk”. Gościem: Pan Józef 

Kruczek  
Gminna Biblioteka 

Publiczna 
Gminna Biblioteka 

Publiczna Wszyscy 

Niedziela 
8.03 16:30 

„Sport w życiu kobiet” – spotkanie z Olimpijkami 
Podbeskidzia z okazji Dnia Kobiet w Roku 
Olimpijskim, koncert okolicznościowy: 
„Kalina Jędrusik – ikona kobiecości” (w 90-tą 
rocznicę urodzin Artystki) w wykonaniu Wiktorii 
Węgrzyn oraz Piotra Matusika. Wstęp wolny. 

Beskidzka Rada 
Olimpijska 

GOSiR 
GOK „Promyk” 

GOK „Promyk” Wszyscy 

Wtorek 
10.03 19:00 Klub Podróżnika: „Maroko – kraj kontrastów”, 

prowadzący: Janina Janica-Piechota GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

Czwartek 
12.03 17:00 Finisaż wystawy fotografii Artura Strąka Gminna Biblioteka 

Publiczna 
Gminna Biblioteka 

Publiczna Wszyscy 

Czwartek 
12.03 17:30 „Czwartkowe spotkania  

z Organizacjami z Gminy Wilkowice” 
Gminna Biblioteka 

Publiczna 
Gminna Biblioteka 

Publiczna 
Działacze 
Kultury 

Piątek 
13.03 19:00 Koncert na żywo: „Carrantuohill”. Wstęp wolny - 

biletowany. Bilety dostępne od 24.02.2020 GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież 
 i dorośli 

Wtorek 
17.03 19:00 DKF „Promyk”: „Królowa kier”, reż. May el-Toukhy, 

2019 r.  GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież 
 i dorośli 

Wtorek 
24.03 19:00 Seans filmowy (szczegóły na profilu GOK Promyk na 

Facebooku) GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież 
 i dorośli 

Niedziela 
29.03 

10:00 - 17:00 WYSTAWA RĘKODZIEŁA WIELKANOCNEGO 

GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

11:00 Film animowany dla dzieci 
12:00 - 16:00 Otwarte warsztaty wielkanocne 

15:00 Koncert laureatów gminnego etapu Przeglądu 
Pieśni Patriotycznej 

17:00 Film familijny 
Wtorek 
31.03 19:00 DKF „Promyk”: „Mężczyzna imieniem Ove”, reż. 

Hannes Holm, 2015 r.  GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież 
 i dorośli 

ZAPRASZAMY TANCERZY DO ZAPISÓW NA WYSTĘPY PODCZAS „III TYGODNIA TAŃCA” w GOK „PROMYK” 20.04.2020 R. 
ZAPRASZAMY WYSTAWCÓW DO ZAPISÓW NA WYSTAWĘ RĘKODZIEŁA WIELKANOCNEGO 29.03.2020 r. tel. 33 817 07 73 

AKTUALNE WYSTAWY: 
 Poplenerowa wystawa fotografii „GODY ŻYWIECKIE 2019” 

GOK „Promyk” w Bystrej 
4.03-27.03 Wystawa prac 16-letniej Kamili Owczarskiej „RYSUNKOWY ŚWIAT KAMY”  
do 13.03 Fotografia Artura Strąka pt. „Taniec stan umysłu” 

GBP w Wilkowicach  do 13.03  Wystawa tematyczna Stowarzyszenia Kulturalnego Huciska pt. „430 lat Hucisk” 
16.03-09.04 Wystawa malarstwa Emilii Olmy 

 Międzynarodowa wystawa najpiękniejszych kartek bożonarodzeniowych 
„VIANOCNA POHLADNICA” „Stara Szkoła” w Huciskach 

  „AKWARELA, MALARSTWO NA SZKLE I RZEŹBA Małgorzaty Mrowiec z Mesznej” „Chata na Groniu” 
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Słowa „babcia” i „dziadek” nieustannie kojarzą się z cie-
płymi kapciami, domowym ciastem, fajką czy kotem mru-
czącym na kominku. Czasy się jednak zmieniają, a wraz 
z nimi wizerunek dziadków. Jak by nie było, pozostają nie-
zwykle istotni w życiu każdego dziecka. 

Najcieplejsze relacje z wnukami dziadkowie mają wtedy, gdy 
dzieci są w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Warto 
o tym pamiętać, bo korzyści, jakie odnoszą maluchy z takich kon-
taktów, są wyjątkowo cenne. Dziadkowie pod wieloma względa-
mi są wyjątkowi i nikt (rodzice, wujostwo czy rodzeństwo) nie jest 
w stanie ich zastąpić. To oni mają największe doświadczenie i jak 
nikt znają życie, dzięki czemu są cierpliwi, wyrozumiali i łagodni. 
Mają niepisane prawo do rozpieszczania wnuków, z którego chęt-
nie korzystają. Spełniają więc zachcianki wnuków, przynoszą pre-
zenty, nie krzyczą, ani nie gniewają się jak zdarza się to rodzicom. 
Mimo wszystko nie jest to łatwa rola i wymaga ogromnego wyczu-
cia sytuacji. Dziadkowie są osobami, które zaraz po rodzicach są 
najbliższe dziecku. Kiedyś jednak ich rola była jakby wyraźniejsza 
i bardziej znacząca niż dzisiaj. Obecnie wiele babć i dziadków 
musi jeszcze pracować, kiedy rodzą się ich wnukowie. Decyduje to 
o tym, że nie mogą oni objąć opieki nad maluchami, kiedy rodzice 
powracają do swych obowiązków zawodowych. Należy wówczas 
korzystać z usług niani lub oddać dziecko do żłobka i do przed-
szkola, a dziadkom pozostają rzadkie spotkania i tęsknota.

Przedszkole dba o wszechstronny rozwój dziecka i jego bezpie-
czeństwo podczas zabaw zimowych, stwarza sytuacje rozwijają-
ce ekspresję ruchową dziecka rozwija twórczą wyobraźnię. Dzieci 
bardzo żałują, że nie ma śniegu i nie mogą w ogrodzie przedszkol-
nym ulepić bałwankowej rodziny. Zima jak wiadomo ma swoje su-
rowe prawa. W tym okresie szczególnie odczuwają to zwierzęta 
leśne, małe i duże, skaczące i latające. Nas nauczycielki bardzo 
cieszy fakt, że dzieci mają tak wysokie poczucie odpowiedzialności 
nie tylko za siebie, ale i za przyrodę. Dbają o to, aby nasi śpiewają-
cy przyjaciele zawsze mieli pełne karmniki ziarenek i przysmaków. 
Z zaangażowaniem niosą bezinteresowną i spontaniczną pomoc! 

Nasze przedszkole zajęło II miejsce w konkursie na najlepsze 
przedszkole w powiecie bielskim organizowanym przez gazetę 
„Dziennik Zachodni”, a nasza koleżanka Dorota Wyporkiewicz za-
jęła I miejsce w kategorii nauczyciela roku w powiecie bielskim. 
GRATULUJEMY!

16 stycznia 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w ramach akcji 
„Zimujemy w bibliotece” zaprosiła nasze przedszkolaki na przed-
stawienie „Dziadek do orzechów” w wykonaniu aktorów teatru ob-
jazdowego „Blaszany bębenek”.

29 stycznia 2020 r. jak co roku w karnawale odbył się BAL 
KARNAWAŁOWY dla naszych przedszkolaków na sali OSP Wil-
kowice. Dzieci pięknie przebrane świetnie bawiły się przy muzyce 
pod kierunkiem p. Mirka. Pomysłowość rodziców nie miała granic. 
Przygotowali oni dla swoich pociech ciekawe stroje karnawałowe. 
Po wielkiej prezentacji strojów rozpoczęły się tańce – przy rytmach 
wesołej muzyki, były one przeplatane zabawami i korowodami. 
Oczywiście znalazło się również coś dla spragnionych i zmęczo-
nych, chwila relaksu przy wspólnym poczęstunku i pamiątkowe 
zdjęcie. Do domu dzieci wracały we wspaniałych humorach, dzie-
ląc się z rodzicami swoimi przeżyciami i wrażeniami z wielkiego 
dziecięcego balu. 

31 stycznia 2020 r. do naszego przedszkola przyjechał teatrzyk 
objazdowy z przedstawieniem „Cztery mile za piec”. Dzieci z zain-
teresowaniem oglądały grę aktorów.

Wnuki pamiętały o swoich babciach i dziadka. Z okazji DNIA 
BABCI I DNIA DZIADKA Publiczne Przedszkole w Wilkowi-
cach zorganizowało uroczystość dla Wszystkich Kochanych 
Babć i Dziadków na sali OSP Wilkowice. 5 lutego 2020 r. grupy 
PSZCZÓŁKI, ŻABKI I SMERFY, a 6 lutego 2020 r. BIEDRONECZ-
KI, MOTYLKI I KACZUSZKI zaprezentowały program artystyczny 
przygotowany specjalnie na tę uroczystość. Babcie i dziadkowie 
mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. 
Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzru-
szeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Fre-
kwencja jak co roku dopisała. Dzieci wraz z rodzicami przygoto-
wały również dla nich poczęstunek. Następnie obdarowały swoich 
ukochanych gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie. 

mgr Barbara Nowak, mgr Danuta Staniec

cudnie, baJkowo, Zimowo, kolorowo…
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mesZna – Zimowisko 2020
W pierwszym tygodniu ferii tj. w dniach 13-17 stycznia bie-

żącego roku, 45 uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. Jana 
Pawła II w Mesznej, uczestniczyło w zajęciach półkolonii 
zimowej. Inicjatorem akcji organizowania tej formy wypo-
czynku, była w 2000 roku Pani Danuta Cader, pełniąca wów-
czas funkcję pedagoga szkolnego. Od tego czasu zmieniali 
się organizatorzy, kadry wychowawców, pracownicy, spo-
łecznicy zaangażowani w pracach nad organizacją i prze-
biegiem bezpiecznych wypoczynków. Stowarzyszenie Roz-
woju Mesznej od 10 już lat przejęło i kontynuuje tę piękną 
tradycję organizowania półkolonii.

Zainteresowanie zimowiskiem, zarówno dzieci jak i rodziców, 
było duże, czego dowodem jest pełne wykorzystanie wszystkich 
miejsc oraz 98,3% frekwencja na zajęciach.

Nad prawidłowym przebiegiem zimowiska „MESZNA – ZIMO-
WISKO 2020”, a zwłaszcza bezpieczeństwem dzieci czuwali: kie-
rownik placówki wypoczynku i wychowawczynie – nauczycielki 
miejscowej szkoły oraz organizator tj. prezes i skarbnik Stowarzy-
szenia Rozwoju Mesznej.

Atrakcyjny program zimowiska oferował rozrywkę, rekreację ru-
chową oraz elementy wiedzy o historii i kulturze naszego regionu. 
Dzieci miały okazję obejrzeć film fabularny o tematyce przyrodni-
czej „Ratujmy Florę”, sportowo-rekreacyjnie spędzić czas w „Ninja 
Parku Jumpownii” oraz w najnowocześniejszej bielskiej kręgielni 
„Retro Bowling Team”, a także zwiedzić unikatowe w południowej 
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O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
Gminy Wilkowice, dla terenów położonych we wschodniej części gminy, 

zlokalizowanych w miejscowości Wilkowice (obręb ewidencyjny Huciska) 
pomiędzy ul. Żniwną a granicą administracyjną Gminy Wilkowice

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 
poz. 1945) oraz uchwały Rady Gminy Wilkowice nr VII/58/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Wilkowice, dla terenów położonych we wschodniej części 
gminy, zlokalizowanych w miejscowości Wilkowice (obręb ewidencyjny Huciska) pomiędzy ul. Żniwną a granicą administracyjną 
Gminy Wilkowice zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu Gminy Wilkowice, dla terenów położonych we wschodniej części gminy, zlokalizowanych w miejscowości Wilkowice (obręb 
ewidencyjny Huciska) pomiędzy ul. Żniwną a granicą administracyjną Gminy Wilkowice
w dniach od 27 lutego 2020 r. do 19 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice 
w godzinach pracy urzędu.

Dnia 11 marca 2020 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 projektant planu będzie pełnił dyżur informacyjno-konsultacyjny  
w siedzibie tut. Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 marca 2020 r.  
– o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25; 43-365 Wilkowice.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wilkowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r. Jako 
wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 
oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579).

Wójt Gminy Wilkowice
dr inż. Janusz Zemanek

Polsce „Muzeum flory i fauny” w Jaworzu. Nowoczesna aranżacja 
muzeum uwzględniająca wszelkie kanały oddziaływania na odbior-
ców, w każdym wieku oraz prezentowani tam mieszkańcy mórz, 
oceanów i jezior sprawiły, że uczniowie z wielkim zainteresowa-
niem odbierali poszczególne wystawy. 

Tradycyjnie, bardzo smaczne, obiady przygotowywały pracow-
nice szkolnej kuchni, za co wszystkim paniom należą się uznanie 
i słowa podziękowania.

Prace plastyczne dzieci wykonywane każdego dnia pozwoliły 
utworzyć barwną kronikę zimowiska. Wysiłek ten został doceniony 
przez organizatorów, którzy przygotowali dla każdego uczestnika 
upominki, wręczone na zakończenie półkolonii przez prezes Sto-
warzyszenia Rozwoju Mesznej.

W imieniu uczestników, wszystkich pracowników i organizatorów 
kierujemy słowa podziękowania dla Wójta Gminy Wilkowice za 
współfinansowanie – ZIMOWISKA – MESZNA 2020.

Katarzyna Gnioździorz
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej
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roZgrywki sportowe – seZon JesieŃ 2019
Prezentujemy Państwu podsumowanie sezonu sportowego  

„JESIEŃ 2019” Gminnego Ludowego Klubu Sportowego WILKO-
WICE w Wilkowicach. 

Poniżej prezentacja końcowych tabel rozgrywek piłkarskich.
Piłka nożna – Klasa A (Podokręg Bielsko)

LP Nazwa Klubu M PKT Z R P BRAMKI
1 LKS PIONIER PISARZOWICE 11 24 8 0 3 29:12
2 LKS PRZEŁOM KANIÓW 11 21 6 3 2 27:14
3 LKS WILAMOWICZANKA 11 20 6 2 3 23:14
4 GLKS WILKOWICE 11 18 5 3 3 12:12
5 GLKS SOKÓŁ BUCZKOWICE 11 18 5 3 3 22:23
6 UKS ROTUZ – BRONÓW 11 16 4 4 3 19:17
7 LKS ZAPORA WAPIENICA 11 14 4 2 5 23:31
8 KS MIĘDZYRZECZE 11 14 4 2 5 20:17
9 KS BYSTRA 11 12 3 3 5 27:33

10 LKS ŻAR MIĘDZYBRODZIE 11 12 3 3 5 17:23
11 LKS SOKÓŁ HECZNAROWICE 11 11 3 2 6 13:21
12 KS SOŁA KOBIERNICE 11 4 1 1 9 9:24
DRUŻYNY MŁODZIEŻOWE GLKS WILKOWICE
Bielsko-Biała: III liga okręgowa A1 Junior

LP Nazwa Klubu M PKT Z R P BRAMKI
1 BKS STAL BIELSKO-BIAŁA 9 24 8 0 1 40:8
2 GLKS WILKOWICE 9 21 6 3 0 61:13
3 KS SPÓJNIA LANDEK 9 20 6 2 1 23:12
4 LKS PIONIER PISARZOWICE 9 17 5 2 2 28:13
5 LKS BESTWINA 9 16 5 1 3 32:12
6 LKS WILAMOWICZANKA 9 9 3 0 6 26:48
7 GLKS SOKÓŁ BUCZKOWICE 9 8 2 2 5 10:31
8 LKS GROŃ BUJAKÓW 9 7 2 1 6 9:22
9 LKS BESKID GODZISZKA 9 4 1 1 7 6:41
10 KS BESTWINKA 9 3 1 0 8 9:44
Bielsko-Biała: IV liga wojewódzka C1 Trampkarz

Lp. Drużyna M Pkt Z R P BRAMKI
1 BBTS II PODBESKIDZIE 10 27 9 0 1 98:14
2 GLKS WILKOWICE 10 24 8 0 2 80:14
3 UMKS TRÓJKA CZECH. DZ. 10 16 5 1 4 45:24
4 LKS CZANIEC 10 15 5 0 5 45:65
5 LKS PIONIER PISARZOWICE 10 6 2 0 8 15:81
6 KS SPÓJNIA LANDEK 10 1 0 1 9 9:94
VII liga wojewódzka C1 Trampkarz 

Lp. Drużyna M Pkt Z R P BRAMKI
1 GKS CZARNI JAWORZE 7 18 6 0 1 134:3
2 GLKS II WILKOWICE 7 18 6 0 1 93:8
3 KS RUDZICA 7 18 6 0 1 56:20
4 KS ISKRA RYBARZOWICE 7 12 4 0 3 42:20
5 GLKS SOKÓŁ BUCZKOWICE 7 6 2 0 5 18:109
6 LKS WILAMOWICZANKA 7 4 1 1 5 17:66
7 LKS LIGOTA CENTRUM 7 4 1 1 5 28:93
8 LKS BESKID GODZISZKA 7 3 1 0 6 23:92

III liga wojewódzka D1 Młodzik Grupa Tychy-Bielsko
Lp. Drużyna M Pkt Z R P BRAMKI
1 BTS REKORD Bielsko-Biała 10 23 7 2 1 29:13
2 BBTS PODBESKIDZIE 10 18 5 3 2 18:12
3 APN GKS TYCHY 10 17 5 2 3 18:16
4 GLKS WILKOWICE 10 13 4 1 5 24:23
5 ISKRA PSZCZYNA 10 9 2 3 5 12:18
6 UMKS TRÓJKA CZECH. DZ. 10 3 0 3 7 7:26

III liga wojewódzka D2 Młodzik Grupa Tychy – Bielsko
Lp. Drużyna M Pkt Z R P BRAMKI
1 BBTS PODBESKIDZIE 10 25 8 1 1 63:8
2 APN GKS TYCHY 10 17 5 2 3 35:31
3 BTS REKORD Bielsko-Biała 10 17 5 2 3 40:31
4 GLKS WILKOWICE 10 16 5 1 4 48:28
5 ISKRA PSZCZYNA 10 10 3 1 6 17:40
6 PNIÓWEK PAWŁOWICE 10 1 0 1 9 13:78

IV liga wojewódzka D2 Młodzik Grupa 5
Lp. Drużyna M Pkt Z R P BRAMKI
1 UMKS TRÓJKA CZECH. DZ. 6 18 6 0 0 24:4
2 UKS DWÓJKA KOZY 6 12 4 0 2 24:11
3 LKS DRZEWIARZ JASIENICA 6 10 3 1 2 19:9
4 LKS PIONIER PISARZOWICE 6 7 2 1 3 17:15
5 LKS BESTWINA 6 6 2 0 4 12:27
6 UKS AKADEMIA SPORTU B-B 6 5 1 2 3 16:18
7 GLKS II WILKOWICE 6 3 1 0 5 12:40

Ponadto w rozgrywkach sportowych brały udział drużyny 
dzieci w grupie E1 i F1 oraz w zawodach turniejowych grupa G1.

Drużyny piłkarskie GLKS WILKOWICE w sezonie 2019 prowa-
dzili trenerzy: Krzysztof Bąk, Mirosław Szymura, Mateusz Grubka, 
Mateusz Kudzia, Daniel Gala, Mariusz Sternal, Mariusz Wojtylak.

Końcowym akcentem sezonu 2019 były turnieje halowe o Pu-
char Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka dla rocznika U-11 i U-12. 
Zespół GLKS WILKOWICE U-12 po wygranym turnieju na szcze-
blu podokręgu bielskiego uzyskał awans do półfinału rozgrywek.

Wyniki Finału U-11: GLKS Wilkowice – LKS Czaniec 4 – 0 
awans Wilkowice BTS Rekord – LKS Pionier Pisarzowice 2 – 0 
awans Rekord GLKS Wilkowice – BTS Rekord 0 – 5 Mistrz U-11 
BTS Rekord.

Wyniki Finału U-12: GLKS Wilkowice – KS Bestwinka 0 – 0 rzu-
ty karne /10 – 9/ awans Wilkowice LKS Pionier Pisarzowice – LKS 
Czaniec 0 – 0 rzuty karne /2 -3/ awans Czaniec GLKS Wilkowice 
– LKS Czaniec 4 – 0 Mistrz U-12 GLKS Wilkowice.

Również zespół GLKS Wilkowice U-12 zwyciężył w 10. jubile-
uszowym halowym turnieju w Węgierskiej Górce „MUNDIALITO”. 
Rywalizację w roczniku 2008 wygrywają Wilczki Wilkowice, które 
pokonały w finale słowacką drużynę MSK Namestovo 5:0.

Końcowa klasyfikacja:
Wilczki Wilkowice
MSK Namestovo (SVK)
Lisek Milówka
Slovan Havirov (CZ)
Aktualnie młodzieżowa drużyna GLKS WILKOWICE R. 2007 

bierze udział w rozgrywkach futsalowych.
X liga wojewódzka D1 Młodzik „ŚML FUTSALU”

Lp. Drużyna M Pkt Z R P +/-
1 BTS REKORD 11 24 8 0 3 99:35
2 KS KAMIONKA 9 21 7 0 2 91:15
3 GLKS WILKOWICE 9 19 6 1 2 81:24
4 SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA 7 12 4 0 3 49:24
5 GSF GLIWICE 8 10 3 1 4 46:43
6 KS SOŚNICA GLIWICE 8 6 2 0 6 19:90
7 SP CLEAREX-SPORT CHORZÓW 10 0 0 0 10 19:173

Dziękujemy również wszystkim naszym sponsorom, kibicom 
i sympatykom za pomoc i wsparcie w minionym sezonie. Liczymy 
na dalszą współpracę i zapraszamy na obiekty sportowe w Wilko-
wicach.

Zarząd GLKS WILKOWICE
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Dwie imprezy podsumowujące rok 2019 
w Powiecie Bielskim za nami! 29 stycznia 
w siedzibie Starostwa Powiatowego pod-
sumowano rok w środowisku sportowym, 
a 7 lutego w gronie działaczy kultury i arty-
stów. Spotkaniom towarzyszyło przypomnie-
nie szczególnych dokonań mieszkańców Po-
wiatu Bielskiego oraz wyróżnienie tych, dla 
których rok 2019 był wyjątkowo udany.

Noworoczne spotkanie środowiska sportowe-
go rozpoczęło się od życzeń i gromkiego „Sto 
lat” dla obchodzącego kilka dni wcześniej swoje 
80-urodziny, Pana Zbigniewa Baneta, Prezesa 
LKS „Klimczok-Bystra” – od lat jednego z wyróż-
niających się największymi sukcesami klubów 
sportowych w regionie. W dalszej części doko-
nano wyróżnień sportowców i trenerów, do któ-
rych na arenach sportowych należał rok 2019. 
Wśród licznego, znakomitego grona znalazła się 
niemała grupa reprezentantów klubów z terenu 
Gminy Wilkowice. Byli to:

– Reprezentantki Polski juniorek młodszych 
w piłce ręcznej: Emilia Więckowska i Zuzan-
na Gruca wraz z trenerem Romanem Kubica 
z KS Bystra; 

– Skoczkowie narciarscy i kombinatorzy nor-
wescy z LKS „Klimczok-Bystra”: Jakub Wolny, 
Kacper Konior, Tymoteusz Dyduch, Kacper To-
masiak, Piotr Kudzia wraz z trenerami: Jarosła-
wem Konior i Zbigniewem Byrdy;

– Fantastyczne biegaczki narciarskie z LKS 
„Klimczok-Bystra”: Maria Jakubiec, Emilia Dobi-
ja, Zofia Dusińska, Weronika Jarecka wraz z tre-
nerką, Agnieszką Szymańczak-Fiołek.

Spotkanie z Twórcami i Animatorami Kultury 
przyniosło kolejne emocje oraz wyróżnienia dla 
mieszkańców Gminy Wilkowice. Na uroczystości 
nagrodzeni zostali przedstawiciele świata kultury 
naszej Gminy, a więc: 

– Aleksandra Nykiel – 22-letnia mieszkanka 
Bystrej, która w roku 2019 poszczycić może się 
niebywałymi sukcesami wokalnymi, w tym zdoby-
ciem Nagrody Publiczności w Koncercie „Debiu-
tów” podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Pio-
senki w Opolu oraz zwycięstwem w popularnym 
programie „Szansa na sukces”;

– Jacek Kowalcze – pochodzący z Mesznej 
popularyzator kultury góralskiej, konferansjer, 
gawędziarz i malarz. Znany m.in. z programu 
„Pytanie na śniadanie”. W prowadzonej wraz 
z żoną od 2000 roku „Chacie na Groniu” otwo-
rzył Galerię, w której promuje lokalnych twórców, 
prezentując ich prace, organizując wernisaże 
i spotkania autorskie. Sam maluje oraz współ-
tworzy rodzinną kapelę „Kowalczyki”;

– Artur Strąk – artysta fotograf z Wilkowic. Autor 
licznych wystaw fotograficznych, który swoje do-
świadczenie stara się przekazać dalej prowadząc 
na terenie naszej Gminy warsztaty fotografowania.

Referat Strategii i Promocji
Sebastian Snaczke

gminni artyści i sportowcy docenieni w powiecie! 
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Jan Leszek Ryś, Lena Ryś  
oraz Mariusz Makowski
Studio-R Bystra  
– Zamek M. Bożka w Grodźcu.

Rothenburg – Bawaria
Osobliwe miasto, światowe 
centrum medialnej  
prezentacji kultu Świąt  
Bożego Narodzenia 
przez cały okrągły rok!
Na zdjęciu górnym, w kole, 
jeleń z herbu Mesznej,  
którą goście z Rothenburga  
odwiedzili w 2012 roku.
Dolne zdjęcie to z życzeń  
bożonarodzeniowych  
z grudnia 2019 r.



Zdecydowanie kupię 
działkę budowlaną 

do ok. 10 a
najchętniej 

w Wilkowicach Górnych 

tel. 727 022 311
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K REDYT  W IOSENNY  
 oprocentowanie: 55,,66  %%,   
 prowizja: 66,,00  %% 
 dla osób posiadających w 
naszym Banku rachunek ROR                                                                               
ze stałymi wpływami –  
prowizja tylko 22,,00  %% 

 
 

Oferta aktualna od 01 marca do 30 kwietnia bieżącego roku 
 

Dane dotyczące zadłużenia klienta weryfikowane są w Biurze Informacji Kredytowej i Krajowym Rejestrze Długów 
 

Uwaga !!!     Od dnia 02 marca 2020 roku 
 

Zmiana godzin otwarcia Banku oraz Punktów kasowo-kredytowych !!! 
 

Bank Spółdzielczy w Bystrej czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.45 
 

Punkty kasowo-kredytowe w Buczkowicach, Szczyrku oraz Wilkowicach czynne będą  
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30 

  

PPRRZZYYKKŁŁAADD   RR EEPPRR EEZZ EENN TTAATTYYWWNN YY   
KKwwoottaa  kkrreeddyyttuu  33..000000  zzłł..,,    OOkkrreess  kkrreeddyyttoowwaanniiaa  1111  mm--ccyy    

Parametry Koszty /zł/ 
Rata kredytu 282,00 
Łączna kwota wszystkich opłat, prowizji i innych 
kosztów związ. z zawarciem umowy, w tym: 

1. prowizja przygotowawcza 
2. prowizja za udzielenie kredytu 
3. koszt zabezpieczenia 

199,00 
 

15,00 
180,00 
4,00 

Suma odsetek 105,45 
Całkowity koszt kredytu 304,45 

Stopa rzeczywista wynosi 18,32 %. 
 

                           BBAANNKK  SSPPÓÓŁŁDDZZIIEELLCCZZYY  WW  BBYYSSTTRREEJJ 
                      43-360 Bystra, ul. Zdrojowa 3, tel./fax: (33) 817-12-45, www.bsbystra.pl, bank@bsbystra.pl 

 

G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e22



G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e 23

Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice

Tel. (+48 33) 499 00 77 w. 414 (w godz. od 8.00 do 15.00), e-mail: redaktor@wilkowice.pl
Redaktor naczelny: Maciej Mrówka

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, 
a także ich skracania i redagowania.

Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.wilkowice.pl 
Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 33 819 39 57



24 G ł o s G m i n y W i l k o w i c e

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem  
o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej  
i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”

 Jan Paweł II
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w Szkole Podstawowej Nr 2 
im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach

z Oddziałami Sportowymi

DZIEŃ
OTWARTY

wysoki poziom nauczania 

zajęcia świetlicowe

smaczne obiady

nowoczesna hala sportowa

profesjonalny stadion lekkoatletyczny

licencjonowani trenerzy

atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne

nowocześnie wyposażone pracownie

Kandydatów do

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królo-
wej Jadwigi w Wilkowicach z Oddzia-
łami Sportowymi powstała na mocnych 
fundamentach gimnazjum, w którego 
rozwój włożyliśmy dużo pracy i serca. 
Jeśli coś powstaje z pasji, będzie trwa-
ło, bo zyskuje unikalną wartość. Refor-
ma edukacji zmieniła bieg historii, ale 
nie ostudziła naszych marzeń o dobrej 
szkole. Dostaliśmy wielki kredyt zaufa-
nia od lokalnych władz, rodziców i uczniów. Możemy dalej się roz-
wijać jako szkoła podstawowa o profilu sportowym. Kultura fizycz-
na była dla nas zawsze ważna, traktowaliśmy ją na równi z nauką. 
Dzięki temu udało nam się stworzyć wizję ideału młodego człowie-

ka, zgodnie z zasadą: w zdrowym 
ciele zdrowy duch. Zatrudniamy 
licencjonowanych trenerów, któ-
rzy hartują ducha sportu w naszej 
szkole. Możemy pochwalić się wie-
loma osiągnięciami w tej dziedzinie. 
Dzięki wsparciu rodziców uzyskali-

śmy zgodę organu prowadzącego na otwarcie w roku szkolnym 
2020/2021 oddziału sportowego na poziomie klasy szóstej.

Stawiamy na wszechstronny rozwój i kulturę bycia. Każdego 
ucznia traktujemy w sposób indywidualny. Pracujemy w zgranym 
zespole nauczycieli, którzy się szanują i ciągle rozwijają. Położe-
nie naszej placówki jest wyjątkowo bezpieczne, z dala od głów-
nych ciągów komunikacyjnych. Jednocześnie łatwo do nas trafić, 
szkoła dysponuje parkingiem, dojazd jest tak zaplanowany, że nie 
ma korków. Mamy ciszę, bliskość natury i możemy podziwiać prze-
piękne widoki. Dysponujemy rewelacyjnym zapleczem sportowym: 
halą oraz stadionem lekkoatletycznym. Budynek naszej szkoły jest 
komfortowy, wnętrza są jasne i przestronne, bardzo dobrze wy-
posażone, z dostępem do Internetu. Uczniowie mogą korzystać 
z biblioteki z czytelnią, świetlicy, mają zapewnioną pomoc przed-
medyczną i pedagogiczną. Stołówka oferuje pyszne obiady, posiłki 
spożywane są przez 98% uczniów! Dzieci stołują się w przestron-
nej jadalni z kolorowymi obrusami na stolikach, korzystają z kom-
pletnych sztućców oraz zastawy. Dania serwowane w naszej szko-
le są zawsze świeże i smaczne. 

Pracujemy w systemie jednozmianowym. Od czasów gimna-
zjalnych przykładamy dużą wagę do osiągnięć naszych uczniów, 
szczególnie dbając o wysoki poziom egzaminów zewnętrznych. 

Co roku możemy pochwalić się finalistami lub laureatami konkur-
sów przedmiotowych. Cenimy relacje z rodzicami. Chcemy, żeby 
współtworzyli naszą szkołę, na bieżąco informujemy ich o zacho-
waniu oraz postępach w nauce dzieci. Ewentualne problemy wy-
chowawcze rozwiązujemy w sposób partnerski, służymy pomocą 
uczniom i rodzicom. Organizujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne, 
wycieczki klasowe, wyjścia do kina oraz teatru. Włączamy się 
w działania na rzecz środowiska lokalnego i dla potrzebujących. 
W naszej szkole nigdy nie jest nudno, dzięki współpracy uczniów, 
rodziców i nauczycieli organizujemy różne wydarzenia kulturalne 
tak, żeby łączyć zabawę z nauką.

Drodzy Rodzice i Uczniowie,  
zapraszamy do naszej szkoły.  

Ogłaszamy rekrutację na rok szkolny 2020/2021  
do klasy pierwszej.

Organizujemy specjalnie dla Was Dzień Otwarty 
11.03.2020 r. o godz. 17.00.

Spotkanie odbędzie się w budynku naszej szkoły  
przy ul. Szkolnej 8 w Wilkowicach Górnych.

Przyjdźcie i sami się przekonajcie,  
dlaczego warto właśnie nam powierzyć Wasze dzieci.  

Zaufajcie profesjonalistom!
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach
im. Królowej Jadwigi z Oddziałami Sportowymi


