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ZGŁASZANIE AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO
W przypadku zauważenia awarii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilkowice prosimy o kontakt  

e-mail: oswietlenie@wilkowice.pl lub tel. 33 499 00 77 wew. 8 w godzinach pracy urzędu. W zgłoszeniu należy 
podać dokładną lokalizację punktu świetlnego (ulica, numer najbliższego budynku) oraz informację, co dzieję się 
z lampą.

Kontynuując cykl arty-
kułów mających przybli-
żyć mieszkańcom naszej 
gminy, ale także turystom, 
atrakcyjność podróżowa-
nia pociągami Kolei Ślą-
skich po naszym wyjątko-

wo urokliwym regionie, chcemy dziś zapoznać Państwa 
z dwoma ważnymi tematami dotyczącymi podróży.

Podróżowanie Pociągami Kolei 
ŚląsKich w czasie Pandemii

Trudny czas jesiennej fali pandemii COVID-19 po-
nownie zmusił nas do ograniczenia mobilności i poru-
szania się. Część podróży związanych z celami roz-
rywkowymi oraz turystycznymi została odwołana lub 
z obawy o własne bezpieczeństwo wybrano do ich re-
alizacji własny samochód. Podróżni, którzy stale korzy-
stają z kolejowej komunikacji publicznej zadają sobie 
pytanie: Czy w pociągu mogę czuć się bezpiecznie? 
Pamiętając o przestrzeganiu prostych zasad bezpie-
czeństwa znacząco ograniczamy ryzyko zakażenia – 
które według wielu europejskich badań, w przypadku 
transportu kolejowego, jest bardzo niskie.

Dodatkowo, spółka Koleje Śląskie zastosowała kilka 
nowoczesnych rozwiązań, które pomagają zwiększyć 
poziom bezpieczeństwa na pokładzie pociągów. Od 
początku pandemii drzwi nowoczesnych składów po-
siadanych przez śląskiego przewoźnika są otwierane 
automatycznie przez maszynistę – bez konieczności 
używania przycisków. Zwiększono również częstotli-
wość sprzątania przy użyciu profesjonalnych środków 
czystości oraz suchej pary o wysokiej temperaturze 
przekraczającej 170 stopni Celsjusza. 

Zakupiono również dwa rodzaje nowoczesnych urządzeń, 
których zastosowanie nie tylko ogranicza ryzyko zakażenia ko-
ronawirusem, ale również zapobiega rozprzestrzenianiu się in-
nych rodzajów bakterii, grzybów oraz wirusów. Pierwsze urzą-
dzenie umożliwia naniesienie specjalnej powłoki składającej 
się z dwutlenku tytanu na powierzchnie często dotykane przez 
podróżnych – takie jak uchwyty czy wnętrza toalet. Dzięki tej 
technologii tworzy się powłoka ochronna wolna od mikroorgani-
zmów, której trwałość wynosi nawet rok. Natomiast najnowsze 
zakupione urządzenie o nazwie „elektryczny zamgławiacz ter-
miczny” generuje tzw. suchą mgłę, która przenosi bezpieczne 
preparaty chemiczne służące dezynfekcji w trudno dostępne 
miejsca. 

Oczywiście zachowanie pasażerów ma również duży wpływ 
na wspólne bezpieczeństwo. Na podstawie obowiązujących 
rozporządzeń Rady Ministrów, podczas podróży, należy zasła-
niać usta i nos. Dodatkowo, w miarę możliwości należy zacho-
wywać dystans społeczny i równomiernie zajmować miejsca 
w całym pociągu. Tak, aby każdy mógł czuć się bezpiecznie. 

gdzie sPrawdzę aKtualny rozKład jazdy 
oraz bezPiecznie KuPię bilet?

Roczny rozkład jazdy pociągów wchodzi w życie w drugą 
niedzielę grudnia. Ulega on pięciu cyklicznym zmianom zwią-
zanym z realizowanymi inwestycjami modernizacji linii kolejo-
wych. Najczęściej okresowe korekty rozkładu jazdy powodują 
kilkuminutowe przesunięcia godzin kursów. Aktualnie obowią-
zujący rozkład jazdy jest dostępny między innymi: 

 ● na stronie: portalpasazera.pl oraz w aplikacji mobilnej Por-
tal Pasażera – tam również znajdziemy dokładną informację 
o ewentualnych opóźnieniach pociągów oraz ich przyczynie 
wystąpienia,

 ● na stronie: kolejeslaskie.com,
 ● na plakatach i informacjach stacyjnych.

Kolej na wilKowice!
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EWA LACH – znana pisarka, autorka książek dla dzieci i mło-
dzieży. Przez wiele lat związana z Bystrą, gdzie uczęszczała do 
Szkoły Podstawowej nr 2. Następnie ukończyła LO im. M. Ko-
pernika w Bielsku-Białej oraz studia polonistyczne w Krakowie. 
Pierwszą książkę „Zielona Banda” wydała mając 14 lat.

Inne powieści:
„Kosmohikanie”, „Na latającym dywanie”, „Kryptonim Czar-

na Morwa”, „Klub Kosmohikanów?”, „Przygrywka”, „Andrzejki”, 
„Zemsta rodu Sawanów”, „Imieniny babci Józefiny”, „Pępek 
węża”, „Romeo, Julia i błąd Szeryfa”, „Zielona Gwiazdka po-
myślności”, „Witaj, jutro cię porzucę” oraz opowiadania dla do-
rosłych „Ekspres na koniec świata”.

Niektóre z tych pozycji powstały w Bystrej. Pisarka mieszka 
w Krakowie.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada w swoich zbiorach kilka 
tytułów powieści. Zachęcam do czytania.

J. Szk-St – Dzień dobry.
Nasza rozmowa odbywa się w nietypowy sposób, bo drogą 

internetową. Przez wiele lat mieszkała Pani w Bystrej. Najpierw 
była szkoła podstawowa w Bystrej Śląskiej, następnie liceum 
w Bielsku-Białej, a potem studia polonistyczne w Krakowie. Czy 
nadal czuje się Pani związana z naszą miejscowością?

z dziejów bystrej. rozmowa z PisarKą ewą lach
E. Lach – Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, mam na-

dzieję na następne rozmowy już oko w oko, a teraz uzupełnię 
jeszcze tę listę obecności o przedszkole, najpierw w willi Fa-
łata, potem przejściowo w jednym z mieszkań naszego bloku 
i wreszcie w obecnym Domu Kultury. Pierwszą świeczkę na tor-
cie zdmuchnęłam już tutaj, w dawnym sanatorium. Bystra więc 
jest tym miejscem na Ziemi, od którego zaczęłam poznawać 
świat i nie mogę nie być z nią związana na zawsze.

J. Szk-St – Pierwszą książkę (powieść) „Zielona Banda” na-
pisała Pani w wieku 14 lat. Kto pomógł Pani w jej wydaniu i czy 
były jakieś trudności?

E. Lach – Trudności raczej nie było, bo to była sensacja i wy-
dawca (Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”) zażądał nadesła-
nia pozostałych moich brudnopisów, gdyż według oceniających 
pisałam „jak stara”. I to od dziewiątego roku życia, a „Zielona 
Banda” była jedyną ukończoną powieścią, dlatego ją wybrali 
na początek, inne teksty ciągle uzupełniałam w zależności od 
nastroju i pomysłów. Nie mam pojęcia, kto konkretnie mnie tam 
zarekomendował, sporo osób to czytało, wiem, że mama war-
szawianka miała w stolicy jeszcze przedwojennych znajomych, 
których prosiła o radę, co z tym fantem zrobić, bo wydawało 

W przypadku zakupu biletów prze-
woźnik pozwala na skorzystanie 
z kilku kanałów sprzedaży. Tradycyj-
ną formą – ze względu na brak kasy 
biletowej na stacji Wilkowice Bystra 
jest zakup biletu u obsługi po-
ciągu. Należy pamiętać, że w celu 
zakupu biletu należy niezwłocznie 
po wejściu do pociągu zgłosić się 
do personelu pokładowego znajdu-
jącego się z przodu składu (nie do-
tyczy osób z niepełnosprawnością, 
powyżej 70 roku życia oraz podró-
żujących z rowerem). Nowością 
w pociągach spółki Koleje Śląskie 
jest możliwość dokonania płatności 
za bilet kartą płatniczą. Dodatkowo, 
należy pamiętać, że w przypadku stacji, gdzie czynna jest kasa 
biletowa np. Bielsko-Biała Główna – konduktor naliczy opłatę 
dodatkową za wydanie biletu w pociągu. Dlatego, na większych 
stacjach polecamy zakup biletu w kasie lub w biletomatach. 
W przypadku internetowych kanałów sprzedaży – zakupu mo-
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żemy dokonać na stronie Kolei Śląskich lub e-podróżnik. Dla 
większej wygody użytkowników smartfonów – polecamy używa-
nie aplikacji SkyCash. Ceny w każdym z wymienionych kana-
łów dystrybucji pozostają takie same. 

Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic”

z oKazji jubileuszu 5–lecia
funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”  

organizacje działające na terenie Mesznej,  
składają gratulacje za osiągnięcia i życzą dalszych sukcesów  

oraz owocnej współpracy na kolejne lata.



G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e 3

E. Lach – Jeszcze więcej szczegółów topograficznych Biel-
ska-Białej jest w związanej z tym cyklem powieści-kryminałku 
„Kryptonim Czarna Morwa”, której kilkoro bohaterów występu-
je także w „Klubie Kosmohikanów?”. A czy jestem podobna do 
Gośki, a także do Danki z „Zielonej Bandy” czy którejś z Kuba-
lanek z ostatnio wydanej powieści – to chyba ktoś obserwujący 
mnie z boku może ocenić. Chyba byłam podobna, przyznaję, 
ale i we wszystkich innych bohaterach coś ze mnie zostało, 
wczuwałam się szczerze w każdą postać.

J. Szk-St – Głównie pisała Pani z myślą o odbiorcy 
młodzieżowym. Czy zbiór opowiadań „Ekspres na koniec 
świata” to jedyna książka dla dorosłych?

E. Lach – Powiem inaczej: głównie pisałam z myślą o czy-
telniku dorosłym. I to chyba już od połowy cyklu kosmohikań-
skiego mniej więcej, a właściwie nie tyle z jakąś wyraźną my-
ślą, bo pisałam przede wszystkim dla własnej przyjemności, ile 
z nadzieją, że dorosłym przyda się trochę wiedzy o tym, jakie 
dzieci są naprawdę, jak się bawią, co ich rani. Pisałam jako 
rówieśniczka moich bohaterów, więc bez dalszych dywagacji 
zaliczono mnie do literatury dziecięcej-młodzieżowej. A sporo 
osób dorosłych pisało do mnie po lekturze zapewniając, że nie-
cierpliwie czekają na dalsze książki.

J. Szk-St – Ostatnia powieść „Witaj, jutro cię porzucę” jest 
moim zdaniem bardziej o młodzieży, niż dla młodzieży. Czy 
zgadza się Pani ze mną?

E. Lach – Tak, ale dozwolona już od trzynastki w górę, młod-
szym nie zakazuję, ale nie polecam.

J. Szk-St – Którą ze swoich powieści ceni Pani sobie najbar- 
dziej? Z którą jest Pani najmocniej związana emocjonalnie?

E. Lach – Trudno mi na to odpowiedzieć, bo nie mam fawo-
rytek. No, może tę akurat, nad którą pracuję lub dopiero zamie-
rzam pracować? 

J. Szk-St – W pewnej recenzji przeczytałam, że Pani książki 
to „literacki opis czasów, których już nie ma”. Czy zgadza się 
Pani z tym zdaniem?

E. Lach – Gołym okiem widać, że czasy się szybko zmienia-
ją, ale czy wszystko już stało się niezrozumiałe dla współcze-
snych czytelników? A może są wśród nich tacy, którzy lubią się 
czegoś dowiedzieć o niedalekiej przeszłości? Jeszcze czytają 
o Ani z Zielonego Wzgórza, czy nawet o rzewnych bohaterkach 
Jane Austen, a więc chyba do najstarszych klasyków jeszcze 
się nie zaliczam?

J. Szk-St – Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę dużo zdrowia 
i realizacji dalszych planów literackich.

Z pozdrowieniami, 
Joanna Szkoda-Stwora

się rodzicom, że dobre. Możliwe, że wszystko zdarzyłoby się 
trochę później, gdybym sama zainteresowała się karierą pisarki 
(nie myślałam o tym, bawiłam się pisaniem i tyle), ale dni mojej 
Mamy były już policzone i nie doczekała pierwszej publikacji, 
widziała tylko podpisaną umowę (właśnie wtedy byłam czter-
nastolatką, a debiut księgarski dopiero dwa lata później miał 
miejsce), spieszyła się więc z tą sprawą.

J. Szk-St – Moja mama wspominała, że jak było cicho na 
podwórku, to znaczyło, że Ewa Lach snuje swoje opowieści za-
słuchanym dzieciom. Skąd czerpała Pani pomysły do pisania 
powieści? Może wzorowała się Pani na postaciach i sytuacjach 
z otoczenia?

E. Lach – Oczywiście, to też, jestem przecież realistką i na-
wet bajki, jeśli już je popełniam, zawierają mocne aluzje do 
rzeczywistości, ale i rozmaici bohaterowie i fabuły pożeranych 
wprost wszelkich dostępnych mi książek niewątpliwie wywarły 
jakiś wpływ. Przerabiałam to wszystko zgodnie z własnym po-
mysłem, ucząc się pilnie rzemiosła.

J. Szk-St – W powieści „Na latającym dywanie” jest mowa 
o pewnej szkole w miejscowości B. i panu kierowniku, który 
zabierał całą klasę siódmą zimą na narty. Od razu wiedziałam, 
że chodzi o szkołę w Bystrej Śląskiej i kierownika szkoły Pana 
Zygmunta Maciejczyka. Czy mam rację?

E. Lach – Tak. Wszyscy nauczyciele i uczniowie są auten-
tyczni, pod zmienionymi imionami i nazwiskami. I nie tylko w tej 
książce, ładnych parę lat później, w powieści „Andrzejki” (wy-
dana w roku 1981), już o licealistach, państwo Maciejczyko-
wie występują jako para nauczycieli przezywana „Piotripaweł”, 
tak właśnie łącznie, a dla „zamaskowania” niziutka, czarno-
oka Pani Kierownikowa jest tam rosłą niebieskooką blondyną, 
równą wzrostem mężowi. Pan kierownik występuje w moim 
pierwszym dziele pt. „Krzyś” z roku 1954, oczywiście nie dru-
kowanym, pisanym ołówkiem w cienkim zeszyciku o szerokich 
liniach i dużym marginesie.

J. Szk-St – Jedna z powieści była przeniesiona na ekran te-
lewizora jako serial „Przygrywka”. Chętnie zobaczyłabym w po-
dobnej roli bajkową opowieść o podróży w czasie „na latającym 
dywanie”. Czy myślała Pani o tym?

E. Lach – Ba, my możemy sobie o tym pomyśleć, ale decy-
duje potencjalny reżyser i rozmaite inne czynniki, na które nie 
mam wpływu. 

J. Szk-St – Jest Pani autorką cyklu o Kosmohikanach („Ko-
smohikanie”, „Klub Kosmohikanów?”, „Przygrywka”). Akcja to-
czy się nad polskim morzem w Jastarni, a następnie w Biel-
sku-Białej. Czytając odnosi się wrażenie, że miejsca te są 
doskonale Pani znane. Czy bohaterka „Kosmohikanów” Małgo-
sia ma Pani cechy z okresu nastolatki?

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim  
za tak liczny udział w pogrzebie mojej Mamy ŚP. Bogusławy Kastelik.  

Dziękujemy za pełną wiary i miłości obecność wszystkich zgromadzonych,  
za zamówione msze święte oraz za wszelkie wsparcie,  

jakiego w tym trudnym czasie doświadczyła nasza rodzina.
Aleksandra Kastelik z Rodziną
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W październiku Przedszkolaki dzielnie wkroczyły w kolejny 
etap nauki – nauki przez zabawę. Pomimo niepokojących wie-
ści, dobiegajacych z dalszego bądź bliższego otoczenia, dzieci 
w dobie pandemii, nie dawały po sobie poznać powagi sytuacji 
i z wielką ochotą codziennie przekraczały progi przedszkolne. 
Przez cały czas pobytu w przedszkolu, wpajane były zasady 
bezpieczeństwa oraz dbania o higienę osobistą, zachowania 
czystości i porządku w najbliższym otoczeniu. Najmłodsi pa-
miętali o częstym myciu rąk, noszeniu maseczek, w miarę moż-
liwości zachowaniu odpowiednich odstępów, przestrzeganiu 
reżimu sanitarnego. 

W październiku zapoznaliśmy się z tematyką jesienną. Po-
dziwialiśmy koloryt i barwy jesieni, poznaliśmy dary omawianej 
pory roku. Zapoznaliśmy się z nazwami owoców i warzyw, two-
rzyliśmy pyszne przekąski, słodkie sałatki, smaczne kanapki. 
Inspirując się tą piękną porą roku, stworzyliśmy wiele cieka-
wych prac plastycznych płaskich i przestrzennych, eksponując 
w nich swoją ekspresję twórczą oraz wykorzystując zebrane 
materiały przyrodnicze – liście, kasztany, żołędzie, jarzębinę 
itp. Zaś korzystając z uroków jesieni wyruszaliśmy w piesze 
wycieczki i spacery. Odwiedzaliśmy zakątki ciche, spkojne, 
miejsca nieprzeludnione – lasy oraz łaki. W miarę możliwości 
pogodowych korzystaliśmy z atrakcji pobliskiego placu zabaw. 

Grupy starsze zaangażowane były w kilka konkursów pla-
stycznych. Braliśmy udział m. in. w konkursie: „XX Jesienne 
Dni Książki online”, „Powrót do przeszłości... w tradycjach i kul-

PrzedszKolaKi z wilKowic Poznają uroKi jesieni

Wycieczka do lasu

turze ludowej naszego regionu”, „Zdrowo jem, więcej wiem”, 
„Konkurs na najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową”. W wie-
lu konkursach nasze przedszkolaki zostały wyróżnione i otrzy-
mały nagrody. 

W październiku rozpoczęliśmy przygodę z projektem unijnym 
„Rozwijanie edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice”, gdzie 
nauczyciele systematycznie realizowali zaplanowane zajęcia 

XX Jesienne Dni Książki – konkurs praca nagrodzona 
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Logopedia – ćwiczenia oddechowe – projekt unijny

z dziećmi zakwalifikowanymi do projektu. Projekt obejmował 
zajęcia z logopedii, dogoterapii, arteterapii, zajęć ogólnorozwo-
jowych z elementami gimnastyki korekcyjnej i terapii SI i będzie 
kontynuowany do końca roku szkolnego. 

Z początkiem listopada, przez pierwsze dwa tygodnie, prze-
szliśmy na nauczanie zdalne, które prowadziliśmy w każdej 
grupie wiekowej. Dzięki stronie internetowej, dostępie do ad-
resów e-mailowych, numerów telefonicznych, byliśmy w stałym 
kontakcie z dziećmi i ich rodzicami. Codziennie dostarczaliśmy 

opisane materiały do pracy domowej. Na bieżąco zamieszcza-
liśmy zaplanowaną tematykę zajęć oraz karty pracy. 

Mamy jednak nadzieję, że te trudne czasy wkrótce się skoń-
czą lub odrobinę ustabilizują, byśmy powrócili do normalnego 
trybu funkcjonowania Przedszkola, a także naszego życia, cze-
go sobie nawzajemy życzymy, cytując słowa wielkiego Polaka 
Jana Pawła II – „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko...”.

Przedszkole Publiczne w Wilkowicach 
Katarzyna Zielińska-Ficoń 
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W przedszkolu w Mesznej ruszył program „Zdrowi z Natury” 
autorstwa jednej z nauczycielek – pani mgr Michaliny Matlak. 
Program ma na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych 
i proekologicznych oraz propagowanie idei less waste. Cele 
realizowane są poprzez ciekawy dobór treści, zróżnicowane 
i atrakcyjne pomoce dydaktyczne, wykorzystanie makiet, mo-
deli, doświadczeń oraz zajęcia „w naturze”. Dla dzieci 6-let-
nich organizowane są warsztaty ekologiczne oraz ceramiczne. 
Mimo sytuacji epidemicznej, program jest realizowany w du-
żym stopniu, z zastosowaniem modyfikacji oraz nowoczesnych 
technologii. Niestety na razie nie mogą być zapraszani na te-
ren placówki goście z zewnątrz, co stanowiło dodatkowy walor 

innowacyjny Program w PrzedszKolu w mesznej
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edukacyjny programu. Ograniczone zostały również wyjścia 
poza teren placówki. Mimo tych niedogodności, poprzez swo-
ją działalność proekologiczną, przedszkole zdobyło certyfika-
ty miesięcznika Bliżej Przedszkola w kategorii „Ekoplastyka”, 
„Ekoprzestrzeń” i „Ekokultura”.

Program ten skierowany jest nie tylko do dzieci, ale także 
do rodziców poprzez plakaty, ulotki informacyjne oraz informa-
cje umieszczane na stronie internetowej, aby wiedza przeka-

zana dzieciom, mogła mieć kontynuację i zostać zastosowana 
w praktyce także poza przedszkolem.

W celu bliższego zapoznania się z programem zapraszamy 
na naszą stronę internetową www.meszna.edu.pl. Znajduje 
się on w zakładce PRZEDSZKOLE-PROGRAMY. Natomiast 
na stronie głównej są liczne zdjęcia i sprawozdania z realizacji 
programu.

Zespół Promujący Przedszkole 
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Listopad jest miesiącem, w którym temat patriotyzmu podej-
mowany jest bardzo często. Od najmłodszych lat dzieci próbują 
odpowiedzieć na tytułowe pytanie, a my dorośli im w tym po-
magamy. Dlatego, też nasze przedszkole włączyło się do akcji 
„Szkoła do hymnu” orgaznizowanej przez Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej. W dniu 10.11.2020 r. o godz. 11:11 każda grupa 
ubrana w odświętne stroje, na tle biało-czerwonej dekoracji, od-
śpiewała po jednej zwrotce hymnu, tworząc czterozwrotkową 
całość. Przedszkolaki przygotowały też piosenki patriotyczne, 
a wszystko zostało nagrane i udostępnione tym, którzy lubią 
zobaczyć, co się dzieje w naszej placówce. 

co to jest Patriotyzm? – szuKamy odPowiedzi 
w PrzedszKolu Publicznym w bystrej

Śpiewanie pieśni nie kończy kształtowanie postaw patrio-
tycznych. Drugi rok uczestniczyliśmy w akcji „Wizyta Święte-
go Mikołaja na Kresach”, podczas której zbieraliśmy słodycze 
oraz książki o Polsce. Dziękujemy wszystkim przedszkolakom 
i ich rodzicom za dostarczenie darów dla dzieci mieszkających 
za wschodnią granicą. 

Udział w konkursach plastycznych jest nie tylko formą rozwi-
jania zdolności plastycznych, ale możliwością okazania i wy-
rażenia uczuć miłości do ojczyzny, szczególnie wtedy, kiedy 
dotyczą one tematyki bliskiej dzieciom, jaką jest otoczenie, ro-
dzina, przyroda. Chętne przedszkolaki przygotowały wiele prac 
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plastycznych pokazujących piękno przyrody beskidzkiej oraz 
czar przeszłości i kultury ludowej: „Magia Beskidów”, „Powrót 
do przeszłości… w tradycjach i kulturze ludowej naszego re-
gionu”, „Mieszkamy w Beskidach”, „Życie na wsi”, „Eko bohater 
literacki pt. Zielono mi”.

Co roku w listopadzie uczestniczymy w „Beskidzkim Festiwa-
lu Nauki i Sztuki”, organizowanym przez Akademię Techniczno-
-Humanistyczną w Bielsku-Białej, biorąc udział w warsztatach 
prowadzonych przez wykładowców i studentów. W tym roku ze 
względu na sytuację epidemiczną Festiwal będzie pokazany 
w internecie. W przygotowaniach do pokazu uczestniczyły tak-
że nasze przedszkolaki, które odpowiadały na pytania dotyczą-
ce nauki i sztuki np. Co robi naukowiec? – „Robi eksperymenty” 
– odpowiedziała Zosia.

Kto pamięta postać Bolka i Lolka, wilka z Czerwonego Kap-
turka, Krecika? Okazuję się, że niektórzy pamiętają i tak właśnie 
przebierali swoje dziecko na Dzień Postaci z Bajek. Wszystkie 
bajkowe postacie, które tego dnia pojawiły się w przedszkolu 
wyglądały iście bajecznie, a rodzice wykazali się wielką pomy-
słowością i zaangażowaniem w przygotowanie strojów, za co 
dziękujemy! Dzieci tego dnia rozpoznawały postacie, opowia-
dały o swych ulubionych bohaterach oraz brały udział w różno-
rodnych bajkowych konkursach. Brakowało tylko przedszkolnej 
integracji i szkoda, że wszystko odbywało się w osobnych sa-
lach… takie mamy czasy, może wkrótce będziemy mogli bawić 
się wspólnie. 

Aleksandra Jaślanek,  
Agnieszka Ziemiańska

Jesień to najbardziej kolorowa pora roku, daje nam róż-
norodne owoce. W tym okresie wszyscy w swoich domach 
gromadzimy zbiory tworząc z nich różne pyszności na zimę. 
Zwierzęta mieszkające w lesie również zbierają swoje zapasy. 
Uczniowie z SP 1 w Bystrej postanowili pomóc leśnym zwie-
rzętom i całymi klasami zbierali orzeszki bukowe, które zosta-
ły przekazane fundacji Mysikrólik w Bielsku-Białej. Ośrodek 
ten jest w dużej mierze szpitalem dla zwierząt, niosąc pomoc, 
dając schronienie. 

W połowie października został ogłoszony konkurs szkolny 
„Zbieramy orzeszki bukowe”. Uczniowie podeszli do zadania 
bardzo ambitnie, mając na celu pomoc zwierzętom. Całymi 
klasami wraz z wychowawcą oraz w wolnych chwilach wspól-
nie ze swoimi rodzinami zbierali orzeszki. Każdego dnia dzieci 
przynosiły je do swojej klasy i gromadziły zbiory. Po zakończo-
nym konkursie nauczyciel nadzorujący, zebrał wszystkie leśne 

zbieramy orzeszKi buKowe

przysmaki i zważył na szkolnej wadze. 3 listopada 2020 roku 
został rozstrzygnięty konkurs szkolny, dla klas 1 – 3. Ze wzglę-
du na wprowadzenie nauki zdalnej klasy 4 – 8 nie wzięły w nim 
udziału. Konkurs zostanie wznowiony po powrocie uczniów do 
szkoły.

Wyniki są następujące:
I miejsce – klasa III – 10,74 kg,
II miejsce – klasa II – 6,60 kg,
III miejsce – klasa I – 5,64 kg.
Klasa, która zebrała najwięcej orzeszków, otrzymała nagrodę 

główną – talon na pizzę, zasponsorowaną przez Radę Rodziców.
Klasa III była bardzo dumna ze swojego sukcesu i już parę 

dni później zrealizowali swój szczęśliwy talon.
Wszystkim uczniom jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy za 

zebrane zbiory.
Ewelina Zając – SP1 Bystra
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o g ł o s z e n i e
o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej mienie  

Gminy Wilkowice przeznaczonej do oddania  
w najem na czas oznaczony do lat 3.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t. j. Dz. U. 2020, poz. 713 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 65 ze zm.), w związku z Uchwałą 
Nr XLVI/342/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, 
zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 
3 lata, zmienionej Uchwałą Nr XLV/378/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr LVI/342/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie określenia za-
sad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres 
dłuższy niż 3 lata oraz Zarządzenia nr 156/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 06 listopada 2020 r. w spra-
wie: przeznaczenia do oddania w najem na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości stanowiącej część 
działki nr 400/48 obręb Bystra Śląska zawiadamiam o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej 
mienie Gminy Wilkowice, przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości 
stanowiącej część działki nr 400/48 o powierzchni użytkowej 45,6 m2, obręb Bystra Śląska, w dniach od 
18.11.2020 r. do 08.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wil-
kowice w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl — BIP — 
Ogłoszenia oraz w gazecie internetowej – www.infopublikator.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale ds. Gospodarki nieruchomościami w Urzędzie 
Gminy w Wilkowicach – pok. 101, I piętro tut. Urzędu, tel. 33 499-00-77 wew. 7.

z czytelniKami w szKole Podstawowej 
nr 1 w wilKowicach

Tradycją spotkań z najmłodszymi uczniami są coroczne wy-
darzenia pod hasłem „Pasowanie na czytelnika”. Piątego listo-
pada bieżącego roku ta niezwykła uroczystość zgromadziła 

Święto w bibliotece, czyli o uroczystym sPotKaniu
uczniów klas pierwszych wraz z wychowawcami. Nasi goście 
w „Zaczarowanych maseczkach” stworzyli dodatkową, niesa-
mowitą atmosferę spotkania, które z pewnością zapamiętamy 
na długo…

W ramach uroczystości Biblioteczna, Maskowa Wróżka, 
wprowadziła dzieci w świat książek: uczniowie poznali histo-

rię ich powstania i zasady korzystania z na-
szych zbiorów. Nauce towarzyszyła jak zwykle 
zabawa; uczestnicy wzięli udział w konkursie 
wiedzy o książce, a jego laureaci otrzymali cie-
kawe nagrody. Uwieńczeniem spotkania stało 
się uroczyste przyjęcie w poczet czytelników. 
Na zakończenie uroczystości, pierwszoklasiści 
otrzymali drobne upominki w postaci teczek 
ochronnych na książki. Dziękujemy Radzie 
Szkolnej Rodziców za przekazanie funduszy 
na ich zakup. 

naszym czytelniKom  
życzymy  

wsPaniałych Przygód  
w Świecie KsiążeK!

-wasza biblioteKa-
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co u nas...
Dla tych z Państwa, którzy nie mieli jeszcze 

okazji obejrzeć plakatów filmowych Sebastia-
na Kubicy, to ostatni moment! Plakaty zostaną 
u nas tylko do 7 grudnia. Warto je zobaczyć, 
warto również poznać sylwetkę samego Artysty.

„Sebastian Kubica już w liceum plastycznym 
wyróżniał się swoim własnym, charakterystycz-

nym stylem i od tej pory cierpliwie podążał własną drogą arty-
styczną. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
na Wydziale Grafiki w Katowicach. W 2012 roku uzyskał stopień 
naukowy doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk pla-
stycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Obecnie 
prowadzi autorską pracownię plakatu i ilustracji na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach, Instytutach Sztuk Plastycznych w Cieszy-
nie. Zajmuje się projektowaniem graficznym, rysunkiem, ilustra-
cją i grafiką artystyczną. Jego prace zostały docenione na wielu 
międzynarodowych konkursach, a 9 października 2020 mieliśmy 
okazję i zaszczyt gościć w „Promyku” tego uznanego Artystę, który swoją pasję przekazuje kolejnym pokoleniom studentów. Jako 
wykładowca projektowania graficznego oraz juror konkursów artystycznych w Polsce i za granicą, dużą część swojego czasu spę-
dza podróżując po całym świecie. Jego dom jest jednak w rodzinnych Łodygowicach. Artysta związany jest z górami, z kulturą 
i tradycją Żywiecczyzny. Jego prace nawiązują do stylistyki sztuki ludowej, a ich wymowa polega na prostocie trafiającej w sedno. 
Sukces, który Sebastian Kubica osiągnął, jest podparty również drugą stroną jego natury – niezwykłą wrażliwością i umiejętnością 
dostrzegania subtelnych, ale jakże ważnych szczegółów. To człowiek o złotym sercu, wrażliwy i ciepły, z optymizmem szukający 
niekonwencjonalnych rozwiązań. To pozornie sprzeczne połączenie góralskiej energii i niezwykłej wrażliwości tworzy obraz Artysty 
o charakterystycznym, ekspresyjnym stylu pełnym syntezy, w którym humor przeplata się z liryką. I jak go za to nie uwielbiać?...”.

Kurator wystawy Elżbieta Fabirkiewicz

W tym miesiącu spotkaliśmy się psychodietykiem, Panią Wie-
sławą Rusin, wykorzystując nowoczesną technologię. Mimo, iż 
rozdzieleni byliśmy ekranami monitorów, spotkanie było, jak za-
wsze z panią Wiesią, bardzo miłe. Zostaliśmy nawet zaproszeni 
do kuchni i mogliśmy poznać tajniki przygotowania pysznej babki 
fasolowej. Ten przepis oraz wiedza na temat komponowania posił-
ków, którą przekazała nam pani psychodietetyk, na pewno przyda 
nam się w praktyce. Bardzo dziękujemy Pani Wiesławie Rusin za 
to owocne spotkanie, a tych z Państwa, którzy nie zdążyli na film, 
nadal zapraszamy – jest dostępny na naszym kanale YouTube 
oraz na profilu facebook.com/GOK.Promyk.

25 października zakończyliśmy sezon wspólnych górskich spo-
tkań w ramach PRZEWODNIK CZEKA. Była to niezwykle udana 
wycieczka na Polanę Kępyską. Dziękujemy naszej wspaniałej 
przewodniczce Pani Janinie Dyrdzie za ten wspólnie spędzony 
czas na świeżym powietrzu i już nie możemy doczekać się kolej-
nego sezonu. Dopisała nam piękna pogoda, czas umiliły śpiewy, 
ognisko oraz konkurs z nagrodami. 

Pozdrawiamy wszystkich uczestników!

Na parterze „Promyka” znajduje się wystawa plakatów 
współczesnego artysty – Sebastiana Kubicy, a na piętrze 
mamy klimat „retro”! Można obejrzeć plakaty z ubiegłego 
stulecia, magazyny „FILM” z lat czterdziestych i pięćdzie-
siątych oraz stare kamery, lampy i klisze. Za udostępnie-
nie niezwykłej kolekcji prasy dziękujemy Panu Janowi 
Wawrzucie, a za plakaty i sprzęt filmowy – Amatorskiemu 
Klubowi Filmowemu „Klaps” z Chybia. Dzięki ich uprzej-
mości można w „Promyku” podziwiać niezwykłą wystawę 
z okazji 125-lecia kinematografii!        Zapraszamy! 

Wystawę będzie można oglądać do 7 grudnia.
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otwarcie V–go bystrzaŃsKiego  
Festiwalu Filmowego

V Bystrzański Festiwal Filmowy to wyda-
rzenie szczególne. W tym roku mija 125 lat 
odkąd bracia Lumière nakręcili swój pierw-
szy film, a więc świętujemy 125 lat kinema-
tografii! Festiwal w całości został zorgani-
zowany przez GOK „Promyk” przy pomocy 
młodzieży z Klubu Filmowca, która zadbała 
o najdrobniejsze szczegóły m.in. finezyjne 
przebrania i rekwizyty, które wprowadzały 
każdego gościa w kinową atmosferę. Fe-
stiwal rozpoczęliśmy wystawą niezwykłych 
plakatów utalentowanego i znanego, nie 
tylko w Polsce, pana Sebastiana Kubicy. 
Uroczyste przecięcie wstęgi było preludium 
do filmów niemych. Gościem specjalnym 
naszego festiwalu był profesor Pan Lesław 
Lic – najstarszy taper w Polsce, a może i na 
świecie, który uświetnił filmy akompaniując 
na pianinie. Na zakończenie odbył się quiz 
wiedzy filmowej z nagrodami dla najlep-
szych znawców kina przygotowany i popro-
wadzony przez Klub Młodego Filmowca.

Zuzzana Samojedny, 16 lat, Hanna Samojedny, 14 lat

Kino zaczęło się od braci lumiere
Na zakończenie pierwszego dnia V Bystrzańskiego Festiwa-

lu Filmowego „Promyk Kina” (09.10.2020 r.) odbył się seans 
dokumentu pt. „Bracia Lumière!” w reżyserii Thierry Frémaux. 
Film składa się z dzieł Louisa i Auguste’a Lumière, a także re-
żyserów z nimi współpracujących, o których opowiada narrator, 
prowadzący nas przez wczesne lata kinematografii. Polecam 
obejrzeć każdemu, kto interesuje się historią kina. 

Tomasz Bodek, 21 lat

młodzież PotraFi
W drugim dniu Festiwalu nie zabrakło również warsztatów 

dla młodzieży pt. „Film animowany metodą poklatkową z wyko-
rzystaniem aplikacji mobilnych”, które poprowadził Pan Marcin 
Skorek. Na zajęciach korzystaliśmy z aplikacji do stworzenia 
filmu poklatkowego, aplikacja była prosta w obsłudze oraz da-
wała duże pole do popisu, ograniczała nas jedynie wyobraźnia, 
każdy może zrobić coś podobnego w domu. Podczas zajęć pa-
nowała miła atmosfera, mieliśmy dostęp do wielu przyborów 
plastycznych, efektem tego były całkiem ciekawe animacje. 
Najważniejsza jednak była myśl zawarta w animacji, a nie jej 
wygląd, dlatego każda jest piękna na swój sposób. Mogliśmy 
również liczyć na pomoc pana prowadzącego zajęcia, dzięki 
temu animacje wyszły jeszcze lepsze.

Adam Hańderek, 15 lat

dramat z lat 40-tych
Pierwszym seansem drugiego dnia V Bystrzańskiego Fe-

stiwalu Filmowego (10.10.2020 r.) był sławny i powszechnie 
uwielbiany „Obywatel Kane” w reżyserii Orsona Wellesa, po-
przedzony prelekcją pana Pawła Dudy – kierownika artystycz-
nego Festiwalu. „Citizen Kane” to kamień milowy kinematogra-
fii na praktycznie wszystkich płaszczyznach od fabuły, przez 
skalę, po sposób wydania, o czym nie zawahał się wspomnieć 
pan Paweł, przybliżył on również postać samego reżysera. Film 
rozpoczyna się śmiercią głównego bohatera po to, żeby zabrać 
nas w niemal dwugodzinną podróż przez jego życie, aby roz-
wiązać tajemnice jego ostatnich słów. Polecam obejrzeć opus 
magnum Wellesa każdemu, ponieważ bez względu na to czy 
film przypadnie nam do gustu czy nie, to niewątpliwie jest to 
dzieło, które po prostu trzeba znać, choćby przez ogromny 
wpływ, jaki wywarł na kinie.

Tomasz Bodek, 21 lat

dreszczowiec z lat 60-tych
10 października w sobotę, w ramach V Bystrzańskiego Festi-

walu Filmowego „Promyk Kina”, wyświetlano największe filmy 
w historii kinematografii. Wśród nich znalazły się m.in. thriller 
„Ptaki” reżyserii Alfreda Hitchcooka. Przed jego emisją w realia 
filmu wprowadził nas pan Paweł Duda, prowadzący liczne spo-
tkania na temat filmoznawstwa. Prelegent krótko opisał burzli-
we życie twórcy „Ptaków”, przyczyny powstania i bardzo szero-
ką krytykę z jaką spotkało się to dzieło. Po krótkiej, ale treściwej 

rePortaż z bystrzaŃsKiego Festiwalu Filmowego 
„PromyK Kina” 9–11.10.2020

Klub Młodego Filmowca to młodzieżowa grupa pasjonatów kina, która działa w Gminnym Ośrodku Kul-
tury „Promyk”. Jego członkowie angażują się w akcje i imprezy organizowane przez GOK „Promyk”. Tym 
razem zapraszamy Państwa do przeczytania fragmentów reportażu z minionego, październikowego Festi-
walu Filmowego, przygotowanych przez naszą młodzież.



G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e 13

przedmowie, rozpoczął się dwugodzinny seans. Film przez cały 
czas utrzymywał widzów w stanie napięcia i niepewności, cze-
go spotęgowaniem był brak jakichkolwiek efektów muzycznych 
i usunięcie napisów końcowych. Z zaobserwowanych po emisji 
reakcji oglądających można wywnioskować, że „Ptaki” na długo 
pozostaną w ich pamięci, a przyszłoroczny festiwal przyciągnie 
równie duże rzesze zachęconych widzów.

Inga Smyczek, 14 lat, Kornel Smyczek, 16 lat

horror z lat 80-tych
W drugim dniu V Bystrzańskiego Festiwalu Filmowego „Pro-

myk Kina” (tj. 10.10.2020 r.), o godzinie 20.30, odbył się seans 
filmu „Lśnienie” (w originale ”The Shining”), w reżyserii Stanleya 
Kubricka. Seans poprzedziła prelekcja pana Pawła Dudy, który 
opowiedział o życiorysie reżysera oraz o realiach, w których 
dzieje się akcja Filmu. Film ten jest adaptacją książki autorstwa 
Stephena Kinga o takim samym tytule. Tytułowe Lśnienie to dar 
umożliwiający widzenie rzeczy, których nie są w stanie zoba-
czyć inni, takich jak widzenie zdarzeń, które mają nastąpić, ale 
także tych, które już miały miejsce.

Film opowiada o Jack’u Torrance, pisarzu i byłym alkoholi-
ku, który dostaje pracę jako sezonowy stróż w hotelu Overlo-
ok, jako iż hotel ten w ciągu zimy zostaje odcięty od świata 
zewnętrznego, przeprowadza się tam ze swoją żoną Wendy, 
oraz synem Dannym. Jest zadowolony, ponieważ uważa, że 
5 miesięcy na odludziu pozwoli mu wreszcie napisać swoje 
dzieło. Jest on świadom tego iż przed laty jeden z poprzednich 
stróżów, w napadzie psychozy dopuścił się kilku morderstw. 

Hotel Overlook jest miejscem nawiedzanym przez bardzo 
dużą ilość bytów, niektóre z ich manifestacji potrafią wpływać 
fizycznie na otoczenie.

Po miesiącu spędzonym w odosobnieniu, przy braku weny 
do pisania, oraz ciągłej irytacji ze strony przeszkadzającej mu 
w pracy rodziny, Jack’a zaczyna dopadać psychoza, którą po-
głębiają „Spotkania” z bytami mieszkającymi w hotelu, koniec 
końców za sprawą ducha stróża-mordercy, dochodzi do wnio-
sku, że najlepszym sposobem na spokojną pracę, będzie za-
mordowanie własnej rodziny.

W mojej opinii Lśnienie to najlepszy horror, pod względem 
klimatu, jaki kiedykolwiek obejrzałem. Jego klimat przejawia się 
w tym, iż nie jest to typowy straszak, mający na celu przerazić 
widza przy pomocy bezsensownych Jumpscare’ów, lecz używa 
on swojego niespokojnego klimatu, aby budować niepowtarzal-
ną atmosferę grozy. Klimatyczna muzyka w połączeniu z bar-
dzo niepokojącymi scenami tylko go umacnia. Mimo, iż film ten 
ma już 40 lat i niektóre efekty zdążyły się lekko zestarzeć, pole-
cam go każdemu fanowi porządnego kina grozy. Nie jestem też 
zaskoczony, iż osiągnął on status filmu kultowego.

Kacper „Chromin” Chromiński, 18 lat

KoŃcząc PolsKim aKcentem
W niedzielę o godzinie 16:00 mieliśmy przyjemność obejrzeć 

film „Wtorek” reż. Witolda Adamka, opowiadający o dwójce 
przyjaciół, którzy postanawiają założyć night-club. 

Po obejrzeniu filmu byliśmy świadkami rozmowy z Panem 
Lechem Dyblikiem (aktorem grającym w filmie „Wtorek”), w któ-
rym dowiedzieliśmy się między innymi o początkach pracy ak-
tora i o jej trudnościach. Również o współpracy aktora z Wojcie-
chem Smażowskim i naszym poprzednim gościem Lesławem 
Licem, a także o zamiłowaniu do muzyki radzieckiej i karierze 
pieśniarza pana Lecha.

Matylda Miszczyk, 14 lat

Kategoria I, 5–7 lat: 
I miejsce  – Jeremi Waśko, 
II miejsce – Małgorzata Targońska, 
  – Zofia Siuda, 
III miejsce  – Natalia Kos, 
  – Anna Iwan, 
Wyróżnienie  – Julian Siuda, 
  – Filip Słapa.
Kategoria II, 8–11 lat: 
I miejsce  – Weronika Malewska, 
II miejsce  – Martyna Nawrocka, 
  – Filip Panek, 
III miejsce  – Mateusz Wasilewski, 
  – Bartosz Deputat, 
Wyróżnienie  – Martyna Kośniowska, 
  – Joanna Iwan.
Kategoria III, 12–15 lat: 
I miejsce  – Karolina Błasiak, 
II miejsce  – Martyna Lalik, 
  – Klaudia Kubica, 
III miejsce  – Antonia Urbanek, 
  – Szymon Jędryka, 
Wyróżnienie  – Maja Syzdek, 
  – Natalia Adamus, 
  – Karol Rączka.

Serdecznie gratulujemy!

wyniki konkursu plastycznego  
pt. „najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”

1 miejsce w kat. 5–7 lat – Jeremi Waśko

1 miejsce w kat. 12–15 lat – Karolina Błasiak

1 miejsce w kat. 8–11 lat – Weronika Malewska

Wszystkie nadesłane przez dzieci kartki bożonarodzeniowe były przepiękne i pełne uroku. Jury miało 
dużo pracy i trudny wybór. Ostatecznie zostały przyznane następujące miejsca:

Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie 
„Vianočná pohľadnica” – organizowanym przez 
Ośrodek Kultury w Dolnym Kubinie na Słowacji
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tam gdzie Biesy, Ukraińce, Anioły,  
czyli absolutny koniec świata

 

 
  

Bieżące informacje dotyczące wydarzeń  
podawane są na profilu facebook.com/GOK.Promyk oraz na www.gok.wilkowice.pl 
regulamin wydarzeń organizowanych przez GOK „Promyk” znajduje się na www.gok.wilkowice.pl 

zapraszamy na profil 
facebook.com/GOK.Promyk 

Klub Podróżnika 
zaprasza na spotkanie: 

  
 
 
Wtorek, 8.12.2020 o godz. 19:00 
Prowadzący: Pan Maciej Kozik – przewodnik. 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

           GOK „PROMYK” 
          tel. 33 817 07 73   
                

Gminny Ośrodek Kultury „PROMYK”, tel: 33 817 07 73, +48 603 410 661 
www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, Bystra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ 2020 
 

  

Regulaminy i szczegóły konkursów dostępne na www.gok.wilkowice.pl 
KONKURS ARTYSTYCZNY dla młodzieży i dorosłych: „POCZTÓWKA Z 

BYSTREJ, MESZNEJ I WILKOWIC” – trwa do 07.12.2020 r. 
Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną zostaliśmy 
zmuszeni tymczasowo przenieść naszą działalność do przestrzeni 

wirtualnej.  
Wszystkie wydarzenia z udziałem publiczności zostały zawieszone, ale 

proponujemy obejrzenie ich online (za wyjątkiem filmów).  
Część zajęć stacjonarnych jest prowadzona także w formie zdalnej 

do odwołania. 
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco! 

Zachęcamy do śledzenia naszej strony www.gok.wilkowice.pl  
oraz profilu www.facebook.com/GOK.Promyk 

AKTUALNE WYSTAWY: 
do 

07.12 Wystawa tematyczna „125 lat kinematografii” 
GOK „Promyk” 

do 
07.12 

Wystawa plakatu filmowego dr hab. prof. UŚ 
Sebastiana Kubicy 

od 
08.12 

Międzynarodowa wystawa najpiękniejszych 
kartek bożonarodzeniowych „Vianočná 

pohľadnica” zorganizowana przez Ośrodek 
Kultury w Dolnym Kubinie 

GOK „Promyk” 

 
Wystawa pokonkursowa prac plastycznych 

„Powrót do przeszłości… w tradycji i kulturze 
ludowej naszego regionu” 

Izba Regionalna                  
„Stara Stolarnia” 

WYSTAWA RĘKODZIEŁA BOŻONARODZENIOWEGO  
ZOSTAŁA ODWOŁANA 

W związku z niepewną sytuacją związaną z pandemią COVID-19, 
kalendarz może ulec zmianie. 
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GOK „Promyk” ul. Juliana Fałata 2k, Bystra, tel. 33 817 07 73                                                         
bieżące informacje oraz regulamin wydarzeń organizowanych przez 

GOK „Promyk” na www.gok.wilkowice.pl 
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Szanowni Państwo, Szanowni Twórcy,
przyszedł czas, by podsumować coroczny konkurs rzeźby 

i malarstwa na szkle, który w tym roku nosił tytuł „Ocalić od za-
pomnienia. Twój Karol Wojtyła – Nasz Jan Paweł II” – kon-
kurs rzeźby i malarstwa na szkle w 100. rocznicę urodzin 
Świętego Jana Pawła II.

„Świat bez sztuki naraża się na to,  
że będzie światem zamkniętym na miłość”.

jan Paweł ii
Pani Agata Prochownik – wieloletnia Dyrektor Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Wilkowicach i długoletnia organizatorka nasze-
go konkursu, Pan Zbigniew Micherdziński – Kierownik Galerii 
w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej i pomysło-
dawca konkursu oraz Pan Mieczysław Rączka – wieloletni, były 
Wójt Gminy Wilkowice, kolekcjoner i pasjonat sztuki ludowej.

Decyzją Jury przyznano następujące nagrody i wyróżnienia: 
Malarstwo na szkle:
Grand Prix – Zdzisław Słonina, Świątniki Górne, 
II miejsce – Małgorzata Dróżdż, Żywiec,
III miejsce – Barbara Bysko, Lipowa,
Wyróżnienie – Maria Ptaszek, Wilkowice.
Rzeźba:
Grand Prix – Stanisław Kwaśny, Meszna,
Grand Prix – Bolesław Ściga, Andrychów,
II miejsce – Włodzimierz Ostoja-Lniski, Czersk,
III miejsce – Maria i Czesław Kubikowie, Czechowice-Dziedzice,
Wyróżnienie – Jan Uścimiak, Chełm.
Dziękujemy za udział wszystkim Twórcom, profesjonalnym 

i nieprofesjonalnym, którzy rzeźbą lub obrazem na szkle utrwa-
lili piękno i symbolikę pontyfikatu Papieża Polaka. Dziękuje-
my również Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Bia-
łej oraz Gminie Wilkowice za pomoc w organizacji konkursu.  
Do zobaczenia za rok!

Aleksandra Szymik-Caputa
Dyrektor Gminnej Biblioteki  

Publicznej w Wilkowicach

P.s. o wystawach będziemy Pań-
stwa informować na bieżąco, aktu-
alnie do warunków epidemiologicz-
nych.

Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. 
18 maja 2020 r. obchodziliśmy stulecie urodzin Karola Wojty-
ły, Ojca Świętego Jana Pawła II, „naszego wielkiego rodaka 
zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komu-
nizmu”.

Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii 
Polski i Europy. „Jego zdecydowane upominanie się o prawo 
naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego 
praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca 
Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. 
W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 
w 1979 r. rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem 
Solidarności, wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu 
i odbudową jedności Europy. Dla nas, Polaków, pontyfikat 
papieża Polaka ma więc znaczenie szczególne” – czytamy 
w uchwale sejmowej.

W tegorocznej edycji konkursu, do komisji konkursowej za-
prosiliśmy osoby, które w naszym przekonaniu, w pełni kom-
petentnie potrafiły ocenić prace Uczestników. W jury pracowała 
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Bolesław Ściga Stanisław Kwaśny
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Prezentujemy Państwu podsumowanie sezonu spor-
towego „jesień 2020” Gminnego Ludowego Klubu 
Sportowego WILKOWICE w Wilkowicach. 

Poniżej prezentacja końcowych tabel rozgrywek piłkarskich.

Piłka nożna – Klasa A (Podokręg Bielsko)
Lp. Nazwa Klubu M Pkt Z R P BRAMKI
1 GLKS WILKOWICE 11 31 10 1 0 40:5
2 UKS ROTUZ – BRONÓW 11 25 8 1 2 26:13
3 KS BYSTRA 11 23 7 2 2 28:14
4 LKS WILAMOWICZANKA 11 22 7 1 3 38:15
5 LKS ZAPORA WAPIENICA 11 21 5 6 0 26:14
6 LKS SOKÓŁ HECZNAROWICE 11 12 4 0 7 21:21
7 KS MIĘDZYRZECZE 11 11 3 2 6 19:28
8 LKS ORZEŁ KOZY 11 10 3 1 7 17:30
9 KS SOŁA KOBIERNICE 11 9 2 3 6 13:27
10 LKS ŻAR MIĘDZYBRODZIE 11 9 3 0 8 15:35
11 GLKS SOKÓŁ BUCZKOWICE 11 8 2 2 7 12:43
12 LKS LIGOTA CENTRUM 11 7 2 1 8 14:24

Piłka nożna – Klasa B (Podokręg Bielsko)
Lp. Nazwa Klubu M Pkt Z R P BRAMKI
1 LKS CZANIEC II 8 22 7 1 0 30:3
2 LKS ZAPORA PORĄBKA 9 19 6 1 2 26:15
3 LKS ZAMEK GRODZIEC 9 19 6 1 2 26:18
4 LKS MAZAŃCOWICE 9 15 5 0 4 20:24
5 LKS GROŃ BUJAKÓW 8 15 5 0 3 18:13
6 LKS SOKÓŁ ZABRZEG 9 12 4 0 5 20:28
7 LKS BESKID GODZISZKA 9 10 3 1 5 22:24
8 GLKS WILKOWICE II 9 9 2 3 4 17:19
9 KS ISKRA RYBARZOWICE 9 6 2 0 7 23:32
10 LKS SŁOWIAN ŁODYGOWICE 9 1 0 1 8 7:33

rozgrywKi sPortowe – sezon jesieŃ 2020

drużyny młodzieżowe glKs wilKowice
Bielsko-Biała: III liga okręgowa A1 Junior

Lp. Nazwa Klubu M Pkt Z R P BRAMKI
1 GLKS WILKOWICE 9 22 7 1 1 24:7
2 LKS DRZEWIARZ JASIENICA 9 20 6 2 1 37:12
3 LKS BESTWINA 9 18 5 3 1 40:21
4 LKS ZAPORA PORĄBKA 9 17 5 2 2 28:17
5 LKS PIONIER PISARZOWICE 9 17 5 2 2 27:18
6 GLKS SOKÓŁ BUCZKOWICE 9 9 3 0 6 15:40
7 KS BESTWINKA 9 9 3 0 6 29:34
8 LKS GROŃ BUJAKÓW 9 7 2 1 6 16:29
9 KS SPÓJNIA LANDEK 9 7 2 1 6 15:27
10 LKS WILAMOWICZANKA 9 2 0 2 7 17:43

Bielsko-Biała: IV liga wojwódzka C1 Trampkarz

Lp. Drużyna M Pkt Z R P BRAMKI

1 GLKS WILKOWICE 10 30 10 0 0 100:12
2 LKS CZANIEC 10 24 8 0 2 74:25
3 LKS DRZEWIARZ JASIENICA 10 13 4 1 5 43:42
4 LKS ZAPORA PORĄBKA 10 12 4 0 6 28:55
5 LKS BESTWINA 10 7 2 1 7 29:71
6 LKS PIONIER PISARZOWICE 10 3 1 0 9 7:76

III liga wojewódzka D1 Młodzik Grupa Tychy-Bielsko

Lp. Drużyna M Pkt Z R P BRAMKI

1 MKS ISKRA PSZCZYNA 10 25 8 1 1 41:10

2 GLKS WILKOWICE 10 21 7 0 3 36:15
3 BBTS PODBESKIDZIE 10 20 6 2 2 32:14

4 LKS SOKÓŁ WOLA 10 13 4 1 5 21:18

5 SKS FORTUNA WYRY 10 6 1 3 6 11:34

6 UMKS TRÓJKA CZ.-DZIEDZICE 10 1 0 1 9 4:54
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IV liga wojewódzka D1 Młodzik Grupa Tychy-Bielsko

Lp. Drużyna M Pkt Z R P BRAMKI

1 LKS DRZEWIARZ JASIENICA 8 24 8 0 0 82:3

2 GLKS WILKOWICE 8 18 6 0 2 27:9
3 APN STREFA FOOTBALL 8 18 6 0 2 27:19

4 LKS ZAPORA WAPIENICA 8 18 6 0 2 40:11

5 GKS CZARNI JAWORZE 8 12 4 0 4 25:30

6 LKS SŁOWIAN ŁODYGOWICE 8 9 3 0 5 14:19

7 LKS LIGOTA CENTRUM 8 6 2 0 6 10:42

8 KS HALNY KALNA 8 3 1 0 7 8:76

9 LKS ZAMEK GRODZIEC 8 0 0 0 8 0:24

III liga wojewódzka D2 Młodzik Grupa 5

Lp. Drużyna M Pkt Z R P BRAMKI

1 AKADEMIA ŁUKASZA PISZCZKA 10 24 8 0 2 60:13

2 BBTS PODBESKIDZIE 10 20 6 2 2 45:12

3 APN GKS TYCHY 10 19 6 1 3 40:23

4 BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA 10 16 5 1 4 46:24

5 MKS ISKRA PSZCZYNA 10 8 2 2 6 14:31

6 GLKS WILKOWICE 10 0 0 0 10 4:106

Ponadto w rozgrywkach sportowych w zawodach turnie-
jowych brały udział drużyny dzieci w grupie E1, F1 oraz G1.

Drużyny piłkarskie GLKS WILKOWICE w sezonie 2020 pro-
wadzili trenerzy: 

Krzysztof Bąk, Mirosław Szymura, Mateusz Grubka, Mateusz 
Kudzia, Daniel Gala, Mariusz Sternal, Mariusz Wojtylak.

Końcowym akcentem sezonu 2020 był turniej halowy – elimi-
nacje Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-13.  

Wyniki MMP U-13
GLKS Wilkowice 3-0 APN GKS Futsal Tychy
Piast Gliwice 2-5 Rekord Bielsko-Biała
GLKS Wilkowice 4-1 Piast Gliwice
APN GKS Futsal Tychy 0-7 Rekord Bielsko-Biała
GLKS Wilkowice 4-4 Rekord Bielsko-Biała
APN GKS Futsal Tychy 3-3 Piast Gliwice

Lp. Drużyna M PKT BRAMKI
1. BTS Rekord Bielsko-Biała 3 7 16-6
2. GLKS Wilkowice 3 7 11-5
3. Piast Gliwice 3 1 6-12
4. APN GKS Futsal Tychy 3 1 3-13

Awans do finału BTS REKORD, GLKS WILKOWICE, 
PIAST GLIWICE.

Turniej finałowy – USTKA 18–20 grudnia 2020 r.
18.12.2020 r. godz. 17-10 
JANTAR USTKA – GLKS WILKOWICE,
19.12.2020 r. – godz. 11-50
TAF TORUŃ – GLKS WILKOWICE,
19.12.2020 r. – godz. 18-30
AP CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO – GLKS WILKOWICE.

Dziękujemy również wszystkim naszym sponsorom, kibicom 
i sympatykom za pomoc i wsparcie w minionym sezonie. Liczy-
my na dalszą współpracę i zapraszamy na obiekty sportowe 
w Wilkowicach.

Zarząd GLKS WILKOWICE
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31 grudnia 2021 
jest ostatnim dniem na wymianę 

starych kotłów węglowych!

Zgodnie z Uchwałą Antysmogową  
dla Województwa Śląskiego*

po 31 grudnia 2021 nie wolno będzie użytkować  
kotłów węglowych starszych niż 10 lat  

i nieposiadających tabliczki znamionowej.

Sprawdź czy nie dotyczy to Twojego kotła!

* (Uchwała V/36/1/2017 Sejmiku Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 paragraf 8, artykuł 1)
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Na co można wymienić  
przestarzały kocioł węglowy?
Kierując się ekologią, ekonomią, zdrowiem społecznym, 
czystością i wygodą najbardziej opłacalna jest wymiana 
starego pieca węglowego na:

 ➡ ogrzewanie gazowe,
 ➡ pompę ciepła (najlepiej w połączeniu z fotowoltaiką),

 ➡ ogrzewanie tanim prądem z domowej instalacji 
fotowoltaicznej.

Stanowczo odradzamy wymianę na inny, nawet nowy 
kocioł węglowy. To mimo wszystko przestarzała 
technologia. Przy obecnych trendach odwrotu 
od paliw stałych taki wariant nie ma żadnego 
racjonalnego uzasadnienia. Wybierajmy sprawdzone 
technologie przyjazne ludziom i środowisku.

Jak uzyskać wsparcie finansowe?
 ➡ dotacja celowa na wymianę źródła ciepła w ramach 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wilkowice, 
która aktualnie wynosi 5 tysięcy zł. Więcej informacji: 
Małgorzata Dzimierska, tel. 33 499 00 77 wew. 6.

 ➡ dotacja z programu rządowego Czyste Powietrze 
to wsparcie wynoszące do 37 tysięcy zł w zależności 
od dochodu. Więcej informacji: www.wfosigw.katowice.pl, 
tel. 32 60 32 252

 ➡ program Mój Prąd to dotacja do inwestycji w wysokości 
5 tysięcy zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowisko, 
mojprad.gov.pl

 ➡ ulga podatkowa od dochodu w PIT do 53 tysięcy zł 
w rozłożeniu na 6 lat

PARTNERZY AKCJI
Stowarzyszenie 
Pracownia na rzecz 
Wszystkich Istot 

Urząd Gminy
 w Wilkowicach
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Historia epidemii, która od wieków cyklicznie się powtarza znalazła 
wyraz w odnotowaniu wielu artystów ostatnich stuleci. Dzisiaj drama-
turgia tej epidemii otrzymała określenie COVID-19.

STUDIO-R 
JAN LESZEK RYŚ

Większość z mieszkańców naszej gmi-
ny nie zdawała sobie sprawy z tego, że 
w dobie praktycznego zamknięcia udało się 
przeprowadzić XII już edycję Dyktanda z ję-
zyka polskiego: „Ortograficzne potyczki”.

Jako organizatorzy jesteśmy niezmier-
nie zadowoleni z tego, że znalazło się 

36 śmiałków, którzy stawili czoła nie tylko trudnej polskiej pi-
sowni, ale także groźnemu koronawirusowi. 

Przyjęli zaproszenie, przyszli i napisali. Brawa im za to!!!
Poniżej fragment z protokołu i lista najlepszych, bo wygrany-

mi byli wszyscy. Jeszcze raz dziękujemy za udział i gratulujemy 
sukcesu.

PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji  
XII Gminnego Dyktanda z języka polskiego  

pod hasłem „Ortograficzne potyczki”
Komisja w składzie:
Janina Janica-Piechota,
Agata Prochownik, 
Barbara Włodarz,
stwierdza, że w XII Gminnym Dyktandzie z języka polskiego 

„Ortograficzne potyczki” uczestniczyło łącznie 36 zawodników:
kategoria „1” SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV–VI –18,
kategoria „2” SP – kl. VII VIII i kl. I ponadpodstawowa – 12,
kategoria „3” LO/T i DOROŚLI – 6.
Po sprawdzeniu prac, ustalono następujące wyniki:
kategoria „1” SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV–VI:
I miejsce Emilia Stawowczyk – SP2 – Wilkowice,
II miejsce Karina Dziedzic – SP2 – Wilkowice,
III miejsce Hanna Stawowczyk – SP1 – Wilkowice.

a jednaK!
kategoria „2” SZKOŁA PODSTAWOWA kl. VII–VIII  

i kl. I ponadpodstawowa:
I miejsce Julian Broniewski – SP2 – Bystra,
II miejsce Julia Wojtyła – SP1 – Wilkowice,
III miejsce Julia Jakubiec – SP1 – Wilkowice.
kategoria „3” LO/T i DOROŚLI:
I miejsce Anna Demczyszyn – Bystra, 
II miejsce Jarosław Broniewski – Meszna,
III miejsce Dawid Data – Bystra.
Załącznikiem do protokołu są prace uczestników…
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i informuje-

my, że o terminie i miejscu rozdania nagród zainteresowani 
zostaną powiadomieni w oddzielnym piśmie.

Prace do wglądu znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia – 
Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach, 
ul. Szkolna 8, w terminach do uzgodnienia telefonicznie.

W imieniu organizatorów pragnę w tym miejscu podziękować 
Dyrekcji Szkoły Podstawowej, która kolejny raz przyjęła nas 
pod swój dach udostępniając obiekt.

Serdecznie dziękujemy tak-
że Pani Agacie Prochownik, 
która jak ten „dobry duszek” 
od lat jest z nami, aktywnie 
pracuje w komisji konkursu 
i w jury. 

Już dziś zapraszamy do 
udziału w kolejnej edycji Dyk-
tanda w 2021 roku.

Zarząd Stowarzyszenia „Razem dla Wilkowic”
Projekt dofinansowany ze środków Gminy Wilkowice.
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              BBaannkk  SSppóółłddzziieellcczzyy  ww  BByyssttrreejj    ooffeerruujjee  

                KK RR EE DD YY TT   „„EE KK OO ””     
  

NNaa  zzaakkuupp  uurrzząąddzzeeńń  ssłłuużżąąccyycchh  oocchhrroonniiee  śśrrooddoowwiisskkaa::  

--  iinnssttaallaaccjjee  ffoottoowwoollttaaiicczznnąą,,  iinnssttaallaaccjjee  ppoommpp  cciieeppłłaa,,    

    mmoonnttaażż  pprrzzyyddoommoowweejj  oocczzyysszzcczzaallnnii  śścciieekkóóww,,  wwyymmiiaannaa  kkoottłłaa  wwęęgglloowweeggoo  nnaa  eelleekkttrryycczznnyy  lluubb  ggaazzoowwyy    

   kwota kredytu uzależniona od posiadanej zdolności kredytowej – maksymalnie do kwoty 50.000 zł  

   oprocentowanie zmienne, malejące w wysokości 5,5 % 
   prowizja przygotowawcza 1,0 %, nie mniej niż 10,00 zł 
   prowizja za udzielenie kredytu 4,0 % 
   dla osób posiadających w naszym Banku rachunek ROR –  prowizja za udzielenie kredytu 2,0 % 
 

Okres kredytowania – do 96 miesięcy 
                                             

Dane dotyczące zadłużenia klienta 
weryfikowane są  

w Biurze Informacji Kredytowej  
i Krajowym Rejestrze Długów 

  
Oferta ważna od 1 października 2020 r.       

do 31 grudnia 2020 r. 
 

 

  

PP RR ZZ YY KK ŁŁ AA DD   RR EE PP RR EE ZZ EE NN TT AA TT YY WW NN YY   
KKrreeddyytt  nnaa  ookkrreess  ddoo  9966  mmiieessiięęccyy  ,,  kkwwoottaa  kkrreeddyyttuu  1100..000000  zzłł..  

Parametry  Koszty /zł/ 
Rata kredytu - najwyższa 140,15 

łączna kwota wszystkich opłat, prowizji i innych 
kosztów związanych z zawarciem umowy w tym: 

1. prowizja przygotowawcza 
2. prowizja za udzielenie kredytu                                                                          

3. koszt zabezpieczenia
  

310,00 
 

100,00 
200,00 
10,00

 

suma odsetek 2.216,22 
całkowity koszt kredytu 2.526,22 

Oprocentowanie kredytu 5,50 % w skali roku, Stopa rzeczywista wynosi 6,61 % 
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OKNA - PARAPETY - DRZWI - BRAMY - ROLETY - OGRODY ZIMOWE

POMIAR - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ - REGULACJA - SERWIS

RAUL Rafał Dobija
tel. 695 418 270
e-mail:

 

raf310@op.pl

PUNKT SPRZEDAŻY DRZWI
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zdjęcie organizatora: www.oomlubelskie2020.pl

   Po niezwykle udanych występach naszych zawodników na 
Otwartych Mistrzostwach Małopolski (29.09.2020 w Libiążu) 
oraz w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików                      
i Pucharze Prezesa Śląskiego Związku Akrobatyki (11.10.2020         
w Mikołowie) przyszedł czas na podjęcie walki o podium 
olimpijskie. Na możliwość startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży (OOM) trzeba zasłużyć. Bierze w niej udział tylko 20 
najlepszych zawodników w każdej kategorii. Ta dwudziestka 
wyłoniona zostaje w dwuetapowych eliminacjach, które w tym 
roku odbyły się 17.10 w Zielonej Górze oraz 23.10 w Poznaniu. 
Do mistrzowskiego finału w skokach na trampolinie 
zakwalifikowało się pięć osób z województwa śląskiego, z czego 
cztery osoby to zawodnicy UKS ALFA Wilkowice: Urszula Kulik          
i Karolina Fabirkiewicz w klasie II dziewcząt oraz Filip Procner                              
i Maksymilian Dominiak w klasie III chłopców. Już sama 
kwalifikacja do finałowej dwudziestki to duże osiągnięcie.
   OOM jest największą imprezą sportową w Polsce o randze 
Mistrzostw Polski. Młodzi sportowcy mają okazję poczuć 
przedsmak Igrzysk Olimpijskich, ponieważ każde wydarzenie 
odbywa się zgodnie z ceremoniałem olimpijskim. 
  Gospodarzem XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży             
w Sportach Halowych było województwo lubelskie. W tym roku 
w zawodach wzięło udział ponad 2500 zawodniczek                               
i zawodników, 320 trenerów, 520 sędziów, 30 działaczy. Ze 
względu na liczne obostrzenia sanitarne, większość wydarzeń 
odbyła się bez udziału publiczności. Zmagania sportowców 
można było śledzić w mediach społecznościowych oraz na 
oficjalnej stronie wydarzenia, na której znajduje się pełna 
fotorelacja i wyniki poszczególnych sportów.
  Zawody OOM w skokach na trampolinie rozgrywane były                 
w Białej Podlaskiej 6.11.2020. Ten dzień zapamiętamy na długo! 
Zawodnicy UKS ALFA Wilkowice spisali się znakomicie!
Po startach w układzie obowiązkowym oraz dowolnym do ścisłej 
czołówki (do najlepszej ósemki walczącej o podium) 
zakwalifikowała się Urszula Kulik w klasie II, a w klasie III obaj 
chłopcy: Maksymilian Dominiak i Filip Procner. Nie udało się tego 
dokonać Karolinie Fabirkiewicz, ale i ona dobrze wystąpiła 
zajmując ostatecznie dwudzieste miejsce. 

     Po zaciętej finałowej walce chłopcy zajęli zaszczytne miejsca: 
Filip Procner siódme, a Maksymilian Dominiak ósme. 
Natomiast Ula Kulik swoim fantastycznym występem zdobyła 
brązowy medal stając na podium w najważniejszych                         
i największych ogólnopolskich zawodach!

  Dumnie reprezentowane przez nas województwo śląskie 
ulokowało się na 5 miejscu. W klasyfikacji klubowej UKS Alfa 
Wilkowice zajmuje 8 pozycję w skali kraju, co również jest 
niezwykłym osiągnięciem (tym bardziej, że klub, prowadzony 
przez niezwykłego i pełnego pasji trenera - Janusza Kruka, 
istnieje dopiero niecałe trzy lata!)
Gratulujemy zawodnikom oraz trenerowi Januszowi Krukowi!

Ela Fabirkiewicz

Medal olimpijski dla Wilkowic!
Urszula Kulik
UKS  ALFA  Wilkowice
Urszula Kulik
UKS  ALFA  Wilkowice


