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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. 
Wydano decyzję ZRID.

Projekt przebudowy budynku Urzędu Gminy.
Trwa projektowanie.

Projekt budowy budynku komunalnego w Wilkowicach.
Trwa projektowanie.

Projekt budowy biblioteki publicznej. 
Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Projekt budowy chodnika przy ul. Żywieckiej. Podpisano 
umowę projektową, trwa opracowanie projektu wstępnego.

Nowe punkty świetlne.  
Zabudowano oprawy oświetleniowe na ul. Grabecznik
i ul. Zamknietej w Wilkowicach.

Projekt urb-arch. zagospodarowania „Skweru” w rejonie
skrzyżowania ul. Wyzwolenia i ul. Strażackiej w Wilkowicach. 
Trwa projektowanie. 

Budowa zintegrowanego układu szlaków rowerowych
„Do Lasku”. Złożono wniosek o dofinansowanie części
zadania z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. 

Rozbudowa Szkoły w Mesznej. 
Szałowanie stropu pierwszego piętra.
Wstępne zagospodarowanie terenu po wyk. odwodnienia.

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Fałata. 

Budowa ul. Relaksowej w Wilkowicach.
Trwają prace budowlane.

Budowa przedszkola w Mesznej.
Montaż zadaszenia stalowego. Roboty elewacyjne
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Wilkowice - Projekt POIiŚ.
Zaawansowanie 99%, rozruch testowy tłoczni.

Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia. 
Trwa poszukiwanie źródeł finansowania.

Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach.
Podpisano umowę z wykonanwcą i przekazano plac budowy.

Przebudowa i rozbudowa „Domu Strażaka” w Bystrej.
Ogłoszono postępowanie przetargowe.

Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na budynku
przy ul. J. Fałata 2h w Bystrej.
Trwa montaż monitoringu.

Inwestycje
Przebudowa ulicy Prostej

5 września br. została podpisana umowa na realizację, wyczekiwanej od 30 lat, 
inwestycji „Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach”. Będzie ona reali-
zowana w dwóch etapach, a pierwsze efekty będą widoczne już pod koniec 2022 r.

Etap I będzie obejmował następujące prace: przebudowa odcinka ul. Prostej 
(ulicy klasy D) o dł. 817,34 m, budowa łącznika pomiędzy ul. Prostą a ul. Jagodową, 
przebudowa wlotu skrzyżowania ul. Prostej do ul. Wyzwolenia, przebudowa wszyst-
kich zjazdów występujących na odcinku rozbudowy ul. Prostej, budowa zjazdów 
indywidualnych i publicznych oraz chodników wzdłuż rozbudowywanego odcinka 
ul. Prostej, likwidacja 2 szt. rowów drogowych, budowa kanalizacji deszczowej, 
rozbudowa oświetlenia przejść dla pieszych oraz oświetlenia wzdłuż ulicy, prze-
budowa sieci: energetycznej, teletechnicznej, gazowej i wodociągowej, budowa 
kanału technologicznego na dł. 837,6 m, zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie 
z uzgodnieniami, przebudowa istniejącej infrastruktury kolidującej z przedmiotową 
inwestycją, modernizacja przepustu w ciągu linii kolejowej, wykonanie oznako-
wania oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.

W etapie II zostaną wykonane: przebudowa chodników wzdłuż drogi woje-
wódzkiej w obrębie skrzyżowania z ul. Prostą, przebudowa tarczy skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej nr 942 i ul. Prostej, rozbiórka i budowa zarurowania pod 
wlotem ul. Prostej do drogi wojewódzkiej wraz z przebudową rowu, budowa kana-
lizacji deszczowej, budowa wylotu W1 wraz z przebudową i profilowaniem rowu, 
dalsza rozbudowa oświetlenia i linii zasilającej, przebudowa sieci energetycznej, 
demontaż słupów energetycznych, przebudowa sieci teletechnicznej, gazowej 
i wodociągowej, budowa kanału technologicznego, zabezpieczenie istniejących 
sieci, wykonanie oznakowania oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.

Termin zakończenia przewidziany jest na styczeń 2024 r.
Wykonawca - firma FBSerwis S.A. - już przygotowuje się do realizacji tak, aby 

ukończyć całość prac budowlanych przed upływem 16 miesięcy.

Całkowita wartość robót budowlanych: 9.087.228,43 zł
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 8.632.867,01 zł

Wartość wkładu własnego: 454.361,42 zł (5%)

Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych

95%95%

zdjęcie: FBSerwis S.A.

Coraz częściej dotykają nas skutki kryzysu wynikającego 
z nałożenia się dotychczasowego stanu epidemii COVID 
i trwająca od lutego wojna w Ukrainie. Nie wchodząc w poli-
tykę, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że galopujący wzrost 
cen oraz brak dostępności pewnych towarów wywiera na 
nas wszystkich silny wpływ, a negatywnie skutki kryzysu 
z każdym kolejnym miesiącem będą się tylko pogłębiać. 

Tytuł tego artykułu to nie jest informacja, którą chciałbym 
przekazywać mieszkańcom, ale niestety, Szanowni Państwo, 
naprawdę czeka nas bardzo ciężka zima i to w wielu wymia-
rach.

Pierwsza sprawa to oczywiście problem z dostępnością 
węgla i środowiskowe skutki korzystania z tego rodzaju paliwa 
oraz znaczący wzrost cen każdego rodzaju energii. Zniesienie 
(zawieszenie) norm jakościowych węgla spowodowało 
napływ węgla gorszej jakości, w tym węgla brunatnego, który 
w ogóle nie powinien być spalany w piecach domowych. Mam 
również poważne obawy, że cena paliw kopalnych spowo-
duje poszukiwanie "alternatywnych" węglowodorów w celu 
ich spalenia… W tym miejscu bardzo proszę mieszkańców 
o zachowanie rozsądku i przypominam o kategorycznym 
zakazie spalania odpadów. W ciągu kilku ostatnich lat zrobi-
liśmy razem naprawdę sporo w kierunku poprawy jakości 
powietrza i zapewniam, że ten kierunek będzie kontynu-
owany. Zdaję sobie sprawę, że to będzie dla nas wszystkich 
kosztowna zima, ale zdrowie nas wszystkich nie ma swojej 
ceny.

Kolejnym, bardzo poważnym, problemem będzie zimowe 
utrzymanie dróg. Pomijając sprawę ogromnego wzrostu 
kosztów odśnieżania, wynikającego z podwyżek cen paliwa 
oraz cen soli i grysu, pojawia 
się problem dostępności tych 
dwóch ostatnich surowców. Duże 
ilości soli drogowej, używanej 
w Polsce, dotychczas sprowa-
dzano z Białorusi, natomiast 
obecnie uniemożliwiają to wpro-
wadzone ograniczenia w handlu. 
Przygotowując się do „akcji zima" 
zakupiliśmy pewien zapas tego 
towaru pochodzenia krajowego, 
ale jego ilość jest niewystarcza-
jąca, a parametry (zwłaszcza 
ziarnistość) są słabe. Dużym 
problemem jest również dostęp-
ność grysu (drobne ostre kamyczki, 
materiał uszarstniający). Kopalnia, 
z którą od lat współpracowaliśmy, 
zawiesiła sprzedaż surowca poza 
otoczarnie i wciąż poszukujemy 
nowego kontrahenta. Mieszkamy 
w górach, a więc już niedługo 
pojawią się pierwsze przymrozki, 

wraz z nimi opady śniegu, a na drogach niejednokrotnie 
będzie ślisko. Naszym obowiązkiem, jako gminy, jest utrzy-
mywanie przejezdności dróg i będziemy robili wszystko, aby 
nasze drogi były odśnieżone i posypane. Przy aktualnych 
warunkach nie będzie to jednak łatwe. Część z dróg będzie 
utrzymana na biało, a na niektórych z nich zostanie wpro-
wadzony obowiązek zakładania łańcuchów (drogi o dużym 
nachyleniu). Apeluję do Państwa już dzisiaj o zwiększoną 
ostrożność w sezonie zimowym. 

Kolejnym trudnym tematem w najbliższym czasie będzie 
podniesienie stawek podatkowych. Dzisiaj tylko sygnalizuję 
temat, a w kolejnych miesiącach szczegółowo postaram się 
go Państwu przybliżyć. Faktem jednak jest, że wszystko zdro-
żało (gaz, prąd, paliwo, koszty usług, obsługa długu – a to 
tylko niektóre z wydatków budżetu gminy). Wobec powyż-
szego, do wyboru mamy albo podnoszenie podatków albo nie 
tylko rezygnację z nowych inwestycji, ale również znaczące 
ograniczenie w wydatkach bieżących poprzez wprowadzenie 
oszczędności takich jak: ograniczenie ilości kursów auto-
busowych, wyłączanie oświetlenia ulicznego nocą, słabsze 
odśnieżanie i łatanie dróg, „cięcie” godzin w szkołach i przed-
szkolach, ograniczenie środków na sport i kulturę, brak 
nowych podłączeń kanalizacyjnych, ograniczenie zaplano-
wanych remontów oraz wiele innych…

U progu tych licznych wyzwań i trudnych decyzji pozdra-
wiam i życzę Państwu, i sobie jako mieszkańcowi naszej 
gminy, wiele spokoju i wytrwałości w nadchodzącym trudnym 
czasie.

Janusz Zemanek – Wójt Gminy Wilkowice

Czeka nas ciężka zima

foto: Ania Harat
shareicon.net



Głos Gminy Wilkowice Głos Gminy Wilkowicewrzesień 2022 wrzesień 2022strona 4 strona 5

Informacje
Dopisała dobra pogoda, frekwencja i duch sportowej rywali-

zacji „Po raz pierwszy uczestniczę w takim wydarzeniu. Zagadki 
nie były trudne, ale przy niektórych trzeba było dłużej pomy-
śleć. Po drodze humor mnie nie opuszczał” – komentowała 
zwyciężczyni grywalizacji pani Ewelina Tobiasz z Buczkowic.

W sobotę, 10 września, oficjalnie otwarto ścieżki 
questingowe dla Mesznej. Wydarzenie zorganizowano 
w formie grywalizacji z nagrodami. Podczas uroczystości 
obecni byli włodarze sołectwa Mesznej i gminy Wilkowice 
oraz członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej – inicja-
torzy tej nowatorskiej formy turystyki.

– Cieszę się, że trasy do questingu zostały oficjalnie 
otwarte. Jest to projekt nowoczesny i ciekawy, który 
z pewnością przyczyni się do wzrostu atrakcyjności tury-
stycznej Mesznej i Gminy Wilkowice – powiedział podczas 
inauguracji questów zastępca wójta gminy Wilkowice Maciej 
Mrówka.

– Dostrzegłem zainteresowanie osób nie tylko z Mesznej, 
ale też z sąsiednich miejscowości, a nawet z powiatu –  
relacjonował sołtys Mesznej Antoni Kufel.

Wygrali najszybsi.
Do grywalizacji, czyli przejściu questów na czas zgłosiło 

się 9 grup kilkuosobowych. Należało przejść dwie trasy: 
• „Niezwykłe spotkanie z rzeźbiarzem” 
• „Harcerską przygodę”
Zawodnicy startowali w odstępach czasowych. Osoby, 

które prawidłowo rozwiązały wszystkie zagadki w najkrótszym 
czasie, otrzymały atrakcyjne nagrody. Liczył się zsumowany 
czas przejścia dwóch questów. Finaliści przyznali, że trasy 
pokonywali biegiem. – Wszyscy wspaniale poradzili sobie. 
Między pierwszym a drugim i trzecim miejscem różnica 
w czasie była naprawdę niewielka, dosłownie kwestia kilku 
sekund – mówi Edyta Lenart-Wojna prezes zarządu Fundacji 
Questingu i trenerka questingu.

Konkursowi towarzyszyła rodzinna atmosfera i pozytywna 
energia. Zazwyczaj startowały całe rodziny: dziadkowie, 
rodzice i dzieci lub grupy znajomych. Osoby w grupach 
dzieliły się „obowiązkami”: jedna czytała quest, druga rozwią-
zywała rebus, trzecia szukała znaków w terenie. – U nas 
to córka rozwiązywała wszystkie rebusy – potwierdza pani 
Barbara Kadłubicka z Bystrej.

Nowa forma aktywności fizycznej w Mesznej została 
dobrze przyjęta. Questy cieszyły się zainteresowaniem nie 
tylko wśród mieszkańców Mesznej czy gminy Wilkowice, ale 
też okolicznych miejscowości, w tym mieszkańców Bielska-
Białej. – To dobre zajęcie dla starszych i młodych, bo pobudza 
myślenie i aktywność fizyczną – podsumował pan Andrzej 
Czerwiński z Bielska-Białej.

Kiedy i gdzie można pobrać ulotki questów?
Ulotki questingowe dostępne będą pod koniec września 

w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami”, obiektach 
turystycznych, gastronomicznych i noclegowych na terenie 
wsi. Ulotki w wersji elektronicznej znajdziemy na stronie: 
http://questing.pl 

Chciałam w szczególności podziękować Fundacji 
Questingu za przeprowadzenie grywalizacji, Urzędowi Gminy 
Wilkowice za pomoc przy organizacji inauguracji questów 
oraz sponsorom, którzy wsparli wydarzenie w postaci sporto-
wych upominków dla uczestników konkursu:

• Pani Agnieszce Gubała – menadżer regionalny OTCF 
Spółka Akcyjna właściciel marki 4F,

• Panu Januszowi Pieła – właścicielowi Larix Spółka Jawna 
Buczkowice.

Katarzyna Gnioździorz
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej

autor tekstu: Anna Stolarczyk
Sekretarz Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej

zdjęcie z archiwum stowarzyszenia 

Inauguracja questów dla Mesznej już za nami!
Coraz więcej osób pada ofiarą cyberprzestępców, a jedną 

z najbardziej popularnych metod oszustwa jest właśnie 
phishing, który polega na podszywaniu się pod osobę, insty-
tucję lub firmę w celu:
• wyłudzenia cennych danych, 
• nakłonienia do określonych działań, najczęściej transakcji 
płatniczych,
• zainfekowania urządzenia w celu uzyskania do niego nieau-
toryzowanego dostępu umożliwiającego pobranie danych.

Chociaż phishing uznawany jest za oszustwo internetowe, 
to przestępcy posługują się różnymi kanałami komunikacji: 
wiadomościami e-mail, smsami, poprzez komunikatory takie 
jak messanger czy whatsapp, wiadomościami prywatnymi 
wysyłanymi poprzez media społecznościowe (facebook, 
instagram), na platformach sprzedażowych (olx.pl, vinted.pl) 
czy nawet rozmowami telefonicznymi.

Informacje podawane nam przez przestępców wydają się 
bardzo autentyczne i prawdziwe, a treść łatwa do zaakcep-
towania. Jednak zawsze działanie odbywa się pod presją 
czasu („proszę się pośpieszyć, promocja się kończy”) i nale-
ganiem na podjęcie natychmiastowej decyzji. Jednak nie ma 
„super okazji” - zbyt niska cena może sugerować oszustwo. 
Nierzadko informacje te napisane są niepoprawną polsz-
czyzną, zawierają błędy językowe i literówki. 

Niestety przestępcom często udaje się uzyskać potrzebne 
im dane, których nie powinno się udostępniać:
• loginy i hasła do systemów bankowych,
• numery kart płatniczych i kredytowych ,
• numery PESEL,
• seria i numer dowodów osobistych i dokumentów tożsa-
mości, 
• data i miejsce urodzenia, 
• nazwisko panieńskie matki,
• dane logowania do poczty elektronicznej, mediów społecz-
nościowych i innych serwisów internetowych. 

     N
ie daj się złowić!

Nie udostępniaj swoich danych

Ile można stracić - czyli czym jest phishing?

Jeśli podejrzewasz, że ktoś próbuje 
wyłudzić Twoje dane lub pieniądze, 

podszywa się pod Ciebie lub,
że doszło już do przestępstwa, 

niezwłocznie skontaktuj się 
z najbliższym komisariatem 

lub posterunkiem policji!

Aby zabezpieczyć się przed phishingiem 
nie należy:
• Logować się z obcego komputera (ponieważ nie wiemy czy 
komputer jest dostatecznie chroniony).
• Podawać wielu informacji o sobie, rodzinie, bliskich, znajo-
mych, miejscu pracy, itp. 
• Klikać w podejrzane linki (np. wysyłane rzekomo z banku 
czy też przez operatorów telefonicznych lub dostawców 
prądu i gazu z prośbą o zalogowanie się przez kliknięcie 
w link podany w wiadomości, podanie hasła czy jego zmianę) 
- bank, operatorzy i dostawcy nigdy takich próśb i linków 
nie wysyłają. Logując się do kont należy wybierać stronę 
z zakładek przeglądarki lub wpisywać adres w pasku adresu, 
nie należy klikać w linki z wiadomości.
• Logować się do bankowości internetowej na stronach, 
które nie są zabezpieczone symbolem KŁÓDKI: 
Jeśli strona poprosi o podanie poufnych informacji, należy 
sprawdzić, czy jej adres URL zaczyna się od „HTTPS”, a nie 
tylko „HTTP”. „S” oznacza „bezpieczeństwo”. Nie jest to 
gwarancja, że witryna jest zgodna z prawem, ale większość 
legalnych witryn korzysta z protokołu HTTPS, ponieważ jest 
on bardziej bezpieczny. Strony HTTP, nawet te legalne, są 
podatne na ataki hakerów. Zawsze należy zachować ostroż-
ność przy podawaniu danych w odpowiedzi na zapytania 
serwisów internetowych.
• Pomijać dodatkowych zabezpieczeń ze strony banku (np. 
kodu przesyłanego smsem) kiedy dokonujemy płatności. 
• Podawać nikomu kodów PIN do kart płatniczych.
• Zamieszczać zdjęć, które mogą być podstawą szan-
tażu lub mogą pomóc w uwiarygodnieniu podszywania 
się pod nas. 
• Przelewać pieniędzy, jeżeli nie jesteśmy pewni 
sprzedawcy lub danego konta bankowego. 
• Instalować na komputerze czy telefonie 
żadnych programów czy aplikacji nieznanego 
źródła.
• Logować się i podawać swojego hasła 
w miejscach korzystania z publicz-
nego internetu (tzw. hot-spotach).

Barbara Dobija-Herda / UG  
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Przypomnienie o kontroli przedsiebiorców
w zakresie gospodarki odpadami

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), Urząd Gminy 
Wilkowice informuje, iż przystępuje do kontroli przedsię-
biorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie 
naszej gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych 
umów na odbiór odpadów komunalnych.

Do nieruchomości niezamieszkałych, w których wytwa-
rzane są odpady komunalne zalicza się np. budynki 
użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale 
handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usłu-
gowe, produkcyjne, cmentarze itp. Właściciele powyższych 
nieruchomości, którzy pozbywają się odpadów komunalnych 
i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, zobowiązani 
są do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą 
odbierającym odpady, wpisanym do rejestru działalności 
regulowanej (wykaz podmiotów dostępny jest w Urzędzie 
Gminy Wilkowice oraz na stronie internetowej  www.wilko-
wice.pl w zakładce Gospodarka Odpadami).

W sytuacji, gdy nieruchomość składa się z  dwóch części, 
tj.  przeznaczoną na cele mieszkalne oraz działalność gospo-
darczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, 
dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewy-
twarzanych w gospodarstwie domowym i wówczas są oni 
zobowiązani do uiszczania opłaty w Urzędzie Gminy za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część doty-
czącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną 
deklaracją, a także do zawarcia indywidualnej umowy na 
odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na części 
nieruchomości niezamieszkałej, (na której prowadzona jest 
działalność gospodarcza).

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność 
gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów 
komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami 
powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodar-
czej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą 
zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsię-
biorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawar-
tych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli 
nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających 
z ustawy.

 Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcom nie posia-
dającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych, grozi 
kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

 W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkal-
nego obsługi biurowej działalności gospodarczej, oraz gdy 
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie 
ma wydzielonego odrębnego pomieszczenia na jej prowa-
dzenie, jego usługi opierają się na usługach intelektualnych 
(np. doradztwo prawne, usługi terapeutyczne, grafika kompu-
terowa), bądź prowadzi je poza miejscem zamieszkania 
(np. usługi transportowe lub budowlane itp.), należy dostar-
czyć oświadczenie o rodzaju pełnionych usług, z zapisem, 
iż w związku z prowadzoną działalnością nie wytwarzają 
Państwo odpadów komunalnych, a także, że nie mają 
Państwo wydzielonego pomieszczenia na prowadzenie 
swojej działalności, a usługi prowadzone są poza miejscem 
zamieszkania.

Powiadomienie Gminy o ww. okolicznościach, pozwoli na 
zweryfikowanie przypadków, w których obowiązek zawarcia 
umowy na odbiór odpadów komunalnych nie jest wymagany.

 
W związku z powyższym właściciele nieruchomości nieza-

mieszkałych zobowiązani są do przedstawienia kopii zawartej 
umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne oraz 
dowodami uiszczania opłat w terminie do dnia 21 października 
2022 r. w siedzibie organu, pokój nr 6 na parterze, w godzi-
nach pracy Urzędu Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 
43-365 Wilkowice.

 Wójt Gminy Wilkowice

Ostatnie pożegnanie Śp. Katarzyny Kruszeniuk
"... można odejść na zawsze by stale być blisko"

Ks. Jan Twardowski
Dnia 21 września 2022 roku odeszła od nas na zawsze

Nasza Koleżanka Katarzyna Kruszeniuk.
Dobry, serdeczny i ciepły człowiek.

Żegnaj Kasiu.
Pracownicy Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

We wrześniu Klub Gaja zorganizował pierwsze wydarzenie w ramach 
projektu „Święto Drzewa – ogrody dla przyrody”. Na 26 września br. zapla-
nowane zostało posadzenie blisko 200 kwitnących roślin przy tężni w parku 
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, budowa domków dla 
zapylaczy i budkek lęgowe dla ptaków - wspólnie z dziećmi z Przedszkola 
Publicznego oraz ze Szkoły Podstawowej w Bystrej. Wydarzenia te zorganizo-
wane zostały w ramach 20-lecia Święta Drzewa Klubu Gaja. 

Poprzez aktywną edukację chcemy zwrócić uwagę na potrzebę ochrony 
różnorodności biologicznej. W akcję sadzenia angażujemy najmłodszych 
mieszkańców miejscowości. Z terenów zieleni przyjaznych ludziom i przyrodzie, 
będą mogli korzystać mieszkańcy. Wydarzenia dofinansowane są ze środków 
Fundacji Drzewo i Jutro i realizowane we współpracy z Funduszem Partnerstwa. 
W zabytkowym parku szpitala, przy tężni, zaprojektowano zakątek kwitnących 
roślin dla owadów zapylających. Wspólnie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej 
w Bystrej posadziliśmy byliny i kwiaty. Rozmawialiśmy o potrzebie wzbo-
gacania naszych ogrodów gatunkami roślin, które kwitną w różnych porach 
sezonu, a ich nektar i pyłek może być pożytkiem dla wielu gatunków zapylaczy, 
m.in. pszczół samotnic, trzmieli czy motyli. Podczas warsztatów zbudowaliśmy 
domki dla dzikich zapylaczy i budki lęgowe dla ptaków, które zostaną zamon-
towane w parku.

Urszula Kuc, dyrektor Centrum Pulmonologii 
i Torakochirurgii w Bystrej, mówi – „To kolejna 
z inicjatyw podejmowanych wspólnie z Klubem Gaja. 
Jesteśmy zlokalizowani na 19 ha powierzchni, która 
służy pacjentom i ich rodzinom, mieszkańcom Bystrej 
i okolic oraz turystom. Dzięki podejmowanym akcjom 
nasz park i ogrody pięknieją, są dogodnym miej-
scem dla ptaków i owadów. Cieszymy się również 
z wymiaru edukacyjnego prowadzonych działań 
i pobudzania wrażliwości dzieci i młodzieży na przy-
rodę. Ogólnodostępna tężnia solankowa, inhalatorium 
propolisowe i ogrody zyskają dzięki nowym nasadze-
niom i pobyt tutaj będzie jeszcze przyjemniejszy”.

Klub Gaja

Klub Gaja w ramach Święta Drzewa
"Ogrody dla przyrody"

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1967 oraz rozporzą-
dzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych 
i podmiotów społecznych dotyczące niektórych źródeł ciepła informujemy, że można składać wnioski o wypłatę 
dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje to możliwość dofi-
nansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu 
skroplonego LPG lub oleju opałowego.

Warunkiem koniecznym otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie 
źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przed dniem 11.08.2022 roku.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Parkowa 10 w godzinach 
7:00-15:00. Prosimy przygotować: numer konta, na który ma zostać wypłacony dodatek oraz numery PESEL 
członków rodziny. Wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach będzie można składać 
także za pośrednictwem poczty lub poprzez ePUAP. Informacja o rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dodatków 
będzie przekazywana wnioskodawcom na podany w formularzu adres e-mail.

Informujemy, że nie ma możliwości składania wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych 
w Urzędzie Gminy w Wilkowicach. Zapraszamy do GOPS w Wilkowicach, ul. Parkowa 10.

foto: Ania Harat
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Kultura

PODSUMOWANIE AKCJI LATO 2022
Wszystko co dobre, niestety szybko się kończy. I tak 

dobiegła końca nasza „Akcja Lato 2022” w GOK „Promyk”! 
Podsumowując, zarówno lipiec jak i sierpień w ramach „Akcji 
Lato” obfitował w rozmaite i ciekawe zajęcia, warsztaty i wyda-
rzenia. Dzieci miały możliwość rozwijania się artystycznie, 
tanecznie, ruchowo oraz intelektualnie. Dzięki Państwa 
pociechom, przez całe wakacje w naszym „Promyku” było 
radośnie i wesoło. Każdego dnia dzieci witały i żegnały nas 
promiennymi uśmiechami, pełne zadowolenia i ciekawości 
poznawania świata. Drogie dzieci, dziękujemy, że zechciały-
ście spędzić z nami ten wakacyjny czas. Już teraz zapraszamy 
Was na zajęcia stałe w Roku Artystycznym 2022/2023. 
Dziękujemy również wszystkim instruktorom i prowadzącym za 
zaangażowanie jakie włożyliście w prowadzenie zajęć, ponieważ 
wszystkie odbyły się na najwyższym poziomie. 

LETNIE KONCERTY NA TARASIE
Podczas wakacji, w „Promyku”, jak co roku, odbywały się 

Letnie Koncerty na tarasie. Jeden z nich odbył się 7 sierpnia, 
w ramach projektu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, „Kultura Dostępna – Kultura jest wszę-
dzie”. Przed bardzo liczną publicznością wystąpił u nas duet 
KAMIOLA: Aleksandra Nykiel oraz Kamil Hoffmann. Artyści 
wykonali przepiękne utwory różnych twórców, m.in. znanego 
i cenionego na polskiej scenie muzycznej Krzysztofa 
Krawczyka. Koncert poprowadziła Aleksandra Mrzyk-
Sylwestrzak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Protalent, 
która pozyskała środki na to wydarzenie. 

21 sierpnia odbył się ostatni z serii letnich koncertów. 
Tym razem na scenie wystąpił wspaniały duet Mirosława 
Zaziąbło-Hubiak oraz Kuba Bobass Wilk. Artyści zabrali 
publiczność w pełną pięknych doznań muzyczną podróż 

„Folkową drogą po Karpatach”. Pomimo ponurej i desz-
czowej aury na zewnątrz, w sali widowiskowej naszego 
Ośrodka panowała gorąca i żwawa atmosfera. Artyści wyko-
nali tradycyjne folkowe utwory góralskie, polskie, bałkańskie, 
słowackie i pieśni ziemi łemkowskiej - co w zestawieniu dało 
bardzo ciekawą ścieżkę muzyczną o różnorakim kolorycie 
i tempie. Podczas koncertu mogliśmy wsłuchać się w melodie 
z różnych stron Karpat oraz poczuć ich oryginalne brzmienie, 
ukazujące szeroką paletę pomysłów i barw przy jednocze-
snym zachowaniu swojego dawnego, rodzimego charakteru.

WERNISAŻ

9 sierpnia odbył się wernisaż poplenerowych prac malar-
skich pt. „Roślinne opowieści”. Uczestniczki lipcowego 
Amatorskiego Pleneru Akwarelowego, ciekawie przedstawiły 
swoje prace, które zachwyciły gości. Autorkami prac były: 
Lidia Ciba, Barbara Dominiak, Mirosława Góralczyk, Helena 
Korus-Parczewska oraz Karolina Podolok. Po przemowach 
i ciepłych wpisach do księgi pamiątkowej, spędziliśmy miło 
czas popijając herbatę i delektując się przepięknymi, roślin-
nymi opowieściami. Dziękujemy Pani Dorocie Koperskiej, 
która prowadziła plener, za wkład pracy, inspirację do dzia-
łania i poprowadzenie pędzli uczestników.

KLUB PODRÓŻNIKA
Sierpniowy Klub Podróżnika poprowadziła Pani Anna Brol, 

która po raz kolejny zabrała nas w malownicze miejsca Indii. 
Dziękujemy za moc wrażeń i podzielenie się z nami swoją 
historią. Zapraszamy na kolejne ekscytujące spotkania 
z Panią Anną Brol. Następnym razem zwiedzimy Nepal! 

PRZEWODNIK CZEKA
28 sierpnia odbyła się kolejna górska wycieczka z cyklu 

Przewodnik czeka. Tym razem Pani przewodnik Janina 
Dyrda zaproponowała wędrówkę „Szlakami i leśnymi drogami 
po stokach Kołowrotu, Szyndzielni i Magury”. Wyprawa 
jak zwykle była udana, a uczestników wraz z panią prze-
wodnik nogi poniosły aż na szczyt Klimczoka. Było wesoło 
i sympatycznie, a uroki otaczającej nas przyrody dodały 
wszystkim energii oraz optymizmu, pomimo kończącego 
się lata. Dziękujemy uczestnikom za liczny udział i wspólnie 
spędzony niedzielny czas, a Pani Janinie za kolejną interesu-
jącą wycieczkę.

Bystrzański Festiwal Filmowy już na stałe wpisał się w nasz 
kalendarz kulturalny. Jest to wspaniała inicjatywa i tradycja, 
która historycznie nawiązuje do byłego kina, które znajdo-
wało się w budynku GOK „Promyk”. W tym roku festiwal nie 
koncentrował się na motywie, a na grupie odbiorców, którymi 
jesteście Wy - drodzy widzowie.

Uroczyste otwarcie festiwalu, już tradycyjnie, odbyło się 
w towarzystwie kina niemego, do którego muzykę na żywo 
zagrał zespół Axis Lab. Festiwal został otwarty poprzez 
uroczyste przecięcie wstęgi oraz przemowy pani dyrektor 
GOK „Promyk” Agnieszki Sech-Brzóski oraz pana Antoniego 
Kufla, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych.

Do filmu niemego „Ziemia” z 1930 r. zagrali: pan Paweł 
Feikisz grający m.in. na instrumentach dętych, klarnecie, 
instrumentach ludowych i flecie oraz pan Marcin Szendoł, 
który za instrumenty obrał sobie m.in. gitarę basową i elek-
tryczną oraz instrumenty perkusyjne.

Dziękujemy za to wspaniałe przeżycie oraz niezwykle 
ciekawą rozmowę z muzykami po koncercie.

Podczas drugiego dnia festiwalu odbyły się warsztaty 
filmowe dla dzieci „Najlepszy bohater na świecie”, które 
poprowadziła Pani Angelika Pawluk. Każdy młody artysta 
stworzył swojego własnego SUPERBOHATERA, nadał mu 
imię oraz przedstawił jakie ma moce i umiejętności.

W czasie warsztatów nie mogło zabraknąć kreatywności, 
rewolucji artystycznej i oczywiście radości oraz uśmiechów na 
twarzach dzieciaków. Po zajęciach Pani Angelika  poprowa-
dziła również krótką prelekcję na temat wesołego i zarazem 
wzruszającego filmu dla dzieci pt. „Za duży na bajki”, który 
z całą pewnością przypadł do gustu młodym kinomanom.

Ostatni dzień festiwalu rozpoczął się, pomimo niekorzystnej 
pogody, bardzo pozytywnie. W naszym Ośrodku Kultury 
pojawiły się pirackie załogi w celu poszukiwania skarbu i prze-
życia niezwykłych przygód rodem z filmu „Piraci z Karaibów”. 
Wszystko za sprawą rodzinnej gry terenowej  zorganizo-
wanej przez nasz Klub Młodego Filmowca pod opieką Pani 
Angeliki Pawluk. Każda z rodzin po złożeniu uroczystej przy-
sięgi wzięła udział w konkurencjach m.in. w przygotowywaniu 
najgorszego trunku, zabawie w papugowanie pirata czy torze 
przeszkód ze związanymi nogami. Najmłodszy pirat biorący 
udział w grze miał zaledwie 2 miesiące. Wszyscy uczestnicy 
z całą pewnością wesoło spędzili z nami niedzielny poranek. 
Było dużo śmiechu, zabawy i pozytywnej energii.

Natomiast w niedzielne popołudnie został wyświetlony 
film „Mustang” poruszający trudny temat jakim jest walka 
kobiet o wolność swoich praw oraz możliwość podejmowania 
decyzji. Po seansie odbyło się spotkanie z naszym gościem 
specjalnym - Jolantą Prochowicz - feministką, filozofką 
i aktywistką wspierającą udział kobiet w życiu kulturalnym, 
artystycznym i publicznym. Rozmowę poprowadził Pan 
Paweł Duda - kierownik artystyczny festiwalu.

Bardzo dziękujemy za objęcie patronatem medialnym przez 
Regionalną TV, Pełną Kulturę i BBFAN.PL, sponsorom - Gminie 
Wilkowice i Powiatowi Bielskiemu oraz AKF KLAPS  za udostęp-
nienie wystawy plakatów filmowych. Dziękujemy również 
kierownikowi artystycznemu Panu Pawłowi Dudzie za wybór 
repertuaru, prelekcje przed filmami, rozmowy z gośćmi, dzię-
kujemy KMF oraz pani Angelice Pawluk za zorganizowanie gry 
terenowej, oraz za prowadzenie warsztatów filmowych dla dzieci, 
Pani Jolancie Prochowicz za interesującą rozmowę i spotkanie 
oraz wszystkim, którzy spędzili z nami ten wyjątkowy czas.

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż w projekcie grantowym „Konwersja cyfrowa domów” dofinansowanym z Funduszy 
Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury, nasz projekt: Konwersja cyfrowa GOK "Promyk" znalazł 
się wśród zwycięskich 14 % projektów z całej Polski i otrzymał dofinansowanie w wysokości 143.000 zł! 

Kwota zostanie przeznaczona m.in. na zakup systemu do zapisów i zarządzania zajęciami – strefazajec.pl oraz systemu 
biletyna.pl do zakupy biletów np. na koncerty, który zostanie uruchomiony wkrótce. Realizacja projektu znacząco wpłynie na 
efektywniejsze działanie naszej instytucji. Umożliwi nam to, sieciowanie z nowoczesnymi Domami Kultury z całej Polski.

BYSTRZAŃSKI FESTIWAL FILMOWY

tekst i zdjęcia: GOK „Promyk"
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Gminne
Święto

Ziemniaka
Nawet pogoda tego dnia uśmiechnęła się i Gminne Święto 

Ziemniaka w Mesznej upłynęło pod znakiem słońca, tańca 
i dobrego jedzenia. 

Już od godziny 15:00 roznosił się wspaniały zapach 
„duszonek”, które piekły się w kociołkach na ogniskach. 
„Duszonki” to tradycyjna potrawa naszego regionu, jednak 
każdy przyrządza ją odrobinę inaczej, dlatego wszyscy 
z ciekawością czekali na ten moment, kiedy można będzie 
spróbować konkursowych potraw z kociołków i usłyszeć 
werdykt jury. W międzyczasie można było poczęstować się 
innymi ciekawymi potrawami z ziemniaków: Wójt Gminy 
serwował je z raclette i boczkiem, Koło Gospodyń Wiejskich 
z Bystrej tradycyjnie w formie placków ziemniaczanych 
z oskubkami oraz faszerowane grzybami i kozim serem, 
a KGW z Mesznej – jako kartoflankę z kondrotkiem, krokiety 
ziemniaczane oraz sałatkę ziemniaczaną, była babka ziem-
niaczana z sosem grzybowym oraz kaszanka z ziemniakami. 
Nie zabrakło też swojskiego chleba ze smalcem i ogórkiem 
kiszonym.

"Duszonki" to potrawa przygotowywana od pokoleń 
na rodzinne spotkania przy ognisku. Receptura 
podawana jest z pokolenia na pokolenie, modyfiko-
wana przez kolejne rodziny.

Składniki: ziemniaki, kapusta, boczek, łopatka, 
marchewka, cebula, sól, pieprz, seler naciowy. 
Składniki kroimy według uznania w mniejszą lub 
większą kostkę. Wszystko razem mieszamy, dopra-
wiamy solą, pieprzem. Wkładamy do kociołka 
wyłożonego liśćmi kapusty. Stawiamy garnek na 
ogniu, dusimy około godziny. Duszonki zawsze 
były tradycyjną potrawą sporządzaną na ognisku.

Magdalena Wojciuch-Smyrdek

Babka ziemniaczana jest to tradycyjna potrawa, 
w której głównym składnikiem są surowe ziemniaki, 
boczek, słonina i przyprawy. Całość pieczona jest 
w piekarniku na złotobrązowy kolor. Podawana 
z dodatkiem śmietany lub sosu grzybowego.

Barbara Balcerzak

Kaszanka z ziemniakami to potrawa, której 
przepis jest przekazywany ustnie z pokolenia 
na pokolenie. Głownym składnikiem są ziemniaki, 
kaszanka, boczek i cebula. Potrawa ta jest 
popularna na obszarach wiejskich. Wszystkie te 
produkty dawniej pochodziły z jednego gospodar-
stwa rolnego.                  Jolanta Kajstura
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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 PLASTYCZNY DLA DZIECI “KARTKA BOŻONARODZENIOWA”. Szczegóły na www.gokpromyk.pl 
TRWA KONKURS RZEŹBY I MALARSTWA NA SZKLE DLA DOROSŁYCH „ŚWIĘCI CYRYL I METODY”. TERMIN DO 14.10.2022!  

SZCZEGÓŁY U ORGANIZATORÓW: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WILKOWICACH. 
TRWA KONKURS FOTOGRAFICZNY „RZEMIOSŁO I RĘKODZIEŁO W GMINIE WILKOWICE” - TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 17.10.2022. 

Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce Odbiorcy 
wtorek 
04.10 19:00 DKF „Promyk”: „Trzy piętra”, reż. Nanni Moretti, Dramat / 

Komedia, 2021 r. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Dorośli  
i młodzież 

środa 
05.10 17:00 Spotkanie kulturalne z organizacjami Gminy Wilkowice. 

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

piątek 
07.10 17:00 Wernisaż wystawy fotograficznej w ramach I Festiwalu 

Górskiego. 
PTT Oddział w B-B, 
Koło Akademickie 

PTT w B-B,  
GOK „Promyk” 

GOK „Promyk” Wszyscy 

piątek – niedziela 
07-09.10 

I Festiwal Górski „U źródeł Białki”.  
Szczegóły na oddzielnym plakacie. GOK „Promyk” Wszyscy 

wtorek 
11.10 19:00 Klub Podróżnika: „Nepal cz. II – Dolina Kathmandu”, 

prowadzi Anna Brol. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

piątek – niedziela 
14-16.10 

Weekend muzyczny w Chatce na Rogaczu.   
Szczegóły u organizatorów. 

Chatka na 
Rogaczu 

Chatka na 
Rogaczu Wszyscy 

sobota  
15.10 16:00 Festiwal Gaude Cantem. PZCHiO Parafia w Bystrej 

Krakowskiej Wszyscy 

niedziela             
16.10 09:00 

Przewodnik czeka: Jesienne widoki ze wschodnich stoków 
Magury. Tradycyjne zakończenie sezonu z ogniskiem na 
Kępysce. Szczegóły na plakacie. 

GOK „Promyk” 
Parking pod OSP 

w Bystrej, ul. 
Klimczoka 105 

Wszyscy 

wtorek 
18.10 19:00 DKF „Promyk”: „Powrót do tamtych dni”, reż. Konrad 

Aksinowicz, Dramat / Obyczajowy, 2021 r. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Dorośli  
i młodzież 

piątek 
21.10 17:00 XIV Gminne Dyktando z języka polskiego „Ortograficzne 

potyczki”. Szczegóły u organizatorów.  
Stowarzyszenie 

„Razem dla Wilkowic” 
SP nr 2 w 

Wilkowicach Wszyscy 

piątek 
21.10 19:00 Spektakl Mumio pt.: „Kabaret Mumio”.  Bezpłatne wejściówki 

dostępne od 03.10.22 r. w administracji  GOK „Promyk”. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Dorośli i 
młodzież 

sobota 
22.10 10:00 

Spotkanie z psychodietetykiem Wiesławą Rusin pt. „Skarby 
z jesiennego ogródka i nietypowe kiszonki” oraz jesienna 
sąsiedzka wymiana roślin. Szczegóły na plakacie. 

GOK „Promyk” Izba Regionalna 
„Stara Stolarnia” Wszyscy 

wtorek  
25.10 19:00 Seans filmowy: reż. David Yates, Familijny / Fantasy, 2016 r.   GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

piątek 
28.10 17:00 Wieczór z fotografią: m.in. wernisaż pokonkursowej wystawy fotogra-

ficznej „Rzemiosło i rękodzieło w Gminie Wilkowice” – rozdanie nagród.  GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

AKTUALNE WYSTAWY: 
do 03.10 Wystawa malarska Stowarzyszenia Plastyków „Ondraszek” „Wilamowickie wspomnienia” GOK „Promyk”, parter 
do 03.10 Wystawa plakatów filmowych GOK „Promyk”, I piętro 
od 07.10 Wystawa fotograficzna w ramach I Festiwalu Górskiego GOK „Promyk” 
od 28.10 Pokonkursowa wystawa fotograficzna „Rzemiosło i rękodzieło w Gminie Wilkowice” GOK „Promyk”, I piętro 

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

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
NA ROK ARTYSTYCZNY 2022/2023

Od tego roku wprowadziliśmy elektroniczny system zapisów na zajęcia na rok artystyczny 2022/2023. Wychodząc naprzeciw 
Państwa oczekiwaniom i ułatwiając pracę administracji, zapisy  odbywają się wyłącznie ONLINE, by już nikt z Państwa nie 
musiał stać w długich kolejkach do zapisów. Dzięki temu, bez wychodzenia z domu, mogą Państwo zapisać się na swoje 
ulubione zajęcia. Uruchomiliśmy system strefazajec.pl, gdzie każdy z Państwa zakłada swoje konto użytkownika (rodzice 
najpierw zakładają swoje konto, a potem tworzą konta dla dzieci), dzięki temu cały czas będą Państwo mieli podgląd do kalen-
darza swoich zajęć, do systemu płatności, rozliczeń, a także ułatwi nam to kontakt z Państwem np. w przypadku odwołania zajęć. 
Zachęcamy do zapoznania się z OFERTĄ ZAJĘĆ. W tym roku pojawiło się kilka nowości i jak zawsze dużo 
ciekawych zajęć zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Mamy nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie dla siebie lub 
dla swoich pociech coś interesującego. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: gokpromyk.
pl w zakładce strefa zajęć. Wszelkie pytania odnośnie zajęć prosimy kierować na: zajecia@gok.wilkowice.pl. Jednocześnie 
prosimy o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem zajęć, w którym są zawarte wszystkie niezbędne informacje.
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Ale były nie tylko potrawy! Z ziemniaków można było 
zrobić na przykład śmieszne „stworki” albo kolorowe 
pieczątki, skakać na wyścigi w workach na ziemniaki i brać 
udział w wielu innych zabawach prowadzonych przez Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Mesznej. Dla dzieci przygotowana 
była również dmuchana zjeżdżalnia oraz dodatkowe animacje 
prowadzone przez firmę SferaNet. Było kolorowo i radośnie. 
Na scenie zaprezentowały swoje talenty wokalne i taneczne 
dzieci ze szkół i przedszkoli, „Mała Ziemia Beskidzka”, poka-
zując swój najnowszy repertuar i stroje, oraz zespół Sunlights. 
Dorośli i młodzież z zespołu Ziemia Beskidzka wystąpili 
w przepięknych, tradycyjnych strojach laskich. Porwali nawet 
do tańca Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta! Jak 
zwykle, wspaniale zagrała Gminna Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta pod batutą pana Adama Adamczyka. Do końca imprezy 
bawili się Państwo przy muzyce dobieranej przez DJ-a Gromi, 
a całość prowadzona była przez niezawodnego i dowcipnego 
pana Jacka Kowalcze!

Nastąpił też wreszcie ten czas, na który wszyscy czekali 
– otwarcie kociołków z „duszonkami”, degustacja, obrady 
komisji i werdykt jury. Z wielką przyjemnością, wspominając 
te wspaniałe smaki i zapachy, powtarzamy raz jeszcze wyniki:

W kategorii "Najciekawsza potrawa z ziemniaka:
• I miejsce: Barbara Balcerzak - „Kartoflak - babka ziemnia-
czana z boczkiem”;
• II miejsce ex-equo: KGW Meszna - „Krokiet ziemniaczany 
z kiełbasą i sałatka ziemniaczana” &  KGW Bystra - „Ziemniaki 
faszerowane grzybami i serem owczym i placki ziemniaczane 
z oskubkami”;
• IV miejsce: Jolanta Kajstura - „kaszanka z ziemniakami”.

W kategorii „Najlepsze duszonki”:
• I miejsce ex-equo: Katarzyna Gnioździorz, Rafał Konior - 
„Duszonki po Meszniańsku” & Magdalena Wojciuch-Smyrdek 
- „Zdrojowe Duszonki”; 
• III miejsce: KGW Meszna - „Duszonki”;
• IV miejsce: Dominik Sromek - „Duszonki Gumisiów”.

Dzięki niedawnej inwestycji, plac przy ulicy Handlowej 
w Mesznej został zaopatrzony w możliwość podłączenia 
prądu, bez którego Gminne Święto Ziemniaka nie mogłoby 
się odbyć w takiej formie. Na placu stanęła scena z nagło-
śnieniem, stoiska z małą gastronomią, możliwe było 
zorganizowanie konkursów kulinarnych i atrakcji dla dzieci. 
Firma SferaNet zadbała nawet o kibiców siatkówki – aby 
mogli korzystać równocześnie z zabawy i oglądania meczu 
– na dużym ekranie pod namiotem można było wspólnie 
obejrzeć emocjonujący mecz Polska-Brazylia.

Dekoracje zaoferowało Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, 
a efekt ich pracy pozytywnie zaskoczył chyba wszystkich. 
Scenografia była dopracowana w najdrobniejszych szcze-
gółach – od największych elementów, jak uwielbiany przez 
dzieci traktor, czy ławeczka w formie fotobudki, poprzez 
roślinne, tematyczne i związane z porą roku dekoracje sceny, 
aż po kolorowe chorągiewki wokół placu i drobne zawieszki 
z ziemniakiem.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację 
tego święta. Dzięki doskonałej współpracy, pomysłom i zaan-
gażowaniu wielu osób mogliśmy kultywować gminne tradycje 
i integrować się przy dobrej zabawie.

tekst i zdjęcia: Ela Fabirkiewicz / UG w Wilkowicach

Gratulujemy wszystkim Laureatom! Doskonale 
rozumiemy, dlaczego z kociołków i stoisk tak 
szybko wszystko zniknęło...

Główne nagrody w konkursach zostały ufun-
dowane przez firmę Fraktal. Natomiast Bielskie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego 
zakupiło 200 nagród, które można było wygrać 
w konkursach i zabawach. Były to głównie gry prze-
znaczone dla dzieci, ponieważ to właśnie dla nich 
BPBP buduje przedszkole w Mesznej!
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25 września miał miejsce kolejny Pasterski Odpust 
w Wilkowicach. Tłumy mieszkańców i gości uczestniczyły we 
Mszy św. oraz w zabawie na  placu przy Domu Strażaka. 

Uroczysta suma odpustowa została uświetniona przez 
Gminną Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Wilkowic, kapelę 
„Beskidzka Zgraja” oraz zespół „Lipowianie” z Lipowej. Po 
Mszy Św. zostały rozdane parafianom i gościom symboliczne 
serca z piernika z napisem „Odpust Pasterski Wilkowice”.

Cała ulica od kościoła po strażnicę zapełniła się stra-
ganami, a przed domem strażaka ulokowały się stoiska 
regionalne i scena na której nieprzerwanie królowały kapele 
góralskie. Wieczorem odbył się wspaniały koncert zespołu 
Bree, w którego skład wchodzą muzycy z naszych okolic, 
a zespół jest prowadzony przez Brygidę Sordyl, wieloletnia 
animatorkę zespołu Magurzanie z Łodygowic.

Sama forma odpustu jako „pasterski” to nawiązanie do 
lokalnej tradycji, kiedy to w okresie początku jesieni, w dniu 
Św. Michała, pasterze kończyli sezon wypasów. Wówczas 
rozliczali się oni z gospodarzami z powierzonych do wypasu 
owiec, a symbolicznym wydarzeniem dla zachodniej części 
Beskidu Małego był odpust na Świętego Michała - patrona 
wilkowickiego kościoła i jednocześnie patrona pasterzy. Był 
to odpust znany w całym dekanacie łodygowickim i okoli-
cach. Na odpust zjeżdżali się ze swoimi wyrobami lokalni 
rzemieślnicy, wytwórcy tradycyjnych pierników żywieckich, 
tradycyjnych beskidzkich serów, zabawek z drewna – tzw. 
„klepoków”, ptaszków z gliny, kramarze z koralami i ozdo-
bami, które młodzi pasterze kupowali swoim wybrankom.

Pasterski odpust przywrócony w tej formie w 2021 roku 
okazał się wyjątkowym wydarzeniem które zostało bardzo 
pozytwnie odebrane, jako symbolizujące lokalne dziedzictwo 
i wartość, którą należy kultywować. Tak też było i w tym roku, 
a rozdawane serca z pierników z napisem „Odpust Pasterski 
Wilkowice” stały się symbolem tegorocznego wydarzenia.

KGW poleca - na osłodę...

Oświata
Pierwsze dni w Przedszkolu 

w Bystrej
Wakacje w przedszkolu były czasem aktywności dzieci, 

rodziców i nauczycielek, bo nawet w wakacje wiele się działo. 
Na Dniach Bystrej przedszkolaki zaprezentowały swoje 
umiejętności taneczne i wokalne, a dzięki mobilizacji dzieci, 
rodziców oraz pracowników przedszkola na XXI Rodzinnym 
Rajdzie Rowerowym zdobyliśmy nagrodę za najliczniejszą 
reprezentację placówki oświatowej. Natomiast na Jarmarku 
Wakacyjnym nauczycielki (Pani Ola i Pani Olimpia) prowa-
dziły zabawy ruchowe i sportowe. Najwięcej radości wywołało 
puszczanie ogromnych, tęczowych baniek mydlanych. 
W pierwszych dniach września duże zaciekawienie wywołały 
nowe sprzęty w ogrodzie przedszkolnym - ławeczki i piaskow-
nica zakupione ze środków Rady Rodziców pozyskanych 
z kiermaszu świątecznego i Pikniku Rodzinnego oraz domek 
interaktywny ze środków budżetu gminy. W salach przed-
szkolnych natomiast pojawiły się nowe monitory interaktywne, 
pomoce dydaktyczne, mini rolety i półeczki zakupione z gmin-
nych środków budżetowych. Dziękujemy rodzicom, gościom 
oraz Wójtowi Gminy Wilkowice za hojność. 

Wyposażenie placówki jest ważne, bo sprzyja rozwojowi 
naszych wychowanków, jednak najważniejsze jest poczucie 
bezpieczeństwa u dzieci oraz asymilacja w nowym środo-
wisku, zwłaszcza tych najmłodszych. Proces adaptacji wcale 
nie musi być długi, a jego czas trwania zależy od indywi-
dualnego stopnia rozwoju psychospołecznego dziecka. 
Spokój i zadowolenie rodziców, ich pozytywne podejście do 
przedszkola oraz uśmiech i pomoc wszystkich pracowników 
zapewniają dzieciom łagodne i bezstresowe wejście w życie 
naszej społeczności przedszkolnej. Pomagają w tym również 
szybkie pożegnania z rodzicami w szatni oraz rozmowy 

o tym, co ciekawego działo się w przedszkolu. A dzieje się 
w naszym przedszkolu naprawdę dużo. Nowe zabawki, 
ciekawe pomoce do zajęć oraz liczne imprezy i dni tema-
tyczne, zapewniają dzieciom wiele pozytywnych wrażeń oraz 
kontakt z rówieśnikami. Natomiast celem nadrzędnym jest 
zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo naszych wychowanków 
w placówce. W związku z tym, głównym tematem Rocznego 
Planu Pracy, który będzie realizowany w ciągu całego roku 
szkolnego, jest właśnie bezpieczeństwo. To nie tylko zasady 
pobytu w placówce i ogrodzie, zasady ruchu drogowego, 
ale również zachowania prozdrowotne (higiena i profilak-
tyka chorób zakaźnych), ekologiczne i pierwsza pomoc. 
Realizując powyższy temat, już od pierwszych dni nowego 
roku szkolnego, nasza placówka przyłączyła się do akcji 
„Bieg Fair Play”. 8 września przedszkolaki poznały (utrwa-
liły) zasady bezpiecznego i uczciwego zachowania się, nie 
tylko w sporcie. Wszystkie dzieci biegały po wyznaczonym 
torze w ogrodzie przedszkolnym, dotarły do mety zdobywając 
medale przy kulturalnym dopingu rówieśników i pracowników 
przedszkola, świetnie się przy tym bawiąc.

Zespół Promujący Przedszkole
zdjęcie z archiwum przedszkola

Składniki spód:
• 1 kostka masła
• 10 dkg orzechów zmielonych
• 5 dag cukru pudru
• 25 dag zmielonych herbatników

Składniki masa:
• 1,5 kg sera białego zmielonego
• 2 szklanki cukru
• 8 jajek (żółtka, piana z białek)
• 2 budynie
• 2 cukry waniliowe
• 1 kostka masła

Wykonanie:
Spód: Z podanych składników 

zagnieść ciasto i rozłożyć go na blachę 
wcześniej wyłożoną papierem do 
pieczenia.

Masa: Masło utrzeć z cukrem, 
dodać żółtka i po łyżce sera, ucierać 
do uzyskania gładkiej masy. Na koniec 
dodać budyń i wymieszać delikatnie 
pianę z białek. Masę serową wyłożyć 
na ciasto, piec ok. 1 godz. W temp. 
180°C. Podawać posypane cukrem 
pudrem albo polane białą lub deserową 
czekoladą.

Smacznego życzy KGW z Wilkowic

SERNIK

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy włączyli się do 
współpracy: Radzie Sołeckiej Wilkowice, Związkowi Podhalan 
Oddziałowi Górali Żywieckich w Wilkowicach, Ochotniczej 
Straży Pożarnej Wilkowice, Kołu Gospodyń Wiejskich 
w Wilkowicach, Parafii pw. Św.Michała w Wilkowicach. 
Dziękujemy rówież za umożliwienie realizacji Pasterskiego 
Odpustu na Świętego Michała wójtowi Gminy Wilkowice 
Januszowi Zemanek, sołtysowi Wilkowic Łukaszowi 
Ślusarczykowi, pani dyrektor GOK „Promyk” Agnieszce Sech-
Brzósce, ks. proboszczowi Mirosławowi Włochowi, prezesowi 
OSP Wilkowice Tomaszowi Szczygłowskiemu i Tomaszowi 
Kąkolowi oraz przewodniczącemu Rady Gminy Wilkowice 
Marcinowi Kwiatkowi. Dziękujemy marszałkowi województwa 
śląskiego Jakubowi Chełstowskiemu za objęcie patronatem 
tego wydarzenia, a paniom: w-ce marszałek województwa 
Beacie Białowąs oraz radnej wojewódzkiej Agnieszce Biegun 
za udział w uroczystościach.

Andrzej Nycz, Prezes ZPOGŻ w Wilkowicachzdjęcia: Ela Fabirkiewicz
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Znów słychać gwar i wesoły śmiech. To dzieci powróciły 
do przedszkola po wakacyjnej przerwie. Zadowolone i wypo-
częte pomaszerowały do nowej sali, witając się z dobrze 
sobie znanymi nauczycielkami. Przybyły też nowe przed-
szkolaczki, które z zaciekawieniem obserwują swoje nowe 
środowisko. Dla niektórych dzieci to bardzo duże wyzwanie. 
Nowe miejsce, nowe panie i dzieci, nowe sytuacje i zasady 
- to wszystko sprawia, że niejedna łezka spłynie po twarzy 
maluszka. Adaptacja bywa dla niektórych trudna, ale warto 
pamiętać o kilku ważnych zasadach, by ten wymagający 
czas jak najszybciej się skończył. Najważniejsze, by rodzice 
byli przekonani, że posłali dziecko w wyjątkowo przyjazne 
i ciepłe miejsce. Pozytywnie nastawieni rodzice, którzy 
ufają doświadczonym nauczycielom to podstawa szybkiej 
adaptacji, bo inaczej maluszki od razu wyczują i przejmą 
niepewność i strach rodziców. Istotne jest również, by dziecku 
mówić zawsze prawdę, a nie sugerować, że np. przyjdzie się 
po nie wcześniej niż to będzie miało miejsce. Bardzo ważne 
jest pozwolenie dziecku na bycie samodzielnym. Dziecko, 
które nie będzie umiało poradzić sobie samo z podstawowymi 
czynnościami, może jeszcze bardziej czuć się zagubione i nie 
będzie w stanie odnaleźć się w dużej grupie dzieci. Dziecko, 
jeśli tylko jest zdrowe, musi też uczęszczać do przedszkola 
systematycznie, gdyż każda przerwa może spowodować, 
iż na nowo będzie musiało się zaadoptować. W naszym 
przedszkolu pracują doświadczone i wysoko wykwalifiko-
wane nauczycielki, które zawsze pomogą i doradzą, zarówno 
w sprawach adaptacyjnych, jak i wszystkich innych proble-
matycznych sytuacjach.  

W tym roku szkolnym w naszym przedszkolu również 
będzie gościć Kicia Kocia. Seria edukacyjnych filmików 
z zabawami ruchowymi dla dzieci zawsze była ciekawą 
atrakcją dla przedszkolaków, dlatego będziemy ją konty-
nuować, pozwalając dzieciom bawić się z ich ulubionymi 
postaciami z książek i bajek.

Zaczynamy nowy rok szkolny. Przed przedszkolakami dużo 
wyzwań i zadań, dużo atrakcji i przygód, jesteśmy pewni, że 
równie dużo będzie gościć uśmiechów na ich twarzach.

Anna Szlósarczyk
zdjęcie z archiwum przedszkola

Witajcie w naszej bajce…
Nowy rok szkolny w Przedszkolu Publicznym w Wilkowicach

 
REGULAMIN 

PATRONAT: Biblioteka Publiczna w Wilkowicach, 
Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy. 
PATRONAT MEDIALNY: „Głos Gminy Wilkowice”. 
ORGANIZATORZY:  
Stowarzyszenie „RAZEM dla WILKOWIC”. 
CELE DYKTANDA: 

• krzewienie i publikowanie poprawnej polszczyzny, 
• rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy 

i umiejętności ortograficznych, 
• zdrowa rywalizacja w „ortograficznych potyczkach”. 

ZASADY UCZESTNICTWA W DYKTANDZIE: 
Konkurs jest adresowany do mieszkańców Gminy 
Wilkowice. 
Udział w dyktandzie jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza 
przyjęcie w pełni zasad niniejszego regulaminu. 
Uczestnicy będą podzieleni na trzy grupy wiekowe: 

• uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych, 
• uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych oraz 

klasy I liceum, technikum, 
• uczniowie od klasy II liceum, technikum oraz 

pozostali mieszkańcy Gminy Wilkowice. 
Druk zgłoszenia do pobrania w Gminnej Bibliotece 
Publicznej. Wręczenie nagród odbędzie się na Komisji 
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w grudniu 2022 roku, 
o czym zwycięzcy zostaną powiadomieni. Osoby łamiące 
zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną 
wykluczone z udziału w konkursie. Nagradzane będą 
miejsca: pierwsze, drugie i trzecie (w  każdej grupie 
wiekowej). W przypadkach uzasadnionych Jury, w poro- 
zumieniu z organizatorami, może przyznać wyróżnienia. 
Tytuł MISTRZA „ORTOGRAFICZNYCH  POTYCZEK” 
i nagrodę otrzyma osoba, która tekst dyktanda (w swojej 
grupie wiekowej) napisze bezbłędnie. Wgląd do własnej 
pracy będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym 
przez organizatorów po zakończeniu imprezy. 
PRZEBIEG DYKTANDA I KRYTERIA OCENY: 
Tekst będzie czytany zdaniami, bez powtarzania. Podczas 
pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy 
naukowych, urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, 
smartwatche, notesy, laptopy) i słowników oraz 
porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali 
przed oddaniem pracy. Oceniana będzie także interpunkcja. 
Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi. 
Nieczytelny i niejednoznaczny zapis słowa i znaku 
interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść 
piszącego. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być 
wyraźnie zaznaczone. W poprawkach nie można używać 
liter drukowanych. 
 

INFORMACJE DODATKOWE: 
1. Ogłoszenie wyników w ostatnim tegorocznym 

numerze „Głosu Gminy Wilkowice” i na stronie 
internetowej Gminy Wilkowice. 

2. Tekst dyktanda zostanie opracowany zgodnie 
z zasadami pisowni i interpunkcji zawartych w Wielkim 
Słowniku Ortograficznym PWN, Warszawa 2019, wyd. 
4, redakcja naukowa Edward Polański. 

3. Dla najlepszych organizatorzy zapewniają atrakcyjne 
nagrody. 

4. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest 
poczęstunek. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian 
w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność. 

6. Regulamin na stronie internetowej Gminy Wilkowice 
oraz do pobrania w Gminnej Bibliotece Publicznej 
i w bibliotekach szkolnych na terenie Gminy. 

 
Gorąco zachęcamy do udziału w Dyktandzie! 

 
W imieniu organizatorów 

Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Wilkowic” 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Formularz zgłoszeniowy 
XIV edycji Dyktanda z języka polskiego 

 

Nazwisko ..................................................................... 

Imię ............................................................................. 

Szkoła …………………………………………………….. 

Adres zamieszkania .................................................... 

…………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy ……………………………………… 

Kategoria ...................................................................... 

Zasady zawarte w regulaminie są mi znane. 

 

                                     ................................................... 

                                                              podpis 

 

Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic” 
serdecznie zaprasza 
mieszkańców Gminy Wilkowice
do udziału w konkursie ortograficznym.

Termin: piątek 21 października 2022 r.;
Miejsce: SP nr 2 im. Królowej Jadwigi 
w Wilkowicach, ul. Szkolna 8;
Rozpoczęcie: godz. 17:00;
Czas trwania: 45 min.;
Rejestracja: w dniu konkursu od godz.16:30.

„ORTOGRAFICZNE 
POTYCZKI”
już po raz XIV

Jesienna chandra
czy chandryczenie się? 

Zanurzyć się w jesieni ad hoc? Hydromechanik z Hyde 
Parku z cicha zachichotał, po czym zaczął rzęzić i melan-
cholijnie wzdychać, chociaż skądkolwiek by nie pochodził, 
przeżywał rokroczne deja vu. Któryż to raz jego rozchwiane 
jestestwo odchorowywało równonoc jesienną i przesi-
lenie zimowe? Chandra na przemian ze schyłkowym fin de 
siecle’em  zarzynała mu trzewia, żerowała w hipokampie, 
jakby zażył glikokortykosteroidy. To irracjonalne i transcen-
dentne fiksum-dyrdum pogłębiało ponadto chandryczenie 
się z niesforną bandą rzezimieszków – rzekłbyś - trzpiotów 
i huncwotów, których nieprzebrana horda wychynęła spośród 
drzew. 

- Hejże! Hola! - ryknął z dala i bez ogródek.
Barbarzyńcy czmychnęli, usłyszawszy tembr głosu quasi-

-bohatera wszech czasów. Niezachwiany heroizm i postawa 
półboga ni stąd ni zowąd przebrzmiały, gdy z hukiem padł 
na wznak, poślizgnąwszy się na zanadto spróchniałej korze, 
przeplecionej przepiórczym pierzem i inkrustowanej skorup-
kami jaskółczych lub kukułczych jaj. Gdy zachrzęściły mu 
kości twarzoczaszki, był ogorzały z przerażenia i jeszcze ta 
ciuchcia… Ach, ech! Wzniósłszy się ponad oranżerią, ujarz-
miony duch mocarza, rubaszny i swawolny dotychczas, 
przedzierzgnął się w pięknoducha, co było równoważne 
z – mniejsza o to - młócką jego hierarchicznego i chronolo-
gicznego curriculum vitae.

Powróciwszy z przestworzy i sfrunąwszy spomiędzy 
cumulusów, dostrzegł wszechobecną feerię barw. Zdjął 
dżinsową kurtkę, przywdział podkoszulek z dżerseju - nowo 
odkryty w szkaplerzu T-shirt po autochtonie z Afryki Północnej 
rodem z Algierii lub Mauretanii - założył kombinezon z płótna 
i popędził w kierunku południowo-wschodnim. Zanurzył się 
w przestworzach parku. Zważywszy na to, że naprzeciw 
ujrzał brzezinę i wrzosowiska skąpane w jarzącym świetle 
jutrzenki, zaczął rżeć do rozpuku i piać z nieukrywanym 
zachwytem. Tarzał się non stop w żółto-pomarańczowo-czer-
wonych liściach i jasnozielonych żołędziach, świeżo opadłych 
z dębu szypułkowego, oraz mocno przerzedzonych krzewin-
kach. Ten huraoptymizm i hedonistyczna huśtawka emocji 
sekundowały wystrzałom świętokradczych zhańbień. 

Kres tym hockom-klockom i hochsztaplerskim czy hipi-
sowskim podżeganiom dała żądza ukonstytuowania 
oligarchicznej zasady constans, która przejęła władzę nad 
organizacyjno-gospodarczym chaosem. Pro publico bono 
nieokrzesany, samozwańczy kontrrewolucjonista został 
ujarzmiony przez pielęgniarzy, którzy przylecieli helikopterem 
LPR-u z pobliskiego Tel Awiwu-Jafy, okrążywszy Cambridge 
i Cieśninę Singapurską. Wsuwany do wehikułu, przykryty 
haftowaną pierzyną, rozmarzony warchoł nucił bas-ba-
rytonem: ,,W żółtych płomieniach liści brzoza dopala się 
ślicznie…”.

Jesienny brzask (IV- VI)

Jesienią każdy poranek wskrzesza do życia przyrodę, 
która jest zazwyczaj uśpiona. Zwierzęta przeciągają się 
i wyruszają na żer. Rośliny czyhają na okazję, żeby wyżąć się 
jeszcze z próchniczej ziemi. Świat zatrzymuje się we wszech-
ogarniającej euforii, wierząc że jeszcze nie czas na chłodne 
i wietrzne przedpołudnia.

W przydomowym ogródku trwa niewyobrażalna krząta-
nina. Rodzina jeży wyrusza spoza kupki ciemnobrązowych 
i wyschniętych liści w poszukiwaniu wrażeń. Przemierzają 
grządki oraz obrzeża altany. Niedostrzegalnie wygrzebują 
z ziemi różne przysmaki. Nieopodal niedojrzałe łasiczki 
wygrzewają swoje futerka w promieniach wschodzącego 
słońca. Przeróżnym ptakom przypomina się czas letnich 
arii, wykonywanych znad cieniutkich piorunochronów i prze-
wodów elektrycznych. Wokół domu przesuwają się cienie 
mysich bohaterek, czmychają w popłochu, przymykając 
z przerażenia malutkie oczka. Nie muszą jednak drżeć 
o swoje życie. Rozanielony kocur Onufry ochoczo tarza 
się w nagrzanym piachu i cichutku mruczy. Nie w smak mu 
teraz polowanie. Marzy o nieprzebranej ilości ciepłego mleka 
i schronieniu na zapiecku. 

Nieziemskie chwile mijają nieubłaganie. Wkrótce zapadnie 
zmierzch. Uśnie kochana menażeria, chrapiąc i posapując 
cichutko w swoich przytuliskach. Poszczególni przedstawi-
ciele tutejszej fauny zapadną w zimowy sen. Obudzą się wraz 
z nastaniem pierwiosnków. 

Zanurzmy się w jesieni (VII- I)

Jesienny pejzaż rokrocznie mnie zachwyca. Nie potrafię 
powstrzymać się od głośno brzmiących westchnień. Ta 
wszechobecna rewia barw! Kosodrzewina zrzuca pożółkłe 
igły. Dąb szypułkowy okrył się purpurą. Tawuła japońska 
i trzmielina przybrały po części odcień jasnobrązowy, a gdzie-
niegdzie pomarańczowo-żółty, czy nawet ochry.

Przepięknie wyglądają nizinne wrzosowiska, które 
w okamgnieniu zmieniają się w żarzące połacie w brze-
zinach, gdy wychynie półokrągłe słońce. Na wyżynach 
i pogórzach dawno już przekwitł rzepak, zżęto zboża - żyto 
i pszenicę. Nadchodzi melancholijna pora, kiedy po pustko-
wiach snują się nieokiełznane mgły. Spośród wierzchowisk 
wychyla się bujna, naskalna flora jurajska. Nie inaczej jest 
w górach, gdzie osuwiste gołoborza poprzetykane są prze-
różnymi mchami. Tu jesienną chandrę zażegna halny, który 
regularnie otrząsa wyschnięte liście z drzew i hula nieopodal 
nowo odkrytych przez turystów szczytów. Znad drewnianych 
i murowanych chałup unosi się dym, przepasując przejrzyste 
powietrze. 

Niechybnie i nieubłaganie zmierza okrutna zima. Mróz 
zechce ściąć morza i rzeczułki. Strugi wody przedzierzgną 
się w lśniące o brzasku sople, poprzyczepiane do strzech, 
dachów i hełmów wież. Pora ukryć się pod przepastną 
pierzyną, założyć moherowe podkolanówki, przygotować 
herbatę z żurawiną i zacząć pochłaniać bestsellery.

Sprawdź się! - jesienne dyktanda 
z XIII edycji Ortograficznych Potyczek:
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Usługi w naszym regionie

  

                  BBaannkk  SSppóółłddzziieellcczzyy  ww  BByyssttrreejj            
ooffeerruujjee  nnaa  ookkrreess  ddoo  3366  mmiieessiięęccyy  

  KKRREEDDYYTT  PPRROOMMOOCCYYJJNNYY  
  
 

   oprocentowanie stałe tylko 99,,9900  %% w skali roku 
   prowizja za udzielenie kredytu 22,,0000  %%  
   prowizja przygotowawcza za złożenie wniosku kredytowego 1,00 %,  
   nie mniej niż 10,00 zł 
   dla osób posiadających w naszym Banku rach. ROR prowizja za udziel. kredytu 1,00 %   
 

Zapraszamy również do naszych 
placówek w Buczkowicach,  

Szczyrku i Wilkowicach 
 

 www.bsbystra.pl 
  

OOffeerrttaa  aakkttuuaallnnaa  oodd  11  ppaaźźddzziieerrnniikkaa    
ddoo  3300  lliissttooppaaddaa  22002222  rr..  

  

Dane dotyczące zadłużenia klienta 
weryfikowane są w Biurze Informacji Kredytów 

i Krajowym Rejestrze Długów 

  

  

PPRRZZYYKKŁŁAADD   RR EEPPRR EEZZ EENN TTAATTYYWWNN YY   
KKwwoottaa  kkrreeddyyttuu  1100..000000  zzłł..,,    OOkkrreess  kkrreeddyyttoowwaanniiaa  3366  mm--ccyy    

Parametry Koszty /zł/ 
Rata kredytu 959,00 
Łączna kwota wszystkich opłat, prowizji i innych 
kosztów związ. z zawarciem umowy, w tym: 

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

 
 

100,00 
100,00 
10,00 

Suma odsetek 547,85 
Całkowity koszt kredytu 757,85 

 

Stopa rzeczywista wynosi 14,80 %. 
 

 

 

 

Firma Pogrzebowa Bogusław Wałach 
 

43-360 Bystra, ul. Przedszkolna 17 

        33 817 11 20                 601 52 52 66 
 

kompleksowe usługi związane  
z organizacją pogrzebów 

 usługi całodobowe 
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MECHANIKA
KLIMATYZACJA
WULKANIZACJA

POMOC
DROGOWA

MECHANIKA
KLIMATYZACJA
WULKANIZACJA

POMOC
DROGOWA

tel. 603 532 942
Wilkowice, ul. Swojska 6
(obok gazów technicznych)

TENISOWE PRZEDSZKOLE

zajęcia w małych grupach
nowoczesna ogrzewana hala tenisowa

bezpłatne wypożyczenie sprzętu
wykwalifikowana Kadra Trenerska

z licencją Polskiego Związku Tenisowego
ćwiczenia prowadzone

według programu Tenis 10

Bystrzańska Akademia Tenisowa
ul. Pod Piekłem 29, 43-360 Bystra

www.akademiaopen.pl, tel. 507 127 959

Klub Tenisowy BAT BYSTRA
organizuje zajęcia tenisowe
dla dzieci w wieku 3,5-4 lata

Program 
„Tenisowe Przedszkole”
to nowoczesna forma
stawiania pierwszych kroków 
dziecka na korcie poprzez 
ćwiczenia ogólnorozwojowe
z elementami tenisa.
Nasze zajęcia dla
przedszkolaków to przede 
wszystkim świetna zabawa 
połączona ze zdobywaniem
umiejętności tenisowych.

Sport i rekreacja
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Na Mistrzostwa Polski Juniorów do Kielc pojechała szóstka 
zaawodników w wieku 13-16 lat: Karolina Fabirkiewicz, Urszula 
Kulik, Alicja Stanclik, Magdalena Leś, Maksymilian Dominiak 
i Kacper Kubinek. Kiedy nieco opadły już emocje związane 
z osiągniętymi sukcesami (opisanymi powyżej), zadaliśmy 
całej szóstce kilka pytań, na które zgodnie odpowiedzieli:
- Kiedy zaczęliście trenować ten sport? 
Każdy z nas zaczął różnie. My (Ula i Karolina) trenujemy 
najdłużej. Zaczęłyśmy jak miałyśmy 7 lat, teraz więc trenu-
jemy już od 9, Kacper trenuje 6 lat, Maks jest z nami od 3 lat, 
Ala od 2, a Magda od roku. Jako młode osoby „weszliśmy” 
w ten sport bez świadomości, że możemy zajść tak daleko.
- Uprawiacie lub uprawialiście inne sporty? 
Tak, każdy z nas uprawiał jakąś inną dyscyplinę, a teraz 
niektórzy z nas nadal uprawiają inne sporty.
- Co w treningach lubicie najbardziej?
W treningach najbardziej lubimy integrację, zawsze się 
świetnie dogadujemy.
- Czy to wszystko w powietrzu nie dzieje się za szybko? 
Macie czas pomyśleć o tym, gdzie wylądować i co zrobić?
Po tylu latach w tym sporcie jesteśmy do tego przyzwycza-
jeni, dla nas czas w powietrzu płynie inaczej, skacząc mamy 
bardzo dużo czasu na pomyślenie, to już nawyk.

- Czy to jest trudne?
Odpowiedź będzie brzmiała podobnie – dla nas, jako zawod-
ników, nowe elementy zawsze na początku są trudne, lecz po 
czasie stają się naturalne.
- (Do Karoliny i Uli) Jaki macie sposób na utrzymanie tak 
doskonałej synchronizacji podczas skoków? 
Mamy już w tym duże doświadczenie, bo od początku 
skaczemy razem. Synchronizacja w naszych układach jest 
bardzo łatwa, wystarczy słuchać odbić trampoliny.
- Czy Wasze plany na przyszłość są związane ze sportem? 
Również każdy z nas ma inne plany na przyszłość, 
w większości każdy będzie chciał pójść w inną stronę, ale 
z trampoliną w jakiś sposób pozostaniemy związani.
- Czy macie jakieś rady dla młodszych zawodników?
Niech się nie poddają i biorą przykład ze starszych.
- A co chcielibyście powiedzieć trenerom?
Dziękujemy za tyle lat poświęconych dla nas, za wytrwałość, 
cierpliwość i za to, że zawsze są z nami.

Karolina, Ula, Ala, Magda, Maks i Kacper / rozmawiała Ela F.

24-25 września w Kielcach odbyły się 
Mistrzostwa Polski Juniorów oraz 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w skokach 
na trampolinie, ścieżce i podwójnej mini-
-trampolinie, z których zawodnicy UKS ALFA 
przywieźli komplet medali: złoty, srebrny 
i  brązowy!

Podwójną rewelacją okazali się chłopcy: 
Kacper Kubinek i Maksymilian Dominiak, 
którzy zajęli 2/3 podium chłopców klasy II w skokach na 
podwójnej mini-trampolinie zdobywając: Kacper pierwsze, 
a Maks trzecie miejsce! 

Karolina Fabirkiewicz i Urszula Kulik zdobyły srebrny 
medal w skokach synchronicznych na trampolinie dziewcząt 
w klasie I. Skoki synchroniczne wymagają, oprócz tech-
nicznych umiejętności każdego zawodnika, dodatkowych 
zdolności - odnalezienia się w przestrzeni i czasie podczas 
wykonywania układu równolegle z drugą osobą. Oceniana 
jest tutaj nie tylko trudność układu, wysokość, czystość 
wykonania, ale również synchronizacja. Inka i Ula mają ten 
niezwykły dar i potrafią go wykorzystać. Dziewczyny starto-
wały w strojach, które dostały od trenerki Galiny - to w nich 
Galina Lebedeva i Tatiana Petrenia zdobyły złoty medal 
w skokach synchronicznych na trampolinie na Mistrzostwach 
Świata w Hannower w 2003 roku.

Złoty początek 
sezonu! 

Urszula Kulik startowała również w skokach indywidu-
alnych na trampolinie dziewcząt w klasie I. Zajęłą czwarte 
miejsce, a do brązowego medalu zabrakło jej zaledwie 0,01 
punktu! Alicja Stanclik i Magdalena Leś wywalczyły w konku-
rencji skoków na ścieżce odpowiednio: Alicja 9 miejsce wśród 
dziewcząt klasy I, a Magdalena 10 wśród dziewcząt klasy II.

Zawodnicy przygotowywani byli do startu przez doskonałych 
trenerów: Janusza Kruka i Galinę Lebedeva, którzy nie próżno-
wali nawet w trakcie wakacji i dzięki temu nowy sezon sportowy 
zaczął się dla UKS ALFA Wilkowice od razu „medalowo”. 

Serdecznie gratulujemy zarówno Zawodnikom jak 
i Trenerom i życzymy kolejnych sukcesów.

Ela Fabirkiewicz

Jak to jest w locie?

Zdjęcia: UKS ALFA
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W sobotę 24 września 2022 r. po raz drugi odbył się wyścig 
górski na szczyt Klimczoka. Start wspólny usytuowany był na 
ulicy Fałata, obok hotelu Magnus, a meta - pod schroniskiem 
na Klimczoku. Zgłoszonych do zawodów prawie 80 zawod-
ników z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy pokonało dystans 
blisko 11 kilometrów, z przewyższeniem wynoszącym ponad 
800 m.

Zawody w klasyfikacji OPEN wygrali:
Kobiety: 
1. Kaczmarzyk Anna - Istebna (52:23.3)
2. Haltof Ewa - Třinec (59:47.0) 
3. Serafinowska Dorota - Skoczów (1h 02:13.1)
Mężczyźni: 
1. Brzózka Adrian - Ustroń (34:38.8)
2. Kmets Oleksii - Bielsko Biała (36:12.7)
3. Niemiec Przemysław - Pisarzowice (37:40.2)
4. Rawicki Jakub - Bielsko Biała (37:59.0)
5. Piasecki Paweł - Bielsko-Biała (39:55.1)
6. Mitręga Patryk - Brenna (40:35.2)

Uphill Klimczok MTB 2022
Organizatorami wydarzenia "Uphill Klimczok MTB" 

byli: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, 
Gmina Wilkowice, GLKS Wilkowice oraz Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Puchary, medale i nagrody wręczali: 
Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice Marcin Kwiatek,  
członek zarządu Powiatu Bielskiego Grzegorz Gabor, sołtys 
Bystrej Piotr Pielesz, Prezes GLKS Wilkowice Ryszard 
Rączka, Jerzy Kochaj oraz olimpijczyk Przemysław Niemiec. 

Sponsorami nagród indywidualnych w poszczególnych 
kategoriach wiekowych były firmy:

BIMBER – Rafał Nycz
FIZJOSPORT – Jerzy Kochaj
POWER OF SCIENCE – Michał Brauliński
PAMIR BIKE – Krzysztof Pawlik
Szczególne słowa podziękowania za pomoc w orga-

nizacji zawodów kierujemy do strażaków oraz zespołu 
ratownictwa medycznego OSP BYSTRA.

Zarząd GLKS WILKOWICE
Zdjęcia: Marcin Kwiatek


