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Inwestycje

Co się dzieje
w naszej gminie?

Postęp prac
projektowych / budowlanych

Projekt budowy mostu na potoku Białka w Bystrej.
Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.

Projekt rozbudowy ul. Kościelnej w Bystrej. 
Procedura uzyskania decyzji ZRID została wznowiona.

Projekt przebudowy budynku Urzędu Gminy.
Trwa projektowanie.

Projekt budowy budynku komunalnego w Wilkowicach.
Trwa projektowanie.

Projekt budowy biblioteki publicznej. 
Trwa projektowanie.

Projekt budowy chodnika przy ul. Żywieckiej.
Trwa przygotowanie do procedury przetargowej
na wykonanie dokumentacji projektowej.

Nowe punkty świetlne.  
Zabudowano słupy oświetleniowe na ul. Pod Skocznią 
w Mesznej oraz ul. Dębowej i ul. Żytniej w Wilkowicach. 

Budowa zintegrowanego układu szlaków rowerowych
„Do Lasku”. 

Remont budynku przy ul. Fałata 2h w Bystrej. Przygotowania
do odbioru, kompletowanie dokumentacji powykonawczej. 

Rozbudowa Szkoły w Mesznej. Zbrojenie ścian fundamentowych
i ich zalewanie. Betonowanie szybu windowego.

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Fałata.
Ogłoszono postępowanie przetargowe.

Budowa ul. Relaksowej w Wilkowicach.
Trwają prace budowlane.

Budowa przedszkola w Mesznej.
Wykonywanie instalacji zewnętrznych na poziomie „-3,30”.
Wykonywanie instalacji wewnętrznych. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Wilkowice - Projekt POIiŚ.
Zaawansowanie 98,85%, rozruch testowy tłoczni.

Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia. 
Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji 
z PROW 2014-2020.

Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach.
Ogłoszono postępowanie przetargowe.

Przebudowa i rozbudowa „Domu Strażaka” w Bystrej.
Trwają przygotowania do procedury przetargowej.

Budowa przedszkola
na ul. Agrestowej

Rozbudowa szkoły
w Mesznej

Zdjęcia: Janusz Zemanek
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Kanalizacja gminy Wilkowice rozpoczęła się już na 
początku lat 80. Jednak największy projekt, który jest reali-
zowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POLiŚ), został 
rozpoczęty w 2014 roku. Objął on wszystkie gminne miejsco-
wości – Meszną, Bystrą i Wilkowice. Całość zadania zakładała 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 76 km, 
co zostało wykonane. 

Jeszcze pięć lat temu stopień skanalizowania gminy 
wynosił 51%. Docelowo do sieci kanalizacji w ramach 
projektu ma zostać podłączonych 5,5 tysiąca mieszkańców. 
Oznacza to, że po zakończeniu projektu 96% obywateli gminy 
będzie z niej korzystało. Oczywiście nie obyło się bez utrud-
nień podczas robót. Niemałym wyzwaniem stały się zmiany 
na rynku, sytuacja gospodarcza oraz ciągle rosnące ceny 
towarów i usług. Na szczęście czynniki te nie wpłynęły osta-
tecznie na czas wykonania oraz koszty projektu. Wszystkie 
kontrakty realizowane są 
terminowo i rozliczane 
przez gminę w oparciu 
o ceny z umów zawartych 
w latach wcześniejszych. 
Zostały również wykonane 
dodatkowe prace budow-
lane i porządkowe, które 
poprawiły komfort życia 
mieszkańców i estetykę 
krajobrazu, a większość 
terenów do tej pory zanie-
czyszczonych ściekami 
zmieniła się w obszary przyjazne środowisku i ludziom. 
Gmina Wilkowice stała się jeszcze piękniejszym i bogatszym 
w walory turystyczne miejscem, do którego warto wracać. 

Mówiąc o budowie sieci kanalizacyjnej mamy na myśli 
długotrwały proces. Jak już wspomniano wcześniej proces 
kanalizacji gminy został rozpoczęty na początku lat 80. 
Jednak największy postęp nastąpił w latach 90., kiedy to 
powstało około 30 km sieci. Później, w latach dwutysięcz-
nych gmina przeznaczała na budowę około 1 miliona rocznie. 
W 2015 roku wykonany został projekt kanalizacji z przyłą-
czami na terenach nieskanalizowanych, który w 80% został 
sfinansowany ze środków z Unii Europejskiej. Gmina apliko-
wała również do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej o podpisanie umowy na dofinansowanie 
tego projektu, które otrzymaliśmy. Ówcześnie był to jeden 
z największych projektów w kraju realizowany przez samo-
rząd. Projekt zakładał rozpoczęcie prac w 2017 roku, a ich 
zakończenie na koniec czerwca 2022 roku - kiedy to dobie-
gnie końca etap II. Dwa pozostałe etapy ukończono w grudniu 
2020 roku. Efekt ekologiczny zostanie natomiast osiągnięty 
do końca 2023 roku, kiedy wszystkie zaplanowane budynki 
mieszkalne zostaną przyłączone do sieci. Według projektu 
powstały dwie sieciowe pompownie ścieków – w Huciskach 
przy ulicy Galicyjskiej oraz w Bułgarii przy ulicy Chabrowej. 
Wybór lokalizacji został podyktowany ukształtowaniem terenu, 
gdzie niemożliwe było grawitacyjne odprowadzanie ścieków. 
Każda z pompowni została wyposażona w zbiorniki reten-
cyjne, których zadaniem jest gromadzenie ich do momentu 
usunięcia awarii. Pompownia „Łubinowa” posiada dwa zbior-
niki o łącznej pojemności 56 metrów sześciennych, natomiast 

pompownia „Huciska” ma ich aż cztery – liczą łącznie 213 
metrów sześciennych. Oprócz budowy sieci kanalizacyjnej 
przewidziano wspomniane już różnego rodzaju inne prace, 
w tym roboty odtworzeniowe gminnych dróg (w tym asfalto-
wych). 

Na czerwiec br. zaplanowano ostatnie roboty budowlane, 
takie jak: 

- przekroczenie rurociągiem tłocznym potoku Zimnik, 
- trwa rozruch tłoczni „Łubinowa”, która została wpięta 

w system monitorowania Aqua, 
- po zakończeniu wszystkich prac związanych z budową 

tłoczni „Huciska” planowane jest jej uruchomienie.
Niezależnie od robót budowlanych i porządkowych gmina 

prowadzi działania związane z ustanowieniem służebności 
posadowienia i przesyłu kanalizacji, czyli prawo gminy 
Wilkowice do korzystania z nieruchomości w zakresie 
niezbędnym do utrzymania, eksploatacji, konserwacji, remontów, 

modernizacji i usuwania 
awarii urządzeń i instalacji 
sieci kanalizacyjnej.

Można więc z całą 
pewnością stwierdzić, 
że zaplanowane prace 
zostaną ukończone w usta-
lonych terminach. Na 
dzień dzisiejszy w ramach 
projektu 65% (czyli 1061) 

gospodarstw domowych w całej gminie jest przyłączona do 
sieci kanalizacyjnej. Ogółem w ramach projektu wykonano 
dotychczas ponad 76 km sieci, co stanowi niemal 100% zało-
żonych prac. Sieć została wydłużona o odcinek 13 i 14, a już 
teraz gmina Wilkowice pracuje nad kolejnym powiększeniem 
o odcinek 15, przy ulicy Szczyrkowskiej w rejonie Centrum 
Ogrodniczego „Berberys”. 

Poziom skanalizowania stawia nas w bardzo dobrej 
sytuacji w związku ze zobowiązaniem wynikającym z dyrek-
tywy unijnej - Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (KPOŚK).

Reasumując, kończący się projekt to największy projekt 
w dziejach gminy, który wiązał się z ogromnymi nakładami 
finansowymi, w ostatnich pięciu latach sięgającymi blisko 
5 mln złotych rocznie. Całkowity koszt budowy sieci kana-
lizacji sanitarnej zakładany jest na kwotę około 83 mln 
złotych. Głównym źródłem finansowania jest bezzwrotna 
dotacja z funduszy unijnych przekraczająca 43 mln złotych 
oraz pożyczka pozyskana w Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ponad 20 mln 
złotych. Na realizację projektu gmina Wilkowice musiała 
również zabezpieczyć własne środki - ponad 18 mln złotych.

Jednostka Realizująca Projekt 

Ostatnie prace przy budowie kanalizacji

Zdjęcia: JRP
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Wójt Gminy odpowiada...
Po analizie komentarzy na 
profilu Gminy Wilkowice 

w portalu społecznościowym 
FB oraz pytań zadawanych 
przez Mieszkańców telefo-
nicznie i mailowo, redakcja 
Głosu Gminy Wilkowice 
przygotowała kilka pytań, na 
które odpowiada Wójt Gminy 

Wilkowice Janusz Zemanek:

Redakcja: Gmina planuje 
remont cząstkowy dziurawych 

dróg - które to będą drogi?
 Wójt: Gmina, jak co roku, prze-

prowadzi remont cząstkowy wszystkich 
dziurawych dróg. Remont obejmować będzie 

zarówno nawierzchnie asfaltowe, jak i drogi tłucz-
niowe. W pierwszej kolejności będą naprawiane 

drogi najbardziej zniszczone, czyli te z „najgłęb-
szymi” dziurami, ponieważ stanowią one największe 
zagrożenie dla ruchu drogowego, a później systema-
tycznie będą robione kolejne. Równolegle prowadzone 
są również prace przywracające stany dróg objętych 
obecnym projektem kanalizacyjnym.

R: Czy Urząd Gminy prowadzi monitoring 
w zakresie wymiany pieców i sposobu ich użyt-
kowania?

W: Jak najbardziej, Gmina Wilkowice prowadzi 
systematyczną akcję wymiany pieców. Akcja trwa 

już od kilku lat, z udziałem pieniędzy Gminy w ramach 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Ponadto już trzeci 

rok z rzędu prowadzone są konsultacje dla mieszkańców 
Gminy Wilkowice w ramach projektu Czyste Powietrze. 
Przypomnę Państwu, że w pierwszym roku Gmina Wilkowice, 
jako jedna z dwóch gmin w Polsce, brała udział w tym projekcie, 
który miał wówczas charakter pilotażowy. Współpracę 
z NDE (Niezależni Doradcy Energetyczni) kontynuowaliśmy 
w kolejnym okresie. W tym roku uważamy, że dotychcza-
sowa formuła (spotkania stacjonarne raz w miesiącu) się 
wyczerpała, w związku z tym pozyskaliśmy innego doradcę, 
który obsługuje mieszkańców gminy w każdy wtorek oraz 
w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Doradca pracuje również 
w terenie. Jest to szczególnie pomocne, jeśli chodzi o osoby 
starsze. Doradca podczas wizyty dokonuje obliczeń, na 
podstawie których przygotowuje kompleksowo wnioski. 
Również straż gminna podejmuje działania w tym zakresie. 
Kontroluje na bieżąco domy, w których kolor dymu z komina 
sugeruje spalanie materiałów niedozwolonych. Kontrolowane 
są również piece pod kątem ważności użytkowania. 

R: Czy Straż Gminna prowadzi jakieś działania w tej 
sprawie (np. eliminuje spalanie niedozwolonych mate-
riałów)?

W: Straż gminna reaguje na bieżąco tam, gdzie jest 
wzywana. Przede wszystkim prowadzi monitoring, konsultuje, 
doradza, co należy zrobić. Dopiero, gdy po którejś kolejnej 
interwencji nadal brak reakcji ze strony konkretnych miesz-
kańców, należy się liczyć z postępowaniami sankcyjnymi.

Jednocześnie zachęcam Państwa do korzystania z możli-
wości kontaktu ze strażą gminną. Kiedyś, gdy w co drugim 
domu spalane były śmieci, czy mokre drewno, reakcja 
społeczna była o wiele mniejsza. Obecnie, gdy większość 
gminnych gospodarstw domowych jest zaopatrzonych 
w ogrzewanie gazowe, sami mieszkańcy reagują o wiele 
częściej, zgłaszając nam nieprawidłowości. Podobna zasada 
działa również w przypadku podłączeń kanalizacyjnych. 

R: Czy ulica Kowalska będzie remontowana?
W: Jeśli chodzi o projekt rozbudowy ulicy Kowalskiej, 

został on całkowicie zakończony. Umowa z firmą, która 
projektowała przebudowę została rozwiązana wskutek prote-
stów samych mieszkańców, którzy w większości nie wyrazili 
zgody na rozbudowę drogi. 

W dyskusjach na temat stanu tej ulicy i projektu jej rozbu-
dowy brały udział głównie osoby, które są właścicielami 
gruntów przylegających bezpośrednio do jezdni, a nie miesz-
kańcy, którzy nie mają innej możliwości dojazdu niż tylko ulicą 
Kowalską. Gmina to mieszkańcy, a urząd powinien wyko-
nywać ich wolę. Zawsze wsłuchujemy się w to, co mówią 
ludzie i staramy się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. 
W tym przypadku słychać było tylko protesty, a głosy wspie-
rające były jedynie sporadyczne. Osobiście uważam, że ta 
inwestycja była niezwykle potrzebna, głównie ze względów 
bezpieczeństwa.

W związku ze wzrostem kradzieży z włamaniem do budynków powstających na terenie Gminy Wilkowice 
(znajdujących się głównie w fazie budowy), Posterunek Policji w Wilkowicach zwraca się z prośbą 
do mieszkańców o kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji w Szczyrku tel. 47 857 06 10 lub numerem 
alarmowym 112, w przypadku zauważenia osób lub pojazdów, które wzbudzą Państwa niepokój lub podej-
rzenie, iż mogą mieć związek z zaistniałymi kradzieżami. Zapewniamy anonimowość.
Serdecznie dziękujemy za współpracę. 

asp. Marcin Krawiec - Dzielnicowy Zespołu ds. Prewencji
Posterunek Policji w Wilkowicach Komisariatu Policji w Szczyrku



Głos Gminy Wilkowice czerwiec 2022 strona 5

Informacje
Podsumowanie Zebrania 

Wiejskiego w Wilkowicach

Dawniej uroczystości Zesłania Ducha Świętego trwały 
aż trzy dni – od niedzieli do wtorku. W nocy z niedzieli na 
poniedziałek oraz z poniedziałku na wtorek urządzano 
wielkie ogniska, przy których ucztowano i bawiono się. 
W chrześcijańskim świętowaniu ogniska są uważane za 
płomienie Ducha Świętego. Był to zwyczaj tożsamy z tym, 
który znamy z czerwcowych sobótek i prawdopodobnie 
jest echem dawnego świętowania wiosennego zrównania 
dnia z nocą (przypadającego na 21 marca). Takie praktyki 
są jednymi z najstarszych rytuałów na naszym kontynencie 
i były sprawowane na cześć słońca i wody, na ogniskach 
palono gałęzie i zioła o intensywnym zapachu, który miał 
odgonić złe moce. W wielu regionach Polski od zielono-
świątkowego ogniska odpalano pochodnie i chodzono 
z nimi wokół pól, aby je okadzić. I tę tradycję kultywuje 
TPB. Mimo krążących nad Bystrą czarnych chmur zapło-
nęła watra, pogoda dopisała i impreza się udała. Przed 
zebranymi gośćmi wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia 
Beskidzka”, pod kierownictwem Pani Agnieszki Rusin, 
prezentując tańce żywieckie i krakowskie wraz z nowymi, 
pięknymi krakowskimi strojami. Po instrumentalnych, 
wokalnych oraz tanecznych występach grupy młodszej 
i starszej, Przewodnicząca Komisji Pani Alina Macher 
ogłosiła wyniki konkursu wianków. Dziękujemy za udział 
i gratulujemy. Na zakończenie zagrała Kapela Andrzeja 
Gluzy ze Szczyrku, a przy tej muzyce nogi same rwały się 
do tańca. 

żródło: http://pisanezalasem.pl/zielone-swiatki/
O.P

Zielonoświątkowe ognisko 
na Biwaku w Bystrej

W dniu 20.05.2022 r. w budynku OSP odbyło się zebranie 
wiejskie Sołectwa Wilkowice. Wydarzenie to było rozpropago-
wane na wszystkie możliwe sposoby, m.in. w gazetce gminnej 
„Głos Gminy Wilkowice”, w gminnych mediach społecznościo-
wych, na stronie gminy, na tablicach ogłoszeń oraz w inne 
sposoby przyjęte zwyczajowo. Mogłoby się wydawać, że po 
okresie pandemii, kiedy nie było prawnej możliwości zorga-
nizowania zebrania wiejskiego, przyciągnie ono dużą grupę 
mieszkańców, którzy nie mieli możliwości wypowiedzenia się 
na bieżące tematy z zakresu funkcjonowania naszej gminy. 
Zaznaczyć trzeba, że to właśnie zebranie wiejskie jest idealną 
okazją do społecznej dyskusji na tematy ważne i trudne.

Niestety, jako członkowie Rady Sołectwa Wilkowice, chcemy 
wyrazić głębokie zaniepokojenie faktem, że w zebraniu uczest-
niczyło zaledwie 46 osób. W sołectwie, które liczy 6.540 
mieszkańców, świadczy to o kompletnym braku zainteresowania 
sprawami lokalnymi i nieistnieniu świadomości społeczeństwa 
obywatelskiego. Nie uczestnicząc w zebraniach wiejskich tracą 
Państwo szansę na wypowiedzenie się w ważnych sprawach. 
Ważnych dla Państwa, bo to nie my – urzędnicy, członkowie 
rady sołeckiej, powinniśmy decydować o poruszanych tema-
tach. Jednym z nich jest np. planowana lokalizacja nowego 
cmentarza w Wilkowicach. Pod petycją w tej sprawie podpi-
sało się wielu mieszkańców naszego sołectwa, natomiast na 
zebraniu wypowiadało się wyłącznie kilka osób. Jest to wyjąt-
kowo niezrozumiałe.

Dziękujemy Panu Przewodniczącemu Rady Gminy – 
Marcinowi Kwiatkowi oraz radnym powiatowym – Pani Janinie 
Janicy-Piechocie oraz Panu Adamowi Capucie, na których 
obecność można liczyć praktycznie w każdym wydarzeniu doty-
czącym naszej społeczności.

Wierzymy, że niska frekwencja mieszkańców wynika z zado-
wolenia z działalności naszego Sołtysa i Władz Gminy, jednakże 
zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w kolejnych zebraniach 
wiejskich. Przypominamy także, że poza nielicznymi wyjątkami, 
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, odbywają się zebrania 
Rady Sołeckiej. Tych z Państwa, którzy chcieliby przedstawić 
swoje zdanie na istotne dla naszej społeczności tematy, 
zapraszamy na godzinę 17:00 na salę sesyjną Urzędu Gminy 
w Wilkowicach.

Z poważaniem - Rada Sołectwa Wilkowice

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na portalu www.facebook.com
na profilu: Kulturalnie w Bystrej - wspólnie z Gminą Pucov dbamy o nasze tradycje.

Zdjęcie z archiwum Stowarzyszenia
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Majówka
na Lanckoronie

XI Konkurs Szachowy 
na Biwaku w Bystrej

Zakończenie roku akademickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku ATH 

21 czerwca na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” odbyło się uroczyste zakończenie roku akade-
mickiego 2021/22 Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Techniczno-Humanistycznej. W uroczystości wziął udział 
Prorektor ds. studenckich i kształcenia Tomasz Knefel, Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku Renata 
Morawska-Szetela, Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek, Dyrektorzy szkół oraz reprezentacja GOK „Promyk”. To ostatnie 
tegoroczne spotkanie zostało uświetnione koncertem zespołu „Retrospekcja”.

Życzymy wszystkim Studentkom i Studentom udanych wakacji pełnych inspirujących wrażeń.               UG w Wilkowicach

Zdjęcia z archiwum Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystrej „Bystrzańska Inicjatywa”

Ostatnia niedziela maja wiąże się z tradycją organi-
zacji Majówki na polanie Lanckorony przez Ochotniczą 
Straż Pożarną oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra 
„Bystrzańska Inicjatywa”. Tak też było w tym roku. 29 
maja zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców po raz 
kolejny na wędrówkę szlakiem papieskim w kierunku 
Lanckorony. O godzinie 14-tej odprawiona została tam 
Msza Św. pod przewodnictwem Proboszcza ks. kano-
nika Rafała Brzuchańskiego, w asyście Wikariusza ks. 
Grzegorza Majdy, w intencji naszych strażaków oraz 
nabożeństwo majowe.4 czerwca na Biwaku w Bystrej odbył się XI Turniej 

Szachowy. Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra 
„Bystrzańska Inicjatywa” wyraża podziękowanie Dyrekcji 
i Nauczycielom placówek oświatowych naszej Gminy za 
przygotowanie i zgłoszenie uczniów do wzięcia udziału 
w rozgrywkach szachowych. W turnieju brało udział 38 
osób w czterech kategoriach. Najliczniej prezentowała się 
grupa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Mesznej. Jak 
zwykle, stowarzyszenie zadbało o dobrą atmosferę oraz 
poczęstunek. Nagrody ufundowane zostały ze środków 
finansowych otrzymanych w ramach realizacji zadań publicz-
nych Gminy Wilkowice oraz pozyskane od sponsorów, 
dlatego nagrodziliśmy w tym roku nie tylko zawodników, 
którzy zajęli regulaminowe sześć miejsc w każdej kategorii, 
ale też każdego uczestnika rozgrywek. Tegoroczny turniej, 
jak i wszystkie poprzednie, odbywał się pod kierownictwem 
sprawdzonego sędziego szachowego - pana Kazimierza 
Poloka oraz pani Renaty Polok z Zabrzega. Zapraszamy do 
przeglądania wiadomości Stowarzyszenia zamieszczanych 
na Facebooku.

Zdjęcia: Ela Fabirkiewicz
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Sport

Dwa medale dla
Samanty Szczypki!

W dniach 03 - 05.06.2022 r. odbyły się Mistrzostwa Polski 
kadetów młodszych i starszych w formułach Point Fighting 
i Light Contact w Bałtowie.

Naszą sekcję reprezentowała Samanta Szczypka i wróciła 
z 2 medalami. W sobotę wywalczyła brązowy medal w Point 
Fighting, a w niedzielę zdobyła brązowy medal w Light 
Contact. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku, gdyż 
Samanta w tym roku jest najmłodszym rocznikiem kategorii 
wiekowej kadet starszy i nie przeszkadza jej to w zdobywaniu 
medali na Mistrzostwach Polski. 

Ogromy wpływ na sukcesy Samanty ma jej tata Adam 
Szczypka, który jeździ z nią na wszystkie zawody, motywuje 
ją oraz angażuje się w sprawy klubowe, za co bardzo chcemy 
mu podziękować.                                             Beskid Dragon

Turniej judo Młodej Kózki
21 maja nasi Judocy rywalizowali w Turnieju w Kozach 

przywożąc do Wilkowic worek medali. Bez wątpienia był 
to wymagający start dla naszych młodych zawodników. 
Młodzieżowy Klub Sportowy Wilki reprezentowało 8 Judoków.

Złote medale zdobyli: Antoni Ochała, Rafał Kawa, Konrad 
Kruczek, Michał Krzysztofiak. Srebrne medale zdobyli: Jan 
Jendrzej, Dominik Zoń, Adam Ochała, Paweł Brąblik.

Wykonaliście naprawdę świetną robotę! Gratulujemy 
wszystkim i życzymy dalszych sukcesów na macie.

Dziękujemy Trenerowi Mikołajowi Grzegorzek za przygo-
towanie i Rodzicom za doping i wsparcie.

Trener MKS WILKI - Michał Adamczyk

Mistrzostwa Polski i kwalifikacje do Mistrzostw Świata
Mistrzostwa Polski Seniorów w Skokach na Trampolinie, Ścieżce i DMT, które odbyły się 11 czerwca w Białej Podlaskiej, 

to sprawdzian dla dojrzałych sportowo zawodników. 16-letnia Alicja Stanclik potwierdziła swoją doskonałą formę zdoby-
wając brązowy medal w skokach na ścieżce wśród dziewcząt klasy I. Jej rówieśniczka i klubowa koleżanka - Urszula 
Kulik, stanęła tuż za podium, zdobywając 4 miejsce w indywidualnych skokach na trampolinie. Obie zawodniczki, po wyko-
naniu dwóch swoich układów, w eliminacjach uplasowały się na drugich miejscach i z tych pozycji startowały w finałach. 
Ostatecznie uzyskały odpowiednio miejsca 3. i 4. w skali kraju, co nadal stanowi doskonały wynik. Męska część zespołu 
UKS ALFA Wilkowice, która kwalifikowała się do startu w Mistrzostwach Polski Seniorów, również wypadła całkiem nieźle 
zajmując odpowiednio: Maksymilian Dominiak - 11. miejsce, 
a Kacper Kubinek 14. miejsce w indywidualnych skokach na 
trampolinie chłopców w klasie II. W zawodach startował także 
Filip Procner. Występował poza konkurencją, ponieważ 
jest zawodnikiem młodszym - III klasy. Mimo tego zdobył 
najwyższą ilość punktów osiągając tym samym kwalifikację 
na Mistrzostwa Świata w swojej kategorii wiekowej!

Trzy tygodnie wcześniej, w młodszej kategorii wiekowej, na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych, 
zawodniczka UKS ALFA Wilkowice - Kinga Gołek - zajęła 12. 
miejsce! Jest to duży sukces, tym bardziej, że to pierwszy 
sezon startowy tej młodej, 9-letniej, zawodniczki, a wejście 
do ścisłej czołówki 20 najlepszych zawodniczek poprzedzone 
było zaciętą walką w dwuetapowych eliminacjach. Ogromne 
gratulacje dla Zawodników oraz Trenerów: Janusza Kruka 
oraz Galiny Lebedeva.                                   Ela Fabirkiewicz

Zdjęcia z archiwum Klubów
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Uśmiechy na twarzach dzieci, rozgrywających swoje 
mecze w ramach turnieju „Mój Piłkarski Dzień Dziecka” na 
stadionie w Wilkowicach, potwierdziły, że spędzenie wyjątko-
wego dnia 1 czerwca na sportowo to świetny pomysł.

Obiekt Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Wilkowicach został podzielony na czas turnieju sfinanso-
wanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na kilka 
mniejszych boisk. Na każdym z nich emocji było co niemiara, 
a rodzice obecni na zawodach żywiołowo wspierali swoje 
pociechy. Dla dzieci z poszczególnych roczników turniej był 
nie tylko okazją do rywalizacji i wspólnej integracji w gronie 
rówieśników, ale przede wszystkim aktywnego spędzenia 
czasu w sposób zapewniający dobrą zabawę i pozytywny 
nastrój. Udział w rozgrywkach był bezpłatny, to z kolei umoż-
liwiło uczestnictwo w nich niezależnie od sytuacji materialnej, 
skutecznie realizując założenie wyrównywania szans uzdol-
nionych sportowo dzieci.

W kategoriach roczników 2011 i 2012 turnieju „Mój Piłkarski 
Dzień Dziecka” prowadzono klasyfikacje, dzięki czemu wyło-
niono drużyny, które odebrały okazałe puchary za końcowe 
zwycięstwo. W starszej z grup triumfowała z kompletem 
spotkań wygranych Zapora Wapienica, wyprzedzając GLKS 
Wilkowice i UKS Kozy. Podium w roczniku 2012 zajęli 
w kolejności: młodzi piłkarze UKS Kozy, Football Academy 
Bielsko-Biała i GLKS Wilkowice. Nie wyniki, a sam udział był 
za to istotny w najmłodszej kategorii 2014, zgodnie doce-
niono też zaangażowanie reprezentantów GLKS Wilkowice, 
Skrzyczne Lipowa, MIWO Sport oraz bielskiego Football 
Academy.

Prócz pucharów, każdy z adeptów futbolu wyjechał 
z Wilkowic z okolicznościowym medalem. Nie zabrakło 
upominków rzeczowych zapewnionych przez partnerów 
wydarzenia, które dzieciom szybko przypadły do gustu 
i, zwłaszcza przy okazji obchodzonego Dnia Dziecka, spra-
wiły mnóstwo radości.

Turniej „Mój Piłkarski Dzień Dziecka”, prócz kluczowej 
roli Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz organizacyjnej 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Sportu, wsparty 
został przez: Powiat Bielski, Gminę Wilkowice, Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, Martes Sport oraz 
medialnie – Gazetę Beskidzką i portal SportoweBeskidy.pl.

Materiał prasowy

Dzień Dziecka należał do młodych piłkarzy

Głos Gminy Wilkowice czerwiec 2022strona 8

Zdjęcia z archiwum Organizatora
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25-26.06.2022 r. - II Memoriał Szymona Kaima

W ubiegły weekend na stadionie w Wilkowicach odbył się długo wyczekiwany 
przez wszystkich turniej grup dziecięcych pod nazwą „Memoriał Szymona Kaima”. 
Była to już druga edycja tej imprezy. Głównym założeniem turnieju jest uczczenie 
oraz podtrzymywanie pamięci tragicznie zmarłego zawodnika naszej akademii. 

Turnieje piłki nożnej odbywały się zarówno w sobotę, jak i niedzielę. W sobotę 
na boiska trawiaste wyszli zawodnicy z rocznika 2010 oraz 2011, a równolegle 
na „orliku” toczyły się zmagania grup z roczników 2014 oraz 2015. W niedzielę 
natomiast monopol na grę mieli chłopcy z rocznika 2012, którzy na trzech świetnie 
przygotowanych boiskach toczyli między sobą zaciętą batalię o pierwsze miejsce. 
Poza turniejem zawodnicy mogli korzystać z wielu atrakcji zorganizowanych na 
obiekcie: m.in. z dmuchanego zamku, wystawy wozu strażackiego czy bufetu, 
w którym nasi rodzice dbali o to, aby nikt nie wyszedł głodny.

W imieniu całego Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Wilkowice chcieli-
byśmy serdecznie podziękować wszystkim naszym Rodzicom, którzy przyczynili się do powstania owej imprezy. Ogromny trud, 
jaki włożyliście w to święto jest nieoceniony. Dodatkowo, bez mamy Szymona, Pani Katarzyny Kaim, która aktywnie uczest-
niczyła w tym dniu, ta impreza także nie miałaby miejsca. Bardzo dziękujemy również naszym sponsorom, których należy 
tutaj wymienić: Pani Patrycji Kaim i firmom: Fortech, Prosperplast, PPHU Dariusz Wandzel, Altam Biuro Rachunkowe Mateusz 
Janda,  Sun System Adrian Bogusz Fotowoltaika, Garmat Arkadiusz Białek, Andrzej Mrowiec, Wildbud Tomasz Bachniak oraz 
Bogdański & Sokół Usługi Budowlane. Już dzisiaj śmiało możemy zaprosić Państwa na kolejne edycje Memoriału. Dołożymy 
wszelkich starań, aby każdy kolejny turniej był jeszcze lepiej zorganizowany.                                     Zarząd GLKS Wilkowice

Zdjęcia: Ela Fabirkiewicz



Głos Gminy Wilkowice czerwiec 2022strona 10

Oświata

Rok szkolny dobiegł końca, a wraz z nim zakończyły 
się zajęcia z klockami FIRST® LEGO® Education, w które 
Gmina Wilkowice zaopatrzyła szkoły z Bystrej, Mesznej 
i Wilkowic. Podsumowanie zajęć odbyło się 8 czerwca 
w ZSP w Mesznej i miało formę Gminnego Przeglądu 
Projektów LEGO®, w którym wzięły udział drużyny: „Minionki” 
i „Pingwiny z Madagaskaru” ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Wilkowicach, „Pogromcy Lego” i „Lego Team” z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego z Mesznej oraz „KS Klocki” ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrej z oddziałami sportowymi. 
Zajęcia prowadzone były przez Panie: Barbarę Włodarz, 
Barbarę Rojek, Krystynę Laszczak i Alicję Cecerską - i to 
dzięki ich zaangażowaniu i dobrze wykonanej pracy, dzieci 
mogły w pełni skorzystać z tych atrakcyjnych form nauczania.

Nagrody i medale otrzymali wszyscy uczestnicy drużyn, 
a wręczali je: Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek, 
Przewodniczący Rady Gminy Marcin Kwiatek, Radny Antoni 
Kufel, Dyrektor ZOSiP Ewa Majdak oraz koordynatorka 
projektu - Monika Fojt.

Przedstawione przez dzieci projekty zrobiły na oglądają-
cych ogromne wrażenie. Efektem półrocznej pracy były nie 
tylko niesamowite konstrukcje, ale przede wszystkim nowe 
umiejętności, które członkowie drużyn zdobyli i wypracowali 
podczas zajęć. Drużyny skupiały się na podstawach inży-
nierii, badając rzeczywiste problemy, ucząc się projektowania  
i kodowania oraz tworząc unikalne rozwiązania z klocków 
LEGO®. Klocki stanowiły inspirację do eksperymentowania 

i rozwijania pewności siebie. Praca w drużynie to niezwykle 
ważny element programu. Dzieci nauczyły się współpracy, 
słuchania siebie nawzajem, dzielenia się pomysłami i przede 
wszystkim tego, że podstawą pracy zespołowej jest poma-
ganie sobie nawzajem. Każde dziecko, dzięki uczestnictwie 
w tej zabawie, mogło poznać swoje mocne strony, talent 
organizacyjny, projektowy, swoją wyobraźnię, czy inne ważne 
cechy, poprzez zamianę zadaniami i możliwość spróbowania 
swoich sił w różnych rolach w zespole.

Tegoroczne Wyzwanie FIRST® LEGO® League nosiło 
nazwę CARGO CONNECTSM. W trakcie zajęć dzieci dowie-
działy się jak ładunek jest transportowany, sortowany 

Gminny
Przegląd 

Projektów
LEGO®
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i dostarczany do miejsca przeznaczenia. Ponieważ coraz 
więcej wymagań stawia się systemom transportowym, dzieci 
musiały przemyśleć, w jaki sposób ładunek jest przewożony 
z miejsca na miejsce i następnie zaplanować jego drogę. 
Wspólnie budowały pojazdy, sortownie, dźwigi i taśmy do 
przekazywania różnej wielkości paczek. Każda drużyna miała 
do dyspozycji taką samą planszę, zestawy klocków LEGO® 
i tablety z aplikacjami do ich programowania, a powstały 
zupełnie odmienne systemy, pojazdy i różnie funkcjonujące 
urządzenia.

Ważnym elementem projektu 
była również sama prezentacja 
zbudowanych sieci transportowych. 
Każda drużyna podeszła do tematu 
w inny sposób, ale z równie dużym 
zaangażowaniem. Skomplikowane 
i zdalnie sterowane konstrukcje, 
połączone w sieci transportowe, 
zrobiły wrażenie nawet na dorosłych 
inżynierach. Same prezentacje 
także miały bardzo ciekawy i zróżni-
cowany charakter. 

Baczny obserwator od razu mógł zauważyć, jak „rozło-
żyły” się role w zespołach, kto „dowodził”, kto programował, 
kto był mediatorem, a komu spodobało się występowanie 
z mikrofonem. I to wszystko w doskonałej zabawie, której 
początkiem były sfinansowane przez Gminę Wilkowice, i tak 
lubiane przez dzieci - klocki LEGO® ! 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu niezwykle 
efektywnej, wspólnej pracy nad tworzeniem drużyny FIRST® 

LEGO® League, a Paniom Nauczycielkom serdecznie dzię-
kujemy za poprowadzenie tej wspaniałej przygody!

Elżbieta Fabirkiewicz

Zdjęcia: Ela Fabirkiewicz
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Sukcesy dzieci z Przedszkola Publicznego w Mesznej

W sobotę, 4 czerwca, na „Biwaku” przy ul. J. Fałata  
w Bystrej liczna grupa uczniów reprezentujących Zespół  
Szkolno-Przedszkolny w Mesznej brała udział w rozgryw-
kach szachowych w ramach „XI Bystrzańskiego Turnieju 
Szachowego”.

Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”. Turniej odbywał się w kate-
goriach dostosowanych do grup wiekowych, pod nadzorem 
profesjonalnego sędziego. Rozgrywkom towarzyszyły 
ogromne emocje. Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne 
nagrody. 

Dzieci z Przedszkola Publicznego w Mesznej odniosły 
duży sukces w XXIX Międzynarodowym Konkursie  
Plastycznym „MIESZKAM W BESKIDACH”. W każdej z grup 
przedszkolnych dzieci za swoje prace otrzymały wysokie 
miejsca i wyróżnienia. I miejsce w kategorii wyklejanka-kolaż 
otrzymała Anna Wróblewska z gr. III, I miejsce w kategorii 
rysunek-malarstwo otrzymał Szymon Maślanka z gr. III, III 
miejsce w kategorii wyklejanka-kolaż Sara Górny i Julian Róg 
z gr. II, wyróżnienia: Kamila Tomalik, Zuzanna Dobosz, Julian 
Róg, Aleksandra Odoj, Hanna Pabis, Martyna Legierska, 
Faustyna Filipek.

To duży sukces zważywszy na to, że w konkursie brało 
udział około ośmiu tysięcy uczestników z Polski, Czech, 
Słowacji i Ukrainy. Organizatorem konkursu był Gminny 
Ośrodek Kultury w Świnnej, którego celem było zwrócenie 
uwagi na otaczające piękno krajobrazu beskidzkiego.

Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszych 
sukcesów w rozwijaniu swoich artystycznych zdolności.

W czwartek 19 maja 2022 roku 77 uczniów z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej z klas I-VI wzięło udział 
w IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Do Hymnu”. Konkurs 
ten, dedykowany dla szkół podstawowych, organizowany 
jest przez Narodowe Centrum Kultury z okazji rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości w ramach Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Zadaniem konkursowym było wspólne wykonanie, przez 
co najmniej połowę uczniów szkoły, Hymnu Państwowego 
oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych określonych 
w regulaminie.

Nasi uczniowie w kościele parafialnym w Mesznej, przed 
lokalnym jury, zaśpiewali a capella Hymn Polski, Gaude Mater 
Polonia oraz Rotę. Celem konkursu było włączenie społecz-
ności lokalnych w ogólnopolskie obchody 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, doskonalenie umie-
jętności poprawnego śpiewania 
polskiego Hymnu Narodowego 
oraz rodzimych pieśni hymnicz-
nych, edukację muzyczną poprzez 
zwiększenie zainteresowania 
śpiewem i rozwój umiejętności 
muzycznych, rozwój kompetencji 

społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie, 
zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska 
wewnątrzszkolnego.

Jak powiedzieli uczniowie – była to dla Nich ważna lekcja 
patriotyzmu i duże emocje związane z nagraniem konkur-
sowym.

Dziękuję Dyrekcji za obecność podczas konkursu, 
wszystkim Nauczycielom, Rodzicom, Księdzu Proboszczowi, 
Panu Kościelnemu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania tej imprezy.

Karolina Zasiadczuk-Kubica

Udział w ogólnopolskim konkursie „DO HYMNU”

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej 
zajęli czołowe miejsca, a na podium stanęli: Jakub Bielak - 
I miejsce,  Maksymilian Gębala - II miejsce,  Jan Śleziak - III 
miejsce, Franciszek Hoffmann - IV miejsce, Oskar Stolarczyk 
- V miejsce, Witold Talaga - VI miejsce. Wszystkim uczest-
nikom serdecznie gratulujemy.

Zespół Promujący Placówkę

Kolejnym sukcesem gr. III było zdobycie II miejsca w ogól-
nopolskim konkursie tanecznym „Z nowym rokiem tanecznym 
krokiem”. Wszystkich zainteresowanych występem zapra-
szamy do obejrzenia nagrania na stronie internetowej ZSP 
Meszna.                                  Zespół Promujący Przedszkole

Mistrzowie szachów!

Zdjęcie z archiwum przedszkola

Zdjęcie z archiwum szkoły

Zdjęcie z archiwum ZSP
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Z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 
w Bystrej odbyły się warsztaty kreatywności, które przez trzy 
dni prowadziła pani Peonia Ross ze swoją córką Patają. Obie 
osoby są barwne, absolutnie wyjątkowe, urzekające optymi-
zmem i pozytywną energią. Uczniowie wszystkich klas brali 
udział w zajęciach, w których zabawa łączyła się z edukacją, 
a ich efektem były nie tylko fascynujące wytwory, ale też 
poprawienie koncentracji i zdolności manualnych. Pomysł 
rękodzieła artystycznego okazał się niezwykle trafiony. Dzieci 
tworzyły dla siebie niezwykłe lasy w słoiku oraz personalizo-
wane szkatułki na drobiazgi.

Anna Sznajdrowicz, SP nr 1 w Bystrej

01.06.2022 r., już tradycyjnie w naszej szkole, z okazji 
Dnia Dziecka, po pandemicznej przerwie, zorganizowano 
Dzień Sportu. Cała szkoła spotkała się, by w duchu sportowej 
walki rywalizować, jednoczyć się we wspólnych dążeniach 
i zmaganiach. Klasy młodsze uczestniczyły w konkurencjach 
w godzinach dopołudniowych, a klasy starsze po południu.

Głównym celem imprezy było promowanie wśród naszych 
uczniów aktywnego wypoczynku poprzez udział w zawodach 
i konkursach o charakterze rekreacyjno - sportowym.

Wszystkie klasy rywalizowały między sobą w konku-
rencjach sportowych – były to różnorodne tory przeszkód, 
przeciąganie liny, zabawy z chustą oraz gry zespołowe: 
piłka ręczna, koszykówka itp. Wszyscy uczniowie starali się 
rywalizować w myśl zasady „fair play”, zdobywając jednocze-

Każdy dzień w przedszkolu jest ciekawy i radosny, 
jednakże 1 czerwca to dzień wyjątkowy, kiedy dzieci czują się 
szczególnie ważne, a dorośli dwoją się i troją by przygotować 
wyjątkowe atrakcje. 

Dzieci z naszego przedszkola świętowanie rozpoczęły 
w poniedziałek 30 maja od obejrzenia zasponsorowanego 
przez Radę Rodziców przedstawienia pt. „Tygrys Pietrek” 
w wykonaniu Teatru Objazdowego „Ptak” z Bielska- Białej.  
Dzieci z zapartym tchem oglądały przygody wystraszonego 
tygryska, który wszystkiego się boi. Troska o mamę osta-
tecznie wyzwala w nim odwagę i zamienia małego tchórza 
w dzielnego i odpowiedzialnego tygrysa. Spektakl był nie 
tylko wspaniałą rozrywką, ale przede wszystkim  okazją do 
kształtowania postaw moralnych, a także uwrażliwienia na 
elementarne wartości: odwagę i miłość. Dzieci miały również 
okazję zobaczyć budowę i kulisy profesjonalnego teatru cieni.

Kolejne atrakcje czekały w środę 1 czerwca. Tuż po śnia-
daniu dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych zebrały się 
w jednej sali, by przenieść się w świat magii. Tajemnicza 
wróżka, w którą wcieliła się pani Michalina Matlak, wpra-
wiła w osłupienie całą salę, gdy ich oczom ukazały się kłęby 
białego dymu, z pojemnika nagle zaczęła wydobywać się 
piana, woda sama zmieniała kolor, a pod sufit niespodzie-
wanie wzlatywały płomyki. Magiczne eksperymenty tak 
bardzo spodobały się przedszkolakom, że postanowiły pomóc 
wróżce w czarowaniu, a na zakończenie sprawiły jej owacje 
na stojąco. Wróżka, w podzięce za tak gorące przyjęcie, 

wyczarowała całą masę balonowych żab, które z entuzja-
zmem zostały przyjęte przez dzieci. Piękne, zielone żaby 
zostały stworzone i zasponsorowane przez Panią Joannę Pik 
- „Animacje dla dzieci”, której składamy serdeczne podzię-
kowania. Po czarach przyszła pora na studio tatuażu, gdzie 
wśród wybieranych wzorów dominowały wróżki i egzotyczne 
zwierzęta. Gdy wszystkie ręce zostały już ozdobione, dzieci 
zasiadły do stolików, gdzie czekał na nie słodki poczęstunek 
zasponsorowany przez Radę Sołecką. Na zakończenie, 
tradycyjnie, wszystkie grupy ustawiły się do pamiątkowych 
zdjęć. Mamy nadzieję, że dzień ten na zawsze pozostanie 
w pamięci przedszkolaków jako miłe i radosne wspomnienie. 
Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom, 
których podarki uczyniły ten dzień jeszcze bardziej wyjąt-
kowym.                                   Zespół Promujący Przedszkole

Magiczny Dzień Dziecka w Przedszkolu w Mesznej

śnie dla swoich klas jak największą liczbę punktów. Walczyli 
dzielnie, z zaangażowaniem, do samego końca. 

Dzień ten na długo pozostanie w naszej pamięci, gdyż 
świetnie bawiliśmy się promując aktywność fizyczną. Nie 
ma chyba na świecie osoby, która nie słyszałaby, że sport 
to zdrowie oraz, że uprawiając go  nasze organizmy wydzie-
lają endorfiny - czyli hormony szczęścia. Zatem: zachęcamy 
wszystkich do ćwiczeń!

Serdecznie dziękujemy Radzie Sołeckiej za zasponsoro-
wanie dzieciom słodyczy oraz soczków!

G. Kłosowska

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrej

Dzień Dziecka - Dzień Sportu

Zdjęcie z archiwum przedszkola

Zdjęcie z archiwum szkoły

Zdjęcie z archiwum szkoły
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Kultura

W poniedziałek, 16 maja odbył się koncert inaugura-
cyjny grup tanecznych z okazji Tygodnia Tańca w GOK 
„Promyk”. W tym roku była to IV edycja i jest to dowód na to, 
że coroczny Tydzień Tańca stał się już tradycją i wpisał się 
na stałe w nasz kalendarz kulturalny. Dziękujemy kuratorowi 
festiwalu - Łukaszowi Holi, za reżyserię, scenografię, wielkie 
zaangażowanie i coroczną organizację Tygodnia Tańca oraz 
Paulinie Kachel za ogromną pomoc w przygotowaniach. 

Wspominając koncert… cóż to było za wydarzenie! 
Motywem przewodnim tegorocznego festiwalu tanecznego 
był hip-hop. Imprezę, jak zawsze na wesoło poprowadził 
Łukasz Hola – kurator festiwalu oraz Dawid Alien Falędysz 
– gość specjalny wydarzenia. Promykową scenę rozgrzały 
występy naszych grup tanecznych, ich instruktorów oraz 
gości specjalnych. A jak wyglądał repertuar? 

Pierwszy pokaz należał do naszych najmłodszych talentów 
– grup tańca nowoczesnego Candy Kids oraz Ogników, 
prowadzonych przez Paulinę Pinkę Kachel, w zastępstwie 
Karolinę Kanik i Alicję Karnaś. Dziewczynki z Candy Kids, 
dzięki swojej energii i kolorowym pomponom, wprowadziły 
publiczność w wesoły i radosny nastrój. Ogniki „rozniosły” 
scenę w stylu hip-hop, gdzie nie zabrakło nawet „solówki” 
w wykonaniu 9-letniego Pawła. Dalej, w rytmie latino, zapre-
zentowała się również nasza kobieca formacja Latino Solo 
„Promykowe Ladies”, prowadzona przez Kamilę Klimont. 
Panie mogły liczyć na gromkie brawa ze strony publiczności, 
zwłaszcza jej męskiej części. W dalszej części pokazu scena 
należała do Marceliny Hernik oraz jej partnera, którzy zatań-
czyli bachatę. Historia opowiedziana za pomocą tańca? Oni 
wiedzą jak to zrobić! Gdyby komuś jeszcze było mało… na 
scenę dancehall-owym krokiem wkroczyła grupa Sun Lights, 
prowadzona pod okiem Pauliny Kachel i Karoliny Kanik. 
Dziewczynki czerpią z tańca tyle radości, że nie sposób 
było nie podrygiwać razem z nimi. Pierwszą część pokazu 
zamknęła nasza grupa DGF Crew, która zatańczyła razem 
ze swoimi prowadzącymi - Pauliną Pinką Kachel i Karoliną 
Kanik. Dziewczyny, jak zawsze, „zmiotły scenę” i „wbiły” 
widzów w siedzenia, łącząc ze sobą styl hip-hop, dancehall, 
sensual dance, a nawet twerk. Pokaz zakończyło zamknięcie 
kurtyny... 

Chwila ciszy, krótkie napięcie... i kurtyna! A na scenie? 
Kadr rodem z filmu o słynnym agencie 007 oraz wspaniałe 
show taneczne w wykonaniu zespołów Łukasza Holi – Hola 
Dance oraz Hola’s Angels. Tak rozpoczęła się druga część 
koncertu inauguracyjnego IV Tygodnia Tańca! Zaraz za nimi 
na scenę wkroczyła hip-hopowa grupa taneczna Czajsquad 
prowadzona przez Paulinę Pinkę Kachel oraz Alicję Karnaś, 
która znów wprowadziła publikę w klimat festiwalu i naprowa-
dziła na hip-hopowe tory. 

Następnie na naszą scenę weszła drobna i skromna 
dziewczyna, od tak.. na rękach! To Ala, nasz gość specjalny, 
uczennica Dawida Falędysza. Swoimi umiejętnościami 
zachwyciła wszystkich na sali prezentując styl break dance. 
Po świetnym występie Ali, na scenie pojawił się kolejny 
damski super duet - Paulina Pinka Kachel i Karolina Kanik, 
które zatańczyły to co kochają najbardziej, czyli dancehall. Po 
gorącym występie dziewczyn na scenie swój jive zaprezen-
towała grupa Hola Dance, wraz z prowadzącym. Było wesoło 
i kolorowo. Występem kończącym koncert był pokaz grupy 
Bashy Gyal Squad ze Szkoły Tańca Cubana w Bielsku-Białej. 
Dziewczyny zatańczyły gościnnie na naszej scenie i mamy 
nadzieję, że nie po raz ostatni!

Tak zakończył się tegoroczny koncert inauguracyjny 
IV Tygodnia Tańca. Na sam koniec swoje podziękowania 
oraz słowa uznania złożyła Pani Dyrektor GOK „Promyk” 
Agnieszka Sech-Brzóska oraz Wójt Gminy Wilkowice Janusz 
Zemanek. 

My chcielibyśmy 
podziękować naszej 
wspaniałej widowni, 
która tak licznie dopi-
sała. 

Dziękujemy również 
wszystkim instruk-
torom, występującym 
tancerzom i gościom 
specjalnym za udział 
i uświetnienie tego 
wydarzenia. 

Zdjęcia: E. Fabirkiewicz

Zdjęcie: E. Fabirkiewicz
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Jak co roku – wszystkie dzieci mogły obchodzić swój dzień 
w „Promyku”. Tym razem zorganizowaliśmy rodzinny Dzień 
Dziecka, w ramach którego wszyscy mogli obejrzeć spek-
takl teatralny „Dziwaczka” w wykonaniu Teatru Pappeteria. 
Artyści z Teatru Pappeteria kolejny raz udowodnili nam, że 
reprezentują najwyższej jakości profesjonalizm aktorski! Na 
scenie genialnie wystąpili: Anna Wójcik, Natalia Dąbrowska, 
Julia Szturc, Lena Ryncarz, Grażyna Gumińska, Karolina 
Harazim, Mikołaj Bagier, Damian Olma, Paweł Jucha 
i Michał Moskal. Za szczegółowo dopracowane stroje oraz 
charakteryzację, która była prawdziwą ucztą dla oczu, odpo-
wiedzialna była Anna Gabor. Spektakl „Dziwaczka” nie tylko 
jest zabawą, zarówno dla dzieci jak i dorosłych, ale przede 
wszystkim niesie ze sobą ważny przekaz – każdy jest wyjąt-
kowy, niezależnie od swoich upodobań czy odmienności. 
Autorem scenariusza i reżyserii jest Michał Moskal, któremu 
zawdzięczamy tę wyjątkową sztukę. 

Po spektaklu na dzieci czekało mnóstwo dobrej zabawy 
oraz słodki poczęstunek. Atrakcji nie brakowało, bowiem dla 
naszych najmłodszych przygotowaliśmy m.in. malowanie 
twarzy, gry i zabawy oraz zabawę przy dobrej muzyce. 
Dzieciom, z okazji ich święta, życzymy miłości i akceptacji!

10 maja odbyło się kolejne spotkanie w ramach Klubu 
Podróżnika. Naszym gościem specjalnym był Pan Mariusz 
Kabut, który opowiedział nam o swojej wyprawie po Macedonii. 

15 maja odbyła się pierwsza w tym sezonie piesza wycieczka 
w ramach akcji pod hasłem „Przewodnik czeka”, którą popro-
wadziła niezawodna Pani przewodnik - Janina Dyrda. 

27 maja odbył się wernisaż wystawy fotograficznej 
„Impresje fotograficzne” grup zajęciowych prowadzonych 
przez Dorotę Koperską. Wystawa to dotychczasowa twórczość 
uczestników, powstała na zajęciach, będąca podsumowa-
niem bieżącego roku artystycznego. Motywem przewodnim 
wystawy jest podwójna ekspozycja. Po wernisażu odbył się 
koncert oraz występy grup zajęciowych: wokalnej, teatralnej, 
klawiszowej i gitarowej z okazji zakończenia roku artystycz-
nego. Wydarzenie poprowadził Pan Władysław Aniszewski 
- instruktor grupy teatralnej „Promyczek”. Na scenie wystąpiła 
również młodzież z koła gitarowego pod pieczą Pana Jakuba 
Bejdy, dorosła grupa wokalna prowadzona przez Panią 
Dominikę Wrzeszcz, grupa dzieci z zajęć klawiszowych prowa-
dzonych przez Pana Dariusza Bielę oraz dziecięca grupa 
wokalna „Crazy Tones”. Bardzo dziękujemy wszystkim instruk-
torom oraz uczestnikom zajęć za wkład całorocznej pracy oraz 
przygotowanie występów na zakończenie roku artystycznego. 

2 czerwca w naszym Ośrodku Kultury odbył się wernisaż 
fotograficzny „Bielsko-Biała wczoraj i dziś”. Jest to wystawa 
prac grupy uczniów z Zespołu Szkół Technicznych 
i Handlowych Im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej uczących 
się na kierunku fotografii i multimediów. Dziękujemy absol-
wentom i nauczycielom szkoły za udostępnienie fotografii, 
a Państwa zachęcamy do obejrzenia obu ciekawych wystaw, 
które znajdują się w GOK „Promyk”. 

 

Zajęcia / bajki dla dzieci w wieku 6-12 lat, piesze wycieczki dla dzieci w wieku od 9-14 lat.  
Na wszystkie wydarzenia (oprócz bajek) obowiązują zapisy! 

PONIEDZIAŁKI WTORKI ŚRODY CZWARTKI PIĄTKI 
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Uczestnictwo dziecka w zajęciach jest równoznaczne 
z zapoznaniem się rodzica z regulaminem zajęć  

znajdującym się na www.gokpromyk.pl, 
GOK „Promyk”, ul. J. Fałata 2k Bystra,  tel. 33 817 07 73 

www.facebook.com/GOK.Promyk 

Rodzice/opiekunowie prawni 
zobowiązani są do wypełnienia 
deklaracji uczestnictwa dziecka 

w zajęciach, dostępnej w administracji 
i na stronie www.gokpromyk.pl 
Wszystkie zajęcia są bezpłatne. 

Obowiązuje zmiana obuwia i własne 
wyżywienie. 

Wycieczki piesze są realizowane dla dzieci w wieku 9-14 lat. 
W razie niepogody zapraszamy dzieci na seans bajkowy w budynku 

GOK Promyk ul. Fałata 2k w Bystrej w godzinach 9–12, o czym 
będziemy informować wiadomością sms w dzień wycieczki 

w godzinach 8:00-8:30. 

W okresie wakacji, jak co roku, odbywa się u nas   Akcja Lato! , w której organizujemy różne warsztaty dla dzieci.
Dodatkowo dla młodzieży i dorosłych organizowane są bezpłatne spotkania z kulturą wschodu w plenerze. 
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Zdjęcie: GOK "Promyk"
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PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”. 
INFO: 33 817 07 73, www.gokpromyk.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra. 
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NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY, NA CZĘŚĆ PROSIMY O ZAPISY.                                                              
Regulaminy i szczegóły wydarzeń dostępne są na www.gokpromyk.pl. Kalendarz może ulec zmianie. 

Wydarzenia organizowane również dla gości z Ukrainy.  Також організовуються заходи для гостей з України. 

OGŁASZAMY KONKURS FOTOGRAFICZNY „RZEMIOSŁO I RĘKODZIEŁO W GMINIE WILKOWICE” Z OKAZJI ROKU RZEMIOSŁA W WOJ. 
ŚLĄSKIM. KONKURS TRWA DO 17.10.2022. SZCZEGÓŁY NA STRONIE WWW.GOKPROMYK.PL ORAZ NA ODDZIELNYM PLAKACIE 

Data Godz. Nazwa imprezy Główny org. Miejsce Odbiorcy 
TRWA AKCJA LATO 2022 DLA DZIECI – SZCZEGÓŁY NA WWW.GOKPROMYK.PL ORAZ NA ODDZIELNYM PLAKACIE 

poniedziałki       
i czwartki 18:00-19:00  Spotkania z kulturą wschodu („na trawie”).                                           

Prowadząca: Joanna Piska. Na zajęcia należy zabrać ze sobą  
matę. Wstęp wolny. 

GOK „Promyk” Biwak                    
w Bystrej 

Młodzież         
i dorośli soboty 10:00-11:00 

piątek - niedziela                 
01-03.07 Dni Bystrej. Szczegóły na plakacie wydarzenia.  Komitet 

Organizacyjny  Bystra Wszyscy 

sobota    
02.07 18:30 XXXV Bystrzańskie Recitale Organowe: Chór „Can�ca” 

p. dyr. Anny Czaplińskiej-Syjota. Wstęp wolny. 
Parafia                           

w Bystrej Kr. 
Kościół w 
Bystrej Kr. Wszyscy 

niedziela     
03.07 09:00 

Przewodnik czeka w ramach Dni Bystrej: „Historyczne
i najnowsze atrakcje Bystrej m.in. 100-lecie LKS Klimczok - 
skocznia narciarska, tężnia i Ośrodek Edukacji Ekologicznej”. 
Szczegóły na plakacie.  

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” Wszyscy 

wtorek     
05.07 19:00 Seans filmowy z okazji Dnia Psa (1 lipca): reż. Lasse 

Hallström, familijny / komedia, 2017 r. GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” Wszyscy 

sobota    
09.07 18:30 XXXV Bystrzańskie Recitale Organowe: Łukasz Romanek - 

organy, Wojciech Musiał - trąbka. Wstęp wolny. 
Parafia                           

w Bystrej Kr. 
Kościół w 
Bystrej Kr. Wszyscy 

wtorek    
12.07 19:00 DKF „Promyk”: „Jedenaste: znaj sąsiada swego”, reż. Daniel 

Brühl, czarna komedia, 2021 r. GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” Wszyscy 

środa    
13.07 17:00 Spotkanie kulturalne z organizacjami Gminy Wilkowice. 

Zapraszamy mieszkańców. GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” Wszyscy 

niedziela     
17.07 09:00 Przewodnik czeka: „Czy urosły daglezje pod Magurą?”. 

Szczegóły na plakacie.  GOK „Promyk” Kościół                     
w Mesznej Wszyscy 

wtorek    
19.07 19:00 Klub Podróżnika: „Indie cz. I - Ziemia maharadżów, Wielkich 

Mogołów, hinduizmu i buddyzmu”, prowadzi Anna Brol. GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Dorośli i 
młodzież 

niedziela     
24.07 17:00 Koncert na tarasie: występ Gminnej Orkiestry Dętej pt. 

„Niedzielny relaks z Orkiestrą Dętą”. Wstęp wolny. 
GOK „Promyk”, 

GMOD 
GOK 

„Promyk” Wszyscy 

wtorek    
26.07 19:00 Familijny seans filmowy: reż. J.A. Bayona, przygodowy /  

Sci-Fi, 2018 r. GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Młodzież         
i dorośli 

środa    
27.07 

17:00 Wernisaż malarski „Nie-pokój”, wystawa  
Beaty Szermańskiej-Morgenstern.  GOK „Promyk” GOK 

„Promyk” 
Dorośli i 
młodzież 

czw.-pt.  
28-29.07  16:30-20:30 Amatorski Plener Akwarelowy. Opłata – 90 zł/3 dni. 

Obowiązują zapisy - liczba miejsc ograniczona. Szczegóły na 
plakacie.  

GOK „Promyk” GOK 
„Promyk” 

Młodzież         
i dorośli sobota                 

30.07 12:00-16:00 

sobota                 
30.07 11:00-21:00 Jarmark Sztuki Regionalnej. 

St. Rozwoju Wsi 
Bystra Bystrzańska 

Inicjatywa 

Biwak  
w Bystrej Wszyscy 

sobota                 
30.07 14:00 Warsztaty Makramy. Zapisy na www.ssrogacz.pl Chatka na 

Rogaczu 
Chatka na 
Rogaczu Wszyscy 

sobota                 
30.07 16:00 Piknik w Fałatówce. Szczegóły u organizatorów.  Muzeum 

„Fałatówka” 
Muzeum 

„Fałatówka” Wszyscy 

AKTUALNE WYSTAWY: 
do 22 lipca Wystawa fotograficzna „Bielsko Stare i Młode”, prace uczniów szkoły ZTHiP  GOK „Promyk”, parter 
od 27 maja               Wystawa fotograficzna „Impresje fotograficzne” grup zajęciowych Doroty Koperskiej GOK „Promyk”, I piętro 
od 27 lipca Wystawa malarska „Nie-pokój” Beaty Szermańskiej-Morgenstern GOK „Promyk”, parter 

Wystawa pokonkursowa „Powrót do przeszłości… w tradycjach i kulturze ludowej naszego regionu” IR „Stara Stolarnia” 
„Galeria w Chacie”, wystawa stała prac Jacka Kowalcze „Chata na Groniu” 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA: 
piątek - niedziela                 

16-18.09 VII Bystrzański Fes�wal Filmowy „Promyk Kina”. Szczegóły wkrótce. GOK 
„Promyk” Wszyscy 
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To już koniec działań 
w naszym projekcie gmin 
partnerskich, realizowanym 
wspólnie ze słowacką gminą 
Pucov – „Jedność w różno-
rodności – rozwój tradycji 
regionalnych w Gminie 
Wilkowice i Gminie Pucov”. 
Zrealizowaliśmy już 
wszystkie zaplanowane dzia-
łania! W czerwcu br. miały 
miejsce dwa z nich:

Po pierwsze - dla dzieci 
i młodzieży z terenu naszych 
gmin zostały zorganizo-
wane warsztaty kulinarne. 
Warsztaty prowadziły Panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich. 
To była wspaniała okazja, 
aby młode pokolenie zaczerpnęło odrobinę wiedzy i pasji od 
kobiet, które od lat angażują się w działalność tych organi-
zacji. Młodzież mogła wspólnie z Paniami przygotować m.in. 
ciasteczka. Ważnym punktem warsztatów była możliwość 
zapoznania się z wyglądem strojów regionalnych noszonych 
przez Koła Gospodyń w każdym z sołectw. Takie inicjatywy 
są szczególnie ważne wśród dzieci i młodzieży, ponieważ 
bez promocji lokalnych potraw, zwyczajów i strojów, wiedza 
na ten temat zagrożona jest popadnięciem w zapomnienie. 
Kolejny raz dziękujemy szkołom za zaangażowanie uczniów 
i pomoc w organizacji warsztatów!

Po drugie - 16 czerwca obchodziliśmy uroczystość Bożego 
Ciała. W tym roku w szczególny sposób, z punktu widzenia 
realizacji naszego projektu. W procesjach uczestniczyły 
bowiem Koła Gospodyń Wiejskich, ubrane w regionalne stroje. 
Mamy nadzieję, że będzie to już stała tradycja w naszych 
gminach i w kolejnych latach również będziemy mogli zoba-
czyć Panie w pięknych kolorowych strojach w trakcie różnych 
uroczystości organizowanych w naszych gminach.

Mamy nadzieję, że to nie jest ostatni nasz wspólny projekt. 
Kolejny raz wyrażamy nadzieję, że nasza praca przy realizacji 
projektu, a przede wszystkim praca społeczna wszyst-
kich osób zaangażowanych w działalność Kół Gospodyń 
Wiejskich, przyczyni się do wzrostu zainteresowania regio-
nalnymi zwyczajami, naszym dziedzictwem kulturowym oraz 
tradycją! A przecież tradycja była nawet tematem tegorocz-
nych matur z języka polskiego i dla wielu z nas jest niezwykle 
ważna! 

„Jedność w różnorodności – rozwój tradycji regionalnych 
w Gminie Wilkowice i Gminie Pucov”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Cytując scenę z filmu „Miś” – „ (…) tradycją nazwać 
niczego nie możesz. I nie możesz uchwałą specjalną 
zarządzić, ani jej ustanowić. Kto inaczej sądzi, świeci 
jak zgasła świeczka na słonecznym dworze! Tradycja to 
dąb, który tysiąc lat rósł w górę. Niech nikt kiełka małego 
z dębem nie przymierza! Tradycja naszych dziejów jest 
warownym murem. To jest właśnie kolęda, świąteczna 
wieczerza, to jest ludu śpiewanie, to jest ojców mowa, to 
jest nasza historia, której się nie zmieni. A to co dookoła 
powstaje od nowa, to jest nasza codzienność, w której 
my żyjemy.”                                              Zespół Projektowy
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Granica bezpiecznego świata
Małe obiekty kultu chrześcijańskiego powstawały przede 

wszystkim w środowiskach wiejskich. Jednym z elementów, 
który warunkował potrzebę ich wznoszenia  była przestrzeń, 
w której człowiek funkcjonował.  

Przestrzeń dzielona była przez ludność na bezpieczną 
i obcą. Przestrzeń bezpieczna była znana, swojska, uświę-
cona, zamykająca się w granicach jego domu, gospodarstwa, 
pól uprawnych i wsi. Za tym obszarem wytyczonym symbo-
licznie przez człowieka zaczynał się świat niezwykły, wręcz 
groźny. Do niego zaliczano rozstaje dróg, cmentarze, 
uroczyska, mokradła. To tam pojawiały się wedle podań 
diabły, demony, topielce, błąkające się dusze zmarłych i to 
tam najczęściej stawiano kapliczki, figury czy krzyże, aby 
odegnać siły nieczyste i zapewnić ochronę przechodzącym 
lub przejeżdżającym wędrowcom.

Z przestrzeni niebezpiecznej  przychodziły nie tylko zagro-
żenia duchowe, ale też realne, jak zarazy, choroby, dzikie 
zwierzęta, pożogi i inne anomalia pogodowe, które nisz-
czyły ludzki dorobek i zabierały najbliższych. Walka z nimi 
bywała trudna, ale walka wygrana zawsze dawała sposob-
ność do wzniesienia kapliczki, czy innego obiektu religijnego, 
w dowód wdzięczności. I w tym aspekcie klaruje nam się 
obraz konkretnych świętych, jako patronów danych kapliczek. 

Otóż każdy z nich „specjalizował się” w czym innym. Dajmy 
na to Św. Florian odpędzał pożary, Św. Jan Nepomucen 
chronił przed powodzią, Św. Mikołaj odpędzał wilki, Św. 
Roch pilnował bydła, a Św. Otylia zamykała szczurom drogę 
wstępu do gospodarstwa. Byli również święci, którzy patro-
nowali sprawom osobistym, jak na przykład Św. Anna, jako 
patronka dobrego małżeństwa, czy Św. Barbara - patronka 
dobrej śmierci.

Pod Twoją obronę
Szczególne miejsce wśród świętych patronów, którym 

wznoszono kapliczki zajmowała i zajmuje Matka Boska.  Jako 
orędowniczka spraw codziennych każdego uznającego kult 
maryjny jest również najdoskonalszą pośredniczką między 
człowiekiem a Bogiem.  Z tego względu  kapliczka Maryjna to 
najczęściej spotykana tego typu forma sakralna. Od dużych 
murowanych kaplic, po drewniane miniaturowe domki, 
zwykle zawieszane na drzewach, odnajdujemy je wszystkie 
w polskim krajobrazie. W kulturze ludowej z imieniem Maryi 
wiązano lipę. Drzewo to jest wedle przekazów religijnych 
i kulturowych symbolem kobiecości, łagodności, pokoju i deli-
katności. Również z tego względu (o czym rzadko mowa) 
ludowi rzeźbiarze wybierali na świątki właśnie drewno lipowe.

Warto również wspomnieć o jeszcze jednej tradycji. 
Mianowicie drzewo, na którym zawisła kapliczka uważano 
za poświęcone, toteż nie mogło być ścięte. Wierzono, że 
nieszczęśnika, który odważył się podnieść na nie siekierę 
spotkają same nieszczęścia. Idzie za tym twierdzenie, iż 
w konarach wielu drzew będących obecnie pomnikami przy-
rody, mogły niegdyś znajdować się kapliczki.

Kapliczki w naszym krajobrazie

Kaplica pw. Matki Boskiej Siewnej z 1810 roku, Meszna

Figura, kapliczka i krzyż przydrożny to elementy krajo-
brazu naszej ziemi tak naturalne i wpisane w tradycję,  jak 
opłatek wigilijny na polskim stole. Nie ma też drugiego takiego 
państwa o tradycjach chrześcijańskich, w którym wzniesiono 
tyle obiektów małej architektury sakralnej.

Źródła nie podają precyzyjnie ani czasu, ani genezy wzno-
szenia tych obiektów kultu, sugerują jedynie, że religijne 
korzenie sięgać mogą aż do okresu, w którym dopiero klaro-
wała się wiara chrześcijańska.

Wiemy natomiast, że to XIX wiek rozwinął tradycję wzno-
szenia małej architektury sakralnej przez nas Polaków, na tak 
ogromną skalę. Wówczas praktycznie każda polska rodzina 
posiadała własną kapliczkę, a jej wielkość  i kunszt wyko-
nania były uzależnione od majętności i statutu społecznego 
jej właścicieli. Te największe i najbardziej okazałe pełniły 
funkcję małych kościołów, w których odprawiano regularne 
nabożeństwa.

Kamienna kapliczka z figurą Matki Boskiej, Wilkowice

Kapliczka na „szlaku różańcowym” 
w Mesznej
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Frasunki Jezusowe
Chrystus Frasobliwy, tak zrośnięty z polską sztuką ludową, 

to wizerunek Zbawiciela, siedzącego i podpierającego 
ręką głowę. Termin frasobliwy wydaje się nieco archa-
iczny, a oznacza człowieka martwiącego się, któremu nie 
jest obcy bliźni i jego problemy. Motyw ikoniczny Chrystusa 
Frasobliwego, choć  sięga czasów średniowiecza, dzięki 
sztuce ludowej utrwalił się jako jeden z bardziej rozpoznawal-
nych wizerunków Zbawiciela, a w dzisiejszych niespokojnych 
czasach pozostaje szczególnie aktualny. Rzeźby Chrystusa 
Frasobliwego, czy to będące integralnym elementem kapli-
czek, czy jako figury z przydrożnych słupów nadają polskiemu 
krajobrazowi szczególnej melancholii i stanowią wręcz symbol 
polskiej sztuki ludowej. W wizerunkach Frasobliwego wierny 
często doszukiwał się odbicia własnych problemów i zmar-
twień, stąd niejednokrotnie pod rzeźbą umieszczano tablice 
z rozważaniami, które obnażały wady, słabości, bolączki, czy 
wręcz opowiadały o ludzkich tragediach.

„FRASUNKI JEZUSOWE
DZIECI – bez opieki osierocone, smutne i zaniedbane, przez 
pijaków bite i dręczone
MAŁŻONKOWIE – skłóceni, którzy miłości nie znają, niedo-
brani, którzy rozejść się mają
CHORZY – z łóżkiem związani, na dożywotnie cierpienie 
skazani, przez swoich opuszczeni, z cierpieniem niepogodzeni
LUDZIE – nienawistni i kłótliwi, zazdrośni i leniwi, opuszczeni 
i biedni, starzy, którym się wydaje, że są niepotrzebni
POMÓDL SIĘ ZA NICH!”
„Frasunki Jezusowe” z kapliczki przy kościele w Krościenku nad Dunajcem

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne 
to nasze polskie dziedzictwo, które przez 
wieki niosą zwykle anonimowi twórcy, aby 
dać świadectwo wiary minionych i obec-
nych pokoleń. Ich prostota i pozorna 
niedoskonałość form mają w sobie więcej 
szczerości i nabożności, niż niejedno 
uznane dzieło sztuki sakralnej. Dlatego 
docierają do wrażliwości człowieka nie 
poprzez akademicki artyzm, ale swoją 
niedoskonałość, która przecież tak bliska 
jest każdemu człowiekowi.

Beata Łakomska
Zdjęcia: Ela Fabirkiewicz

Kapliczka
na „szlaku różańcowym”

w Mesznej

Kapliczka z Chrystusem 
Frasobliwym autorstwa 

Śp. Stanisława Kwaśnego 
w Mesznej
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Wokół nas

Co słychać w Chatce na Rogaczu – miejscu gdzie poranna 
kawa smakuje najlepiej, które znane jest turystom z różnych 
zakątków kraju jak również lokalnej społeczności.  

Od kiedy w latach 60 stare domostwo zostało wyremon-
towane przez ZSP AKT Gronie, zawsze Chatka była objęta 
opieką osób związanych z ruchem turystycznym, które 
chciały tworzyć miejsce przyjazne wędrowcom, dające chwilę 
wytchnienia, miejsce, gdzie z okien roztacza się wyjątkowy 
widok.   

Przez lata zmieniała się nazwa, zmieniali opiekunowie, ale 
wierność tradycji pozostała. Dzisiaj Chatką opiekuje się grupa 
23 osób, którym miejsce jest bliskie sercu. Opiekunowie dla 
przejrzystości formalnoprawnej założyli spółkę o nazwie SST 
Rogacz Sp. z o.o., nomenklatura nawiązuje do turystycznych 
początków tego miejsca, które inicjowali studenci w latach 60 
ubiegłego wieku, SST Rogacz w rozwinięciu to Studenckie 
Schronisko Turystyczne Rogacz.  

Co słychać w Chatce 
na Rogaczu?

Na stronie www.sstrogacz.pl można przeczytać, że misją 
grupy jest wspólne prowadzenie chatki dla wszystkich, 
podtrzymanie muzycznej tradycji, która początki swoje datuje 
na lata 80 minionego stulecia i tworzenie miejsca przyjaznego 
dla wszystkich. 

W dzisiejszych czasach ważne jest też wprowadzenie 
nowych pomysłów spójnych z specyfiką i tradycją miejsca 
oraz włączenie się w lokalne potrzeby turystyczne, i kultu-
ralne. 

Chatka na Rogaczu jako baza noclegowa w paśmie Magurki 
Wilkowickiej, jest częścią regionu, turystyczną pinezką na 
lokalnej mapie. Wokół polany rogaczowej, znajdują się szlaki 
turystyczne wiodące w wiele atrakcyjnych lokalizacji, w nieda-
lekim sąsiedztwie znajduje się Czupel – jeden ze szczytów 
korony gór polskich, ale też inne warte odwiedzenia miejsca, 
gdzie tradycja zaznaczyła swą obecność. Do nadal w chatce 
organizowane są wydarzenia, o których można przeczytać na 
stronie www oraz FB chatkowym. 

Chatka na Rogaczu jest czynna w każdy weekend, 
a w sezonie feryjno-wakacyjnym przez cały czas, każdy 
może odpocząć, napić się herbaty i podziwiać widoki. Po 
prostu wyjść z domu i przejść się na Rogacz.

Tekst i zdjęcia: Właściciele Chatki na Rogaczu
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Usługi w naszym regionie

                  
  

              BBaannkk  SSppóółłddzziieellcczzyy  ww  BByyssttrreejj  ooffeerruujjee  

KKRREEDDYYTT  WWAAKKAACCYYJJNNYY  
nn aa   oo kk rr ee ss   11 11   mm ii ee ss iięęcc yy   

 kwota kredytu uzależniona od posiadanej zdolności kredytowej  

      oprocentowanie stałe 9,0 %,  prowizja za udzielenie kredytu 3,0 % 

 prowizja przygotowawcza 1,0 %, nie mniej niż 10,00 zł 
 dla osób posiadających w naszym Banku rachunek ROR –  

prowizja za udzielenie kredytu 1,5 % 
 

                                             
 

Dane dotyczące zadłużenia klienta 
weryfikowane są  

w Biurze Informacji Kredytowej  
i Krajowym Rejestrze Długów 

  
  
  

Oferta ważna od 1 czerwca 2022 r.       
do 31 sierpnia 2022 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::  1111  mmiieessiięęccyy  ,,  kkwwoottaa  kkrreeddyyttuu  55..000000  zzłł..  

Parametry  Koszty /zł/ 
Rata kredytu 476,00 

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
  

 
 

50,00 
150,00 
10,00

 

suma odsetek 233,11 
całkowity koszt kredytu 443,11 

Oprocentowanie kredytu 9,0 % w skali roku, Stopa rzeczywista wynosi 19,14 % 
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Komunikat USC
Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach, w związku z zamiarem organizacji

uroczystości z okazji 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO,
zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych par, 

które 50 lat temu i więcej stanęły na ślubnym kobiercu, 
a dotychczas nie wystąpiły z wnioskiem i nie zostały odznaczone medalem 

„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, 
o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uroczystości 

pod numerem tel. 33 499 00 77 wew. 4, w terminie do 29 lipca 2022 roku.

FIRM:
Stylizacja paznokci Iwona Michalik, Pizzeria Colorata, Restauracja 
Gruzja, Schronisko Magurka, Hotel Magnus, Serwis Rowerowy „Pod 
Piekłem”, Przedsiębiorstwo Handlowe Sławomir Duraj, Zajazd pod 
Źródłem, Chata na Groniu, Zajazd Sum, Fizjo&Sport, Anielska Cafe, 
Restauracja MONO, Chata na Magurce, Salon Fryzjerski Kameleon, 
Korty OPEN, Kwiaciarnia Azalia, Atmosfera, ZYGZAK Karting, Studio 
Masażu Świetlana Waligóra, Kino Helios Bielsko-Biała, Marzena 
Bąk, Chata Na Końcu Świata, Dudikom Marek Dudziak, Szkoła 
Tańca Cubana, Studio Fryzur IRYS, Schronisko Szyndzielnia, Sklep 
Jaworzynka, Restauracja Pod Kuźnią, Okej TAXI, Trener Personalny 
Anna Zawada, Apartament Pod Magurką, Barimed-Normobaria, Oskar 
Meble, Pracownia Ceramiczna Rudy Kot, Tarnawa - Zabawki z drewna, 
Spółdzielnia „Bystrzanka”, Wilbud, Piekarnia „Czader”, Dębiński 
Mirosław Usługi Pogrzebowe, Rombud Roman Wiewióra, Kwiaciarnia 
Wiosenna Joanna Kwaśny, Hańderek Zakład Przetwórstwa Mięsnego, 
Szerwal 2014 Sp. z o. o., Eurosklep S.A-Market, Piątka, Hanka Działa, 
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bart Group Sp z o. o, Magenta 
Colorfood&Liquids, WANDZEL Dariusz Wandzel, Jadwiga Błaszkiewicz, 
GREMO Hurtownia Artykułów Biurowych, KADA Cyfrowa Drukarnia 
Wielkoformatowa, Dom Pomocy Społecznej Wilkowice, KERA- Ceramika 
Producent ceramiki stołowej, Apartamenty w Górach A&S SPA, Kamil 
Szmidla Fotografia, Enviropol, Dobre Lody Rzemieślnicze, Studio 
Fryzjerskie Oliwia, Gospodarstwo Rolne - Zagroda Wilkowice, Piekarnia 

Dzięki Państwa hojności, na charytatywnym pikniku 
zorganizowanym w Wilkowicach w celu wsparcia rehabilitacji 
Dominika - została uzbierana kwota 22.392,65 zł!

Szczególne podziękowania kierujemy do:

#RazemDlaDominikazMagurki
Piecuch - Stanisław Piecuch, Konstrukcje Stalowe Wilkowice SPAW-
MASTER 2, Firma Budowlano - Usługowa Robert Nikiel, Ballonarium, 
Zieleniak Zdzisław Kelner Mirosław Kelner sp.j., Lisie Oko, Wiola 
Cetnarowska Usługi Krawieckie, GARMAT Arkadiusz Białek, Bogusława 
Białek Szycie Pościeli na Każdy Wymiar, Gminny Ośrodek Kultury 
„PROMYK”, Klub LKS Bystra Prezes Zbigniew Banet, Lombard, Kantor 
MIESZEK, Przedszkole Publiczne w Bystrej, Przedszkole Publiczne 
w Wilkowicach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Wilkowicach, Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Wilkowicach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Bystrej, 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrej, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Mesznej, Niepubliczne Przedszkole Mądra Sówka, OSP Wilkowice, 
Piekarnia Cukiernia Kastelik, Osp Meszna, Koło Gospodyń Wiejskich 
Wilkowice, Referat Służb Technicznych Gminy Wilkowice, Mieczysław 
Górny, Teatr Ognia Tesserakt, Chatka na Rogaczu, Drivemat Mateusz 
Grzebinoga, CzechoEvent.pl
oraz osób prywatnych:
Aleksander Farbotko, Wojciech Barcik, Agnieszka i Arkadiusz Maj, 
Zuzanna Kwaśny-Szyluk, Elżbieta Jakubiec, Beata Brzuśnian, 
Bogusława i Justyna Bochen, Agata Różańska, Robert Jędrzejewski, 
Barbara i Jarosław Maliszewscy, Ryszard Kempys, Beata i Sławomir 
Kowalscy, Agnieszka Chrzan - Caputa, Martyna Pasierbek, Edward 
Stokłosa, Grzegorz Gabor, Elżbieta Fabirkiewicz, Janusz Zemanek, 
Marzena Jasińska, Ewa Jaszczurowska, Krzysztof Krajewski, Ewelina 
Buryan-Sieroń, Alicja Kałuża, Daniel Gala, Ryszard Dzielędziak, Michał 
Modliszewski - Górski Zakątek

ORGANIZATORZY:
Beata Farbotko, Adriana Kurowska, Małgorzata Eksner, Na Szczytach 
Marzeń-Michał Janik, Bez Barier - Joanna Klonowska, Wojciech 
Kurowski, Ojciec Prowadzący - Michał J. Sandecki, GOSIR Wilkowice - 
Zarząd i Pracownicy, Urząd Gminy Wilkowice.
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Nazwa Telefon 

NUMER ALARMOWY – SŁUŻBY RATOWNICZE 112 

Pogotowie gazowe 992 

Komisariat Policji w Wilkowicach 478 570 640 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej 33 / 817 14 50 

Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej 33 / 817 12 71 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach 33 / 817 12 00 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 33 / 443 22 55 

Uszkodzenia placów zabaw, parku, przystanków autobusowych Urząd Gminy: 33 / 499 00 80 wew. 7 - 4 

Uszkodzenia dróg / odśnieżanie chodników, dróg / zwalone drzewa RST: 33 / 817 00 74 

Uszkodzone studzienki kanalizacyjne / kanalizacja deszczowa Urząd Gminy: 33 / 499 00 80 wew. 1 

Awaria oświetlenia ulicznego Urząd Gminy: 33 / 499 00 80 wew. 8 

Dzikie wysypisko / spalanie odpadów Straż Gminna: 664 725 946 

Brak wywozu odpadów komunalnych Ekoład: 33 / 817 07 51 

Martwe zwierzę ZGO: 798 909 524 

Bezpańskie zwierzę domowe Stowarzyszenie Futrzany Los: 
572 581 615 

Urząd Pocztowy w Wilkowicach 33 / 817 13 13 

Urząd Pocztowy w Bystrej 33 / 817 12 49 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach 33 / 817 12 42 

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej Rejestracja POZ 33 / 499 18 77 

Telefon wsparcia dla osób starszych „Dobre słowa” 12 / 333 70 88 (w godz. 10-12, 17-19) 

Pomoc bezdomnym w okresie zimowym na terenie woj. śląskiego 987 

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bielskim 33 / 813 69 22 

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej 33 / 814 62 21 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 800 12 00 02 

Świadczenia psychologiczne dla dzieci i młodzieży Fundacja Błękitny Krzyż: 510 243 619 

Miejski Ośrodek Leczenia Uzależnień 33 / 822 79 83 

Bielskie Centrum Psychiatrii 33 / 814 91 96 

Ważne numery kontaktowe


