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Narodowy
Spis

Powszechny
2021!

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu, 
aby ten szczególny czas upłynął w atmosferze radości i spokoju,

aby napełnił Wasze serca miłością do drugiego człowieka.
Niech te Święta będą czasem wyjątkowym,

który przyniesie wytchnienie i zapomnienie trudów dnia codziennego, 
czasem odnalezienia spokoju wewnętrznego, siły i optymizmu.

Co nowego w inwestycjach?
• Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej;
• Rozbudowa ul. Agrestowej w Mesznej;
• Budowa parkingu przed ośrodkiem zdrowia w Wilkowicach.

Spośród około 40 bieżących i planowanych inwestycji 
przybliżymy Państwu kilka ostatnio rozpoczętych zadań:

Marcin Kwiatek
Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice

Janusz Zemanek
Wójt Gminy Wilkowice
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Inwestycje

To zupełnie nowa odsłona zadania, mającego na celu 
odwodnienie terenu szkoły i boiska sportowego oraz znacznej 
części terenów Mesznej leżących powyżej ul. Szczyrkowskiej. 
Tym razem podejście do tematu jest nie tylko koncepcyjne, 
ale znacznie szersze, obejmujące region od ul. Nadszkolnej 
do potoku Mesznianka. Inwestycja obejmuje również frag-
ment ul. Agrestowej i stanowi przyczynek do zupełnie nowego 
zadania - budowy przedszkola, które zostanie szczegółowo 
opisane w kolejnych numerach „Głosu Gminy Wilkowice”.

11. marca podpisano umowę na zadanie pod nazwą: 
„Rozbudowa ulicy Agrestowej wraz z budową odwodnienia 
w Mesznej”. W ramach jego realizacji zostanie wykonane 

To jedna z najważniejszych, od wielu lat, inwestycji 
w Mesznej, której zasadniczym celem jest zlikwidowanie 
potrzeby uczenia się dzieci w systemie dwuzmianowym. 
Obecnie dzieci i młodzież w klasach 1-6 mają zajęcia w takim 
właśnie systemie, a od roku 2023, ze względu na reformę 
oświatową, w szkole przybędą oddziały klas 7 i 8 - to ozna-
czałoby potrzebę nauki w szkole od wczesnego poranka do 
późnego wieczora, ale tak się nie stanie. 

3. marca została zawarta umowa na zadanie pod nazwą: 
„Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej 
przy ul. Szkolnej 1 w formie zaprojektuj i wykonaj”. Realizacja 
tej długo wyczekiwanej przez społeczność Mesznej, inwe-
stycji, zakłada rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

o sześć sal dydaktycznych z zapleczem sanitarnym, wejściem 
dla klas starszych (z szatnią), strefami dla nauczycieli, admi-
nistracji, terapii zajęciowej oraz biblioteką, strefą techniczną 
i pomieszczeniami uzupełniającymi. Projekt przewiduje 
również wykonanie kompleksowej zmiany zagospodarowania 
terenu dla całego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz 
z dojściami pieszymi, dojazdami, miejscami postojowymi, 
przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej 
oraz ogrodzeniem terenu. 

Wykonawcą tego zadania będzie firma WODPOL Sp. 
z o.o. z Żywca, który zobowiązał się zakończyć prace do 
końca czerwca 2023 r. 

kompleksowe odwodnienie ul. Nadszkolnej, terenu szkoły 
wraz z jej nowo budowaną częścią, ul. Szkolnej, nowego 
przedszkola oraz ul. Agrestowej. Wykonana zostanie 
kompleksowa przebudowa ul. Agrestowej na odcinku około 
100 m, wzdłuż ulicy powstanie utwardzone pobocze, indy-
widualne zjazdy do posesji oraz miejsca postojowe, wraz 
z chodnikiem od strony przedszkola.  

To zadanie, na które nasza gmina pozyskała dofinanso-
wanie w wysokości ponad 1,1 mln złotych z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, zostanie zrealizowane przez 
firmę P.H.U. „TREXBUD” S.C. z Pisarzowic. Zakończenie 
robót budowlanych planowane jest na lipiec br. 

Rozbudowa ul. Agrestowej w Mesznej

Głos Gminy Wilkowice zmienia się dla Państwa! 

Jedną z kluczowych zmian w miesięczniku gminnym będzie przeznaczenie większej ilości miejsca na informacje doty-
czące realizowanych i planowanych inwestycji, tak ważnych w życiu Mieszkańców naszej gminy. W bieżącym wydaniu 
zaczniemy od przybliżenia Państwu trzech niedawno rozpoczętych realizacji, a w kolejnych numerach opowiemy o kolej-
nych. Pracujemy również nad zmianą szaty graficznej, spójnej z indentyfikacją wizualną gminy oraz nad stworzeniem 
nowych, ciekawych działów tematycznych gazety.

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej

Okres zimowo-wiosenny oraz charakterystyczna dla niego, kapryśna aura, nie stanowi najlepszego czasu dla realizacji 
zadań budowlanych. Pogoda nie stanowi jednak przeszkody w tym, by prowadzić prace przygotowawcze dla kolejnych, 
ważnych inwestycji, które poprawią jakość życia mieszkańców Gminy Wilkowice. W ostatnich tygodniach zawarto kilka umów 
na realizację inwestycji, których efekty będziemy mogli zobaczyć już w najbliższych tygodniach.
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Informacje

Już w najbliższych dniach ruszą maszyny i na dobre rozpocznie się praca związana 
z przebudową placu przed ośrodkiem zdrowia w Wilkowicach. Jednym z najważniejszych 
argumentów, który przesądził o potrzebie realizacji tej inwestycji, jest systematyczne 
blokowanie wyjazdu karetki pogotowia przez samochody, których właściciele przyjeż-
dżają do ośrodka zdrowia „tylko na chwilkę”, „tylko po receptę”, „tylko do rejestracji”. 
W momencie, kiedy liczy się każda sekunda, ratownicy medyczni tracą cenne minuty, 
biegając po całym ośrodku zdrowia, poszukują kierowców blokujących wyjazd karetki. 

Realizacja projektu zakłada przebudowę wyjazdu z garażu, budowę łącznie ośmiu 
miejsc postojowych dla pacjentów ośrodka, kanalizacji deszczowej, montaż oświe-
tlenia placu, wymianę starego ogrodzenia oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. 
Działania te poprawią również aspekt wizualny całego otoczenia ośrodka zdrowia.

Budowa parkingu przed ośrodkiem zdrowia w Wilkowicach

Wykonawca zadania pod nazwą: „Budowa parkingu na terenie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18”, którym jest firma WTÓRBET Sp. z o.o. z Bielska-Białej, zakończy wszystkie prace 
w ciągu sześciu miesięcy. 50% kosztów tej inwestycji poniesie Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.

dr inż. Janusz Zemanek, Wójt Gminy Wilkowice

Jest to również duże ułatwienie dla gości, którzy przyjeż-
dżają do nas pierwszy raz, dla listonosza czy kuriera oraz 
dla pracowników urzędu gminy, którzy dostarczają decyzje 
podatkowe oraz za gospodarowanie odpadami. Potrzebna 
jest również skrzynka pocztowa, dzięki której mamy pewność, 
że trafią do nas wszystkie informacje. Zarówno tabliczka 
z numerem, jak i skrzynka pocztowa powinny być umiesz-
czone w łatwo dostępnym i widocznym miejscu.

Właściwe oznakowanie budynku to również nasz 
obowiązek wynikający z prawa. Zgodnie z przepisami (Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku art. 
47b. ust. 1): „Właściciele nieruchomości zabudowanych lub 
inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, 
które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek 
umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej 
budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru”.

W przypadku domów jednorodzinnych obowiązek umiesz-
czenia tabliczki spoczywa na jego właścicielu. Ustawa nie 
narzuca koloru, wielkości oraz wzoru tabliczki, jedynie zobo-
wiązuje do umieszczenia na niej numeru budynku, nazwy 
ulicy, placu, osiedla bądź miejscowości.

Tabliczka z numerem porządkowym powinna być umiesz-
czona w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. 
W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej 
nieruchomości, tabliczkę oraz skrzynkę pocztową należy 
umieścić również na ogrodzeniu. Dokumenty należy złożyć 

„Proszę podać adres…”
Bardzo ważnym elementem każdej posesji jest tabliczka z numerem porząd-

kowym. Ten niedoceniany drobiazg ma ogromne znaczenie z kilku powodów. 
Przede wszystkim jest to kwestia bezpieczeństwa – może się zdarzyć, że będzie 
musiała dojechać do nas karetka, straż pożarna lub inne służby. Brak właściwego 
oznaczenia może utrudnić im dotarcie na czas pod wskazany adres.

- Każda nieruchomość powinna być opatrzona tabliczką 
informacyjną z numerem budynku oraz skrzynką pocztową 
na frontowej ścianie posesji, w miejscu widocznym od strony 
ulicy lub wjazdu na posesję.
- Na tabliczce powinien znaleźć się numer nieruchomości 
i nazwa ulicy.
- Tabliczka informacyjna powinna być oświetlona w nocy.
- Jeśli budynek znajduje się w głębi ogrodzonej działki, tablica 
z numerem powinna znaleźć się również na ogrodzeniu. 
W tej sytuacji skrzynka pocztowa powinna znaleźć się na 
ogrodzeniu.

Zwracamy się z prośbą do tych mieszkańców naszej 
gminy, którzy jeszcze tego nie zrobili, o umieszczenie 

tabliczki z numerem porządkowym oraz skrzynki 
pocztowej w sposób zgodny z przepisami.

w urzędzie gminy podając informację o położeniu domu: 
nazwę ulicy, obręb ewidencyjny, numer działki ewidencyjnej, 
a także dołączyć kopię mapy obrazującej lokalizację nieru-
chomości. Procedura nadawania numeru przeprowadzana 
jest bezpłatnie.
Informacje prawne dotyczące oznakowania domu znajdziemy 
w kilku dokumentach:
- w kodeksie wykroczeń,
- w prawie geodezyjnym i kartograficznym,
- w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie nume-
racji porządkowej nieruchomości,
- w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Elżbieta Fabirkiewicz
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Rusza Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021! 

Narodowy Spis Powszechny to największe badanie staty-
styczne w naszym kraju, które co 10 lat realizuje Główny 
Urząd Statystyczny. Jego organizacja pozwala na zebranie 
informacji o stanie i strukturze demograficzno-społecznej 
oraz ekonomicznej naszego kraju. Dane te wykorzystywane 
są później w planowaniu działań na wielu polach. Wyniki 
Spisu pozwalają władzom administracji rządowej i samorzą-
dowej odpowiadać na najważniejsze potrzeby mieszkańców. 
Stanowią też podstawę określania wysokości subwencji 
państwowych czy dotacji dla gmin i województw. 

Jakie dane należy przygotować do udziału w spisie? 

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego zebrane 
zostaną dane, między innymi, na temat naszych danych 
osobowych, aktywności zawodowej, wykształcenia czy niepeł-
nosprawności. W ankiecie znajdą się też szczegółowe pytania 
na temat innych mieszkańców naszego gospodarstwa domo-
wego oraz posiadanych zasobów mieszkaniowych. Pełna 
lista danych, jakie zebrane zostaną podczas Narodowego 
Spisu Powszechnego, dostępna jest na stronie internetowej: 
spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-
-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021. 

Co bardzo istotne - wszystkie dane osobowe przetwarzane 
w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej 
ochronie, a osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane 
do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

W jaki sposób wziąć udział w spisie? 

W tym roku, również ze względu na sytuację epidemiczną, 
podstawową metodą przeprowadzenia spisu będzie samo-

spis internetowy. Oznacza to, że każdy mieszkaniec Polski, 
od 1 kwietnia, kiedy to oficjalnie rozpocznie się spis, powinien 
wejść na stronę internetową spis.gov.pl oraz wypełnić, za 
pomocą specjalnej aplikacji, formularz spisowy. 

Co, jeśli nie jestem w stanie dokonać samospisu inter-
netowego w domu? 

Jeśli nie macie Państwo możliwości, by dokonać samo-
spisu w domu, na przykład z powodu braku komputera, 
zachęcamy do kontaktu z naszym Urzędem Gminy, gdzie 
będziecie mogli skorzystać z pomocy urzędnika przy wpro-
wadzeniu niezbędnych danych do systemu. W tym celu warto 
wcześniej umówić się telefonicznie na takie spotkanie oraz 
upewnić się, że zebraliśmy wszystkie niezbędne dane. 

Co, jeśli nie jestem w stanie dotrzeć do Urzędu Gminy? 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy miesz-
kaniec nie może dopełnić tego obowiązku, dane zbierane 
będą przez rachmistrza spisowego. Rachmistrz spisowy 
skontaktuje się z takimi osobami telefonicznie lub odwiedzi je 
w domu. Rachmistrzowie rozpoczną realizację swoich zadań 
prawdopodobnie dopiero w maju. 

Warto pamiętać, że udział w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiąz-
kowy dla każdej osoby zamieszkującej teren naszego kraju, 
również dla przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicz-
nych. Co ciekawe, Główny Urząd Statystyczny, w ramach 
działań promocyjnych zapowiedział organizację loterii dla 
osób, które dokonają samospisu, w której wygrać będzie 
można cenne nagrody.

Nie zwlekaj! Już od 1. kwietnia - wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet! 
Sebastian Snaczke
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Składając serdeczne podziękowania pragniemy wyrazić 
ogromną wdzięczność wszystkim ludziom za okazaną pomoc 
oraz ogromne wsparcie finansowe, które traktujemy jako 
wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy. 

Dzięki otrzymanej pomocy byliśmy w stanie szybko podjąć 
prace mające na celu odbudowę naszego wspólnego domu 
rodzinnego. Obecnie staramy się wykonać jak najwięcej prac 
samodzielnie, żeby ograniczyć konieczność ponoszenia 
wydatków, a Państwa pomoc przeznaczyć w całości na mate-
riały budowlane w stopniu umożliwiającym nasz powrót do 
domu i normalności. 

Wasza pomoc pozwoli nam na odbudowę naszego wspól-
nego marzenia, na którego realizację tak długo czekaliśmy. 
Po wielu latach wyrzeczeń i różnych zdarzeń losowych połą-
czyło nas właśnie to miejsce i rodzina, którą zapragnęliśmy 
wspólnie stworzyć. 

Chcielibyśmy przekazać dziś ogromne podziękowania 
wszystkim, jako jednej społeczności, jak i każdemu z osobna. 
Szczególnie dziękujemy:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Mesznej oraz Państwowej 
Straży Pożarnej w Bielsku-Białej za sprawną akcję, która 
zminimalizowała straty i ocaliła dom.

- Izie Frączek za pomysł, inicjatywę, cierpliwość i organi-
zację ogólnopolskiej zbiórki.

- Wójtowi Gminy Wilkowice oraz pracownikom Urzędu 
Gminy w Wilkowicach za organizację kontenerów i wywóz 
odpadów budowlanych.

- Panu Tomaszowi Zającowi z firmy Ekoprim za organi-
zację i wypranie wszystkich rzeczy po pożarze.

- Panu Jackowi Kowalcze i Księdzu Proboszczowi za 
inicjatywę i zorganizowanie zbiórki w Kościele w Mesznej 
oraz całej Wspólnocie Katolickiej.

- Pani Dyrektor oraz całej Kadrze pracującej w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej, do której uczęszcza 
córka Zosia Gąsior.

- Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za przygotowanie 
ciepłych posiłków dla ekip pracujących.

- Rodzinie za bezwarunkową pomoc i sąsiadom, którzy 
byli z nami i pomagali nam podczas pożaru, w szczególności 
Kasi Gnioździorz, Joannie Więcław-Kowalcze, Stanisławowi 
Kowalcze, Renacie Adamowicz i innym.

Dziękujemy za ogromną wrażliwość i otwartość na drugiego 
człowieka. Ofiarowana pomoc jest dowodem serdeczności, 
współczucia, solidarności ludzkiej, za którą z całego serca 
dziękujemy, mając nadzieję, że kiedyś będziemy mogli się 
odwdzięczyć swoją pomocą. 

Dziękujemy! Basia i Arek 

Dnia 14 października 2020 r. Wojewoda Śląski poinfor-
mował Radę Gminy Wilkowice o otrzymaniu pisma, w którym 
przedstawione zostały zastrzeżenia dotyczące legalności 
sprawowania mandatu przez radnych kadencji 2018 – 
2023 Rady Gminy Wilkowice, panów: Antoniego Kufla oraz 
Mirosława Goliszewskiego. Jako zarzut, kierowany przeciwko 
radnym, wskazano zarządzanie przez nich działalnością 
gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, 
z racji pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu (radny 
Antoni Kufel) oraz Członka Zarządu (Mirosław Goliszewski) 
Spółki Wodociągowej w Mesznej.

W związku z powyższym, organ nadzoru zwrócił się do 
Rady Gminy Wilkowice – jako do organu, na tym etapie 
postępowania, właściwego w sprawie – o zbadanie, czy radni 
naruszają zakaz art. 24f ustawy o samorządzie gminnym, 
a w przypadku potwierdzenia stawianych im zarzutów 

o podjęcie stosownych działań prowadzących do wygaszenia 
mandatów.

Rada Gminy podjęła stosowne uchwały, w których zleciła 
Komisji Rewizyjnej kontrolę legalności sprawowania mandatu 
przez radnych. Komisja Rewizyjna dokonała analizy doku-
mentów zebranych w sprawie, zapoznała się z wyjaśnieniami 
radnych, a wyniki kontroli przedstawiła na XXVII sesji w dniu 
24 lutego br. Rada Gminy, po zapoznaniu się z zebranymi 
materiałami oraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, 
jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie „Odmowy stwier-
dzenia wygaśnięcia mandatu radnego“ Antoniego Kufla oraz 
Mirosława Goliszewskiego. Uchwały wraz z uzasadnieniem 
są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – Prawo 
lokalne – Uchwały Rady Gminy Wilkowice.

Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice

Marcin Kwiatek

Rada Gminy odmówiła stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatów Radnych

Podziękowanie za wsparcie
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Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego nastroju

oraz wesołego Alleluja 
życzy Grzegorz Gabor 

Członek Zarządu Powiatu Bielskiego

Wielkanoc’ 2021
Drodzy Mieszkańcy i Goście!

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy życzę: Niech 
Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie odrodzenie duchowe, 
napełni Was i Wasze Rodziny spokojem i wiarą.

Niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Radosnego Alleluja!!!
Janina Janica-Piechota, Radna Powiatu Bielskiego

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
składam najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, spokoju oraz pogodnych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół. 

Niech ten wyjątkowy czas 
napełni nas optymizmem i wzmocni siły 

potrzebne do zmagań z codziennymi wyzwaniami.
Adam Caputa - Radny Powiatu Bielskiego

Wielkanoc 2021

Drodzy Mieszkańcy i Goście!
Święta Wielkanocne są świętami życia i nadziei, 

świętami naszej przyszłości.
Dzielmy się ich radością w naszych domach, przy 

rodzinnych stołach
i we wspólnotach, w których żyjemy. 

Życzymy Państwu radości 
płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz odnowienia więzów 
przyjaźni i życzliwości z innymi ludźmi.

Niech ten świąteczny czas napełni nasze serca 
radością, miłością i nadzieją!

Zarząd Stowarzyszenia „Razem dla Wilkowic”
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Oświata

Wykorzystując zainteresowanie dzieci zmianami zacho-
dzącymi w przyrodzie związanymi z nadchodzącą wiosną, 
czyli coraz częstszy pobyt na powietrzu, spacery, zabawy 
w ogrodzie, obserwacje rozwoju pierwszych kwiatów i budzą-
cych się z zimowego snu  zwierząt - uczestniczyliśmy w akcji 
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Przedszkolaki uczyły się 
w jaki sposób dbać o przyrodę, swoje zdrowie oraz utrwa-
lały zachowania proekologiczne. Zapamiętane treści bardzo 
chętnie wykorzystywały podczas wykonywania zadań 
z „Kubusiowej Książeczki”.

Nie zapominamy także o zwierzętach mieszkających 
w schroniskach, dlatego włączyliśmy się w akcję zorganizo-
waną przez Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt 
„Reksio” oraz Polskie Centrum Dogoterapii „Zbiórka Dobrej 
Karmy”. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za przynoszenie 
karmy dla psów i kotów.

Czas wczesnej wiosny to czas, w którym szczególnie 
należy zatroszczyć się o zdrowie swoje i swoich najbliż-
szych. Korzystając z propozycji Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej wzięliśmy udział 
w akcji informacyjno – edukacyjnej „Wirusoochrona”. 

Rozszerzając temat higieny osobistej i zachowań 
prozdrowotnych realizowaliśmy także zamierzenia 
programu edukacyjnego „Czyściochowe Przedszkole” oraz 
„Dzieciaki mleczaki”. Wraz z Psem Łapsonem, Świnką 
Zakatarzynką, Lisicą Rudką, Kotem Pupikiem, Jelonkiem 
Gładziem i Królikiem Higienkiem przedszkolaki utrwa-
lały umiejętność dbania o higienę jamy ustnej, dokładnego 
mycia rąk, zasłaniania ust podczas kichania i kaszlenia 
w przedramię, używania chusteczek higienicznych, dbanie 
o czystość i nawilżenie skóry oraz zasad korzystania 
z toalety. Każda umiejętność zaznaczana była w indywi-
dualnych „Dzienniczkach higieny”, a podsumowaniem było 
przygotowanie przez dzieci z każdej grupy prac plastycznych 
odzwierciedlających ich zaangażowanie w ochronę osobistą 
przed zarazkami, bakteriami i wirusami.

12. marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 
Matematyki, który w naszym przedszkolu realizowany był pod 
hasłem „Prawy do lewego”. Każda z grup miała do wykonania 
trochę inne zadania: „Motylki” przy pomocy kolorowej bibuły, 
do piosenki „Nie chcę Cię znać” uczyły się, która to jest prawa 
ręka oraz zaznaczały rybki  płynące w prawą stronę, „Skrzaty” 
układały zielone i żółte  figury geometryczne według poleceń 
nauczycielki oraz kształtowały świadomość własnego ciała 
w tańcu, a „Ogniki” wskazywały różnice położenia części 
ciała tańcząc w parach, stojąc „twarzą w twarz” oraz stojąc 

Przedwiośnie 
w Przedszkolu Publicznym w Bystrej
„Każdy przedszkolak wie, 

jak o zdrowie dba się”
 - to nie tylko wiosenne motto 

naszej placówki.

obok siebie, rysowały i kolorowały określone kształty według 
poleceń typu: „po prawej stronie trzeciego rzędu”, a także 
wykonywały dyktando graficzne typu: „narysuj linię w prawo 
trzy kratki”.

W naszym przedszkolu zawsze dbamy o to, aby kształto-
wanie umiejętności dzieci, pozyskiwanie wiadomości, uczenie 
się poprzez doświadczanie oraz wychowanie, odbywało się 
w atrakcyjnych formach. Takie formy pracy nie tylko zachę-
cają dzieci do aktywności, kreatywności i twórczości własnej, 
ale także spowodują, że proponowane treści zapamię-
tane zostaną na długo. Dlatego też przyszłe przedszkolaki, 
wraz z rodzicami, co roku zapraszamy na „Dzień Otwarty”, 
aby mogli się zapoznać z placówką oraz sposobami pracy 
z dziećmi. Ponieważ w tym roku, ze względów epidemiolo-
giczno – sanitarnych, spotkanie takie nie może odbyć się 
w tradycyjnej formie, dlatego zainteresowanych zapraszamy 
na naszą stronę internetową www.przedszkole-bystra.pl.

Zespół Promujący Przedszkole



Głos Gminy Wilkowice marzec 2021strona 8

Początkiem lutego wykonaliśmy gazetkę informacyjną na 
temat świąt, jakie obchodziliśmy w tym czasie. 

Jako pierwszy obchodziliśmy „Dzień Pizzy”, który przy-
pada 9. lutego. Poznaliśmy historię powstania pizzy. 
Porozmawialiśmy o naszych ulubionych smakach! Uczniowie 
wykonali prace plastyczne związane z tą tematyką. 
Kolorowymi pizzami przystroiliśmy tematyczną gazetkę. 

11. lutego obchodziliśmy „Tłusty Czwartek”. Dzieci także 
wykazały się kreatywnością i pomysłowością w wykonaniu 
i ozdobieniu papierowych pączków, którymi również ozdobi-
liśmy świetlicową gazetkę. 

14. lutego, z okazji Walentynek, nauczyliśmy się wyko-
nywać serduszka - origami. To zajęcie cieszyło się wielkim 
zaangażowaniem dzieci! 

17. lutego wypada „Światowy Dzień Kota”. Dzieci rozma-
wiały o swoich zwierzątkach, a także chętnie włączyły się 
w wykonanie prac plastycznych. Przedstawione przez nie 
pupile ozdobiły salę świetlicową. Doskonaliliśmy również 
zdolności manualne poprzez wykonanie przestrzennych, 
papierowych modeli kotów. 

Z okazji „Dnia Dinozaura”, który obchodzony jest 26. lutego, 
w wyobraźni wróciliśmy do prehistorii Ziemi. Poznaliśmy 
teorie na temat wyginięcia tych stworzeń, obejrzeliśmy bajkę 
pt. „Park Jurajski” i wykonaliśmy prace plastyczne. Na koniec, 
wspólnie, z klocków stworzyliśmy model dinozaura.

Oprócz celebrowania świąt wypadających w danym 
miesiącu, spędzaliśmy czas na ulubionych zabawach. Były 
to: budowle z klocków, teatrzykowe zabawy, komputerowe 
zagadki, rebusy, stolikowe gry logiczne, zręcznościowe 
i edukacyjne. Wielką radość sprawiło nam zespołowe koloro-
wanie kolorowanki XXL „Zamki i rycerze” oraz zabawy w kole. 
Pod koniec lutego pogoda, niemalże wiosenna, sprzyjała 
nam, aby spędzić czas na świeżym powietrzu - na pobliskim 
placu zabaw.

Zespół Promujący Szkołę, Anna Rajba-Michalik

Działania 
świetlicy szkolnej 
Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego 
w Mesznej w lutym
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Marzec przywitał dzieci z Przedszkola Publicznego 
w Wilkowicach nawrotem zimy. Bez względu na brzydką 
pogodę wszystkie jednak chętnie przybyły do przedszkola, 
bo tam czekała na nie niemała atrakcja.

1 marca przedszkole odwiedził Katolicki Teatr Edukacji. 
Przy zachowaniu wszelkich obostrzeń sanitarnych dzieci 
miały okazję obejrzeć „Alicję w Krainie Czarów – urodziny 
Alicji”. Najbardziej podobał im się kot i bańki mydlane. Długo 
jeszcze przeżywały i opowiadały swoje wrażenia po tym 
spektaklu.

W pierwszym tygodniu marca dzieci brały udział 
w programie zainicjowanym przez Wojewódzką 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach pn. 
„Wirusoochrona”. Dzieci śpiewały piosenki na temat dbania 
o higienę, słuchały wierszyków, kolorowały obrazki, tworzyły 
oryginalne prace plastyczne. Poznały zasady zdrowego 
stylu życia, dowiedziały się co robić, by ograniczyć zacho-
rowalność na różne choroby. Utrwalone zostały dawno 
przyswojone zasady prawidłowego mycia rąk, czy odpo-
wiednie odruchy podczas kaszlu lub kichania. Dzieci miały 
także okazję skorzystać z tablicy interakcyjnej. Segregowały 
żywność z podziałem na zdrowe i niezdrowe produkty, dowie-
działy się również w jakich owocach i warzywach kryją się 
poszczególne witaminy. Nie zabrakło także zabaw rytmiczno- 
ruchowych, bo przecież każdy wie, że ruch to zdrowie. 

W dalszym ciągu realizowany jest program „Rozwój 
edukacji przedszkolnej w gminie Wilkowice”. Dzieci uczest-
niczyły w zajęciach z psem, tworzyły różnorodne prace 
w ramach arteterapii, korzystały z pomocy logopedy, brały 
udział w ogólnorozwojowych zabawach.  

W marcu, jak co roku, dzieci z Przedszkola Publicznego 
w Wilkowicach przywitały wiosnę. Wcześniej nauczyły się 
piosenek i wierszy o tej porze roku, a także przygotowały 
marzannę. Wędrując z uśmiechem na ustach, po ścieżkach 
swojej miejscowości, poszukiwały oznak wiosny wypatrując 
pierwszych kwiatów, wsłuchując się w śpiew ptaków, a także 
podziwiając piękny górski krajobraz, który ich otacza.

W tym miesiącu czekała na dzieci jeszcze jedna atrakcja 
- Dzień Zielonych Owoców i Warzyw. Dzieci przybyły do 
przedszkola ubrane na zielono, a tam miały okazje skosz-
tować  pysznych, zdrowych i zielonych przekąsek. Oprócz 
poczęstunku zorganizowano im wiele ciekawych zabaw. 
W ruch poszły chusty i gumy animacyjne, wesołe piosenki, 
wierszyki, zagadki, przybory plastyczne. Dzieci miały okazję 
poznać zielone smakołyki wszystkimi zmysłami. Radości nie 
było końca.

W ostatnim tygodniu marca w Przedszkolu Publicznym 
w Wilkowicach czuć już było wielkanocny klimat. Nie tylko 
dekoracje dawały znać, że zbliżają się święta. Na dzieci 
czekało wiele atrakcji. Najpierw poznały wielkanocne 
tradycje, wykonały różnorodne prace plastyczne - malowały 
pisanki, tworzyły stroiki. Brały udział w doświadczeniach 
z wykorzystaniem jajek, a także w wielu ciekawych zabawach 
ruchowych i sensorycznych.         
   

Aktywny marzec w Przedszkolu Publicznym 
w Wilkowicach

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych 

wszystkim Mieszkańcom naszej gminy, 
w imieniu dzieci i grona pedagogicznego 

z Przedszkola Publicznego w Wilkowicach, 
życzymy zdrowia i spokoju 

oraz mokrego śmigusa-dyngusa. 

Anna Szlósarczyk
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17:00 i 19:00  
 
19:00  
 
17:00 i 19:00  
 
17:00 i 19:00  
 
 

  
   

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY „PROMYK” 
UL. J. FAŁATA 2K, BYSTRA 

 

KONCERT NA ŻYWO „USŁYSZEĆ TANIEC. HISZPANIA”  
(wstęp wolny - szczegóły na odrębnym plakacie) 
 
KONCERTY „PEREŁ W KORONIE PROMYKA” w formie seansu 
 
DKF – SEANS “YULI” 
 
KONCERTY „PEREŁ W KORONIE PROMYKA” w formie seansu 
 
KONCERTY „PEREŁ W KORONIE PROMYKA” w formie seansu 
 
 
  

KONCERTY „PEREŁ W KORONIE PROMYKA” w formie seansu 
KULTOWY FILM TANECZNY – MELODRAMAT MUZYCZNY, REŻ. E. ARDOLINO 

na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy telefoniczne!! 33 817-07-73 
 

W ramach festiwalu zapraszamy do zwiedzania wystawy 
fotografii z II Tygodnia Tańca (od 06.04. do 30.04.)  
fotografie autorstwa uczestników zajęć fotograficznych organizowanych przez GOK  „Promyk” 

 

Festiwal „Tydzień Tańca” organizowany przez nasz 
Ośrodek od 2018 roku, rokrocznie odbywał się pod koniec 
kwietnia. Poprzedni rok pokrzyżował nasze plany. W tym 
roku grupy taneczne pracujące w GOK-u są jeszcze mocniej 
zmotywowane, zwarte i gotowe do zaprezentowania się na 
naszej scenie. Artyści są spragnieni scenicznych wrażeń 
i w pocie czoła od paru miesięcy, pod okiem instruktorów, 
„dopinają” układy, tak by podczas wyjątkowego w tym roku 
Festiwalu pokazać się z jak najlepszej strony. Wyjątkowość 
tegorocznego koncertu galowego będzie znacząca, 
ponieważ planujemy wykonać nagranie, z którego powstanie 
film koncertowy, który będziemy wyświetlać w GOK-u, tak 
by w ograniczeniach sanitarnych, można było podziwiać 
naszych tancerzy. Szczegóły znajdują się na plakacie festi-
walowym – serdecznie zapraszamy. 

Kurator Festiwalu Łukasz Hola

W świetle nowych przepisów, od 15 lutego 
2021 roku możemy gościć Państwa w kinie! 
Dzięki temu działamy w tym zakresie „pełną 
parą” - w każdy wtorek o godzinie 19:00 spotyka-
liśmy się na seansach. W kolejnych miesiącach 
zamierzamy kontynuować wyświetlanie dobrych 
filmów, więc serdecznie Państwa zapraszamy!

Kultura
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Nadal trwają prace w Starej Stolarni. 

Zmieniamy ekspozycję, katalogujemy eksponaty, 
prowadzimy konsultacje etnologiczne, tworzymy 
opisy. Kolejnym opisem, który już możemy Państwu 
przedstawić, jest krótkie omówienie tematu transportu 
w minionym stuleciu. Zachęcamy do zapoznania się 
z tym tematem oraz do odwiedzenia Starej Stolarni, 
w której można obejrzeć część z opisywanych tutaj 
elementów.

TRANSPORT 

Pomimo złego stanu dróg i mostów, ludzie często się 
przemieszczali. Podróżowali cudzoziemcy, duchowni, miesz-
czanie i chłopi, najczęściej jednak udawali się w drogę 
przedstawiciele stanu szlacheckiego. Jeździli do krewnych 
i znajomych, na procesy sądowe, a także na sejmiki i „okazo-
wania” (popis wojenny szlachty). Szczególnie okazałe były 
orszaki magnackie, często liczące kilkadziesiąt wozów 
i kilkaset koni. Ze względu na jakość szlaków lądowych 
duże znaczenie w transporcie masowym miał spław rzeczny 
towarów i ludzi. Na ówczesnych ziemiach Gminy Wilkowice 
większe znaczenie miał transport lądowy.

Najbiedniejsi podróżni przemieszczali się pieszo, inni 
jeździli konno lub korzystali z rozmaitych pojazdów kołowych 
ciągniętych czasem przez woły. Pojazdem dla ludzi nieza-
możnych była tzw. KOLASA (XVI-XIX w.), czyli zwyczajny wóz 
z miejscami do siedzenia. Odmiennych środków transportu 
używali ludzie bogaci. Przyjęte było, że szlachcic podróżował 
konno, chyba że nie pozwalały mu na to wiek lub zdrowie. 
Sporą popularnością cieszyły się również kryte wozy zwane 
KOCZAMI (XVI-XIX w.). Magnateria od XVII wieku używała 
luksusowych, bogato zdobionych KARET i KAROC. W XVIII 
wieku do użytku weszły lekkie pojazdy przeznaczone do krót-
kich podróży i spacerów: WIZAWY, FAETONY, KARIOLKI 

i SOLITERKI, używane do XX w. W drugiej połowie XVIII 
wieku na głównych traktach pojawiły się DYLIŻANSE pocz-
towe, co znacznie skróciło czas podróży z miasta do miasta. 
Prędkość podróży była różna, co przedstawia zamiesz-
czona poniżej tabela. Od XVIII w. często używano również 
BRYCZEK, szczególnie na wsi w celach komunikacyjnych 
i gospodarczych. 

TRANSPORTOWANIE TOWARÓW 

W gospodarstwie wiejskim, stosowano koromysło - nosidło 
drewniane do noszenia na barkach ciężarów. Najczęściej 
było ono używane do transportu wody z rzeki lub studni. Ma 
kształt nakładanej na ramiona, pałąkowatej belki z wycięciem 
na szyję. Dwa pojemniki, o zbliżonej wadze, zawieszane są 
na hakach po obu końcach pałąka, dzięki czemu obciążenie 
koromysła zachowuje równowagę. Używano ich jeszcze 
nawet w XX wieku przez nosiwodę, który w ten sposób prze-
nosił bez większego wysiłku dwa wiadra wody. 

Do transportowania używano też powszechnie taczek, 
służących do transportu przedmiotów lub materiałów sypkich 
na niewielkich odległościach.

Pieszo

Środek transportu Dystans dzienny w kmPrędkość w km/h

Wozem

Konno

Dyl iżasem

3 - 4

4 -  6

7 -  9

15 -  18

20 -  25

25 -  30

30 -  40

60 -  70
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WSPIERAJĄ NAS 

   
 

 

 

 

 

WSTĘP WOLNY!!!          
   zapraszamy! 
 

Dom, który  
zbudował 

reż. Lars von Trier 
dramat, 2018 r. 

     wtorek, godz. 19:00   GOK „Promyk” ul. J. Fałata 2k, Bystra 
 

Kwiecień w DKF 
„Promyk” 
13 kwietnia: 

 
Jack 

szczegóły na 
www.gokpromyk.pl 

Yuli 
27 kwietnia: 

reż. Icíar Bollaín  
dramat biograficzny,2018 r. 

ilość miejsc ograniczona 

tel. 33 817 07 73 

Regulamin wydarzeń organizowanych przez GOK „Promyk” 
znajduje się na www.gokpromyk.pl 

GOK „PROMYK” 
ul. Fałata 2k, Bystra 

tel. 33 817 07 73 
 

WSTĘP WOLNY! 

Klub Podróżnika 
zaprasza na spotkanie: 

Wtorek 20.04.2021 godz. 19:00  
Prowadząca: Justyna Hałaczkiewicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
 

 

film film 
ul. Fałata 2k, Bystra 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

WSTĘP WOLNY 
 

 

 
zapraszamy na 
seanse KONCERTU 
INAUGURUJĄCEGO 
III TYDZIEŃ TAŃCA  
 
SEANS I godz. 17:00  
SEANS II godz. 19:00 
 
W piątek 30.04. seans 
wyłącznie o 17:00   

 

 

 
 

26, 28, 29, 30 kwietnia 2021 r. 
 

Film produkcji GOK 
„PROMYK” 

przy współpracy                   
z Firmą Kamil Szmidla 

Fotografia  

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY 33 817-07-73 

 

WSTĘP WOLNY 
 ZAPISY TELEFONICZNE 

OD 01.04.21 
 

U S Ł Y S Z E Ć   T A N I E C 
H I S Z P A N I A 

MUZYKA | TANIEC | ŚPIEW 
 

24.04.2021 GODZ. 18.00 

Sala widowiskowa GOK „Promyk” 

 

WYSTĄPIĄ: 
MAŁGORZATA WOŁYŃCZYK – taniec 
JAKUB WAGNER – gitara flamenco, cajon 
MATEO GALITO – taniec, śpiew 
ANDRZEJ KOWALSKI – gitara basowa 

UL. FAŁATA 2K, BYSTRA, 
TEL. 33 8170773 
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KWIECIEŃ 2021 

 

Przygotowanie informacji: GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”, tel. 33 817 07 73, www.gokpromyk.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra. 

 

 

NA WSZYSTKIE WYDARZENIA OBOWIĄZUJĄ ZAPISY TELEFONICZNE! WSTĘP WOLNY! 

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

Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce Odbiorcy 

Wtorek 
13.04 19:00 DKF „Promyk”: „Dom, który zbudował Jack”,  

reż. Lars von Trier. 2018 r. / dramat GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież  
i dorośli 

Wtorek 
20.04 19:00 Klub Podróżnika: „Korfu. Zielone serce Grecji”, 

 poprowadzi Justyna Hałaczkiewicz GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

Sobota 
24.04 

18:00 
Koncert na żywo: „USŁYSZEĆ TANIEC. Hiszpania”.  

Wstęp wolny.  
ZAPISY TELEFONICZNE od 01.04.2021 r. 

 
 

III 
 

T 
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D 
Z 
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E 
Ń 
 

T 
A 
Ń 
C 
A 

GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież   
i dorośli 

Poniedziałek 
26.04 

I. 17:00 
II. 19:00 

SEANS TANECZNY – NAGRANIE KONCERTU 
INAUGURUJĄCEGO III TYDZIEŃ TAŃCA GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

Wtorek 
27.04 19:00 DKF „Promyk”: „Yuli”, reż. Icíar Bollaín, 2018 r.  

/ dramat biograficzny GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

Środa 
28.04 

I. 17:00 
II. 19:00 

SEANS TANECZNY – NAGRANIE KONCERTU 
INAUGURUJĄCEGO III TYDZIEŃ TAŃCA GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

Czwartek 
29.04 

I. 17:00 
II. 19:00 

SEANS TANECZNY – NAGRANIE KONCERTU 
INAUGURUJĄCEGO III TYDZIEŃ TAŃCA GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

Piątek 
30.04 17:00 SEANS TANECZNY – NAGRANIE KONCERTU 

INAUGURUJĄCEGO III TYDZIEŃ TAŃCA GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

Piątek 
30.04 19:00 

Seans filmowy – kultowy film taneczny! 
 (szczegóły na profilu GOK Promyk na Facebooku  

oraz  w administracji) 
GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież  

i dorośli 

 
Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną zostaliśmy zmuszeni tymczasowo przenieść część naszej działalności do przestrzeni wirtualnej. 

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco! 
Zachęcamy do śledzenia naszej strony www.gokpromyk.pl oraz profilu www.facebook.com/GOK.Promyk 

AKTUALNE WYSTAWY: 

06.04-30.04 Wystawa zdjęć z II Tygodnia Tańca Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” – 
dolna sala i hol na I piętrze 

01.04-30.04 Wystawa „Nasza Piękna Zima”  
Konkurs fotograficzny - Meszna w obiektywie – Oczami dziecka 

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”-  
hol na I piętrze 

Meszniański Ośrodek Kultury "Nad Borami” 

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

Izba Regionalna 
„Stara Stolarnia” 
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Zdrowych, spokojnych Świąt!
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły refleksję, 
radość, dobroć, wzajemną życzliwość, wiarę w sens życia 
i zmartwychwstanie nadziei, która da siłę w pokonywaniu 
trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 
                      Dyrektor i Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”                              Kwiecień 2021

Szanowny Czytelniku!

Informujemy, że w dniach 1 i 2 kwietnia, tj. Wielki Czwartek i Piątek,

wszystkie trzy biblioteki w Gminie Wilkowice będą nieczynne.

Dyrektor GBP w Wilkowicach

LKS „KLIMCZOK-BYSTRA”
PROSI UPRZEJMIE O PRZEKAZANIE 
1% Z PODATKU OD DOCHODU 
Jeżeli bliskie są Państwu sprawy:
• upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
• ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci 
i młodzieży, przeciwdziałania patologiom społecznym, 
pomocy społecznej – w tym rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej,
• podtrzymywania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości,
• rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,
• działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
• kontaktów między społecznościami,
rozważcie Państwo naszą propozycję:

Konto bankowe: BS Bystra 
22 8133 0003 0000 0361 2000 0001
LKS „Klimczok – Bystra”, ul. J. Fałata 14, 43-360 Bystra,
tel./fax 033/8 171 231
Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra” 
organizacja pożytku publicznego (0000213857 KRS)

Zdrowych i wesołych
Świąt Wielkanocnych

życzy
Zarząd LKS „Klimczok-Bystra”
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W 2020 roku obchodziliśmy 42. rocznicę pontyfikatu 
Świętego Jana Pawła II, a 18. maja 100. rocznicę urodzin 
wielkiego Polaka. Dzięki specjalnej uchwale Sejm RP usta-
nowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. Dlatego 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, działający przy kościele 
p.w. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej 
Krakowskiej, gdzie znajduje się także pomnik Świętego Jana 
Pawła II,  pragnął włączyć się we wspólne świętowanie i uczcić 
rocznicę przybliżając postać Jana Pawła II poprzez zorgani-
zowanie galerii zdjęć przedstawiających (choć w namiastce) 
wyjątkowe i wzruszające chwile z życia naszego Papieża - 
rodaka. 

Niestety, ze względu na epidemię wirusa Covid-19 i panu-
jące obostrzenia, nie udało się zorganizować uroczystej 
inauguracji z prelekcją Prezesa AK, jednakże na stronie 
parafii http://parafia.bystra.pl/galeria można zobaczyć fotore-
lację, która skłania do refleksji nad wartościami duchowymi 
i pokazuje, jaką niepodważalnie wyjątkową postacią był Jan 
Paweł II w historii, nie tylko polskiej. Tym bardziej, iż jest nam 
bliski - Karol Wojtyła urodził się 18. maja 1920 r. nieopodal, 
w Wadowicach, a jego starszy brat Edmund pracował 
w Szpitalu Miejskim w Bielsku, gdzie zaraził się ratując 
chorą na szkarlatynę pacjentkę i zmarł 1932 roku. Z powodu 
wczesnej śmierci matki wychowaniem synów zajmował się 
ojciec – Karol senior, który dbał, by w planie dnia był czas 
na modlitwę, naukę i zabawę. Życie młodego Lolka nie 
było łatwe, w czasie wojny ciężko pracował w kamienio-
łomie na Zakrzówku, następnie w zakładach chemicznych 
„Solvay” w Borku Fałęckim, studiował, działał w konspira-
cyjnym Teatrze Rapsodycznym, cały czas pogłębiając swą 
duchowość poprzez modlitwę i nabożeństwa.  W roku 1941, 
w którym zmarł ojciec, Karol postanowił poświęcić swoje 
życie kapłaństwu. 1. listopada 1946 r. w kaplicy Pałacu 
Arcybiskupów przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę 
duszpasterską, uwielbiany nie tylko przez młodych, ale 
i naukowców, lekarzy, profesorów. W 1962 r. bp Karol Wojtyła 
wyjechał do Rzymu, by uczestniczyć w Soborze Watykańskim 
pod przewodnictwem papieża Jana XXIII II, który zmarł 
3. czerwca 1963 r. w trakcie soboru, a jego następca - papież 
Paweł VI w roku 1964 mianował bp Wojtyłę na arcybiskupa 
metropolitę krakowskiego. Trzy lata później Karol został 
kardynałem, a 16. października 1978 r., w wyniku konklawe, 
Karola Wojtyłę wybrano na następcę Świętego Piotra. 

Zostając  papieżem przyjął imię Jan Paweł II i Maryję, jako 
powierniczkę oraz opiekunkę jego wielkiej misji dla Kościoła. 
Podczas całego pontyfikatu Jan Paweł II niestrudzenie 
walczył o godność każdego człowieka sprzeciwiając się 
aborcji i eutanazji. Zawsze był blisko ludzi i z ludźmi, kochał 

dzieci, wspierał młodzież, bo wiedział, że ma ona ogromny 
wpływ na przyszłość Kościoła i Ojczyzny. Zainicjował syste-
matyczne spotkania z młodzieżą – Światowe Dni Młodzieży, 
które po raz pierwszy odbyły się w Rzymie w 1985 r. Miał 
ogromne poczucie humoru, lubił muzykę, śpiew, wędrówki po 
górach, czym zaskarbił sobie niejedno serce i pozostał w nim 
na zawsze. 

Właśnie takiego, jak na zdjęciach w fotogalerii, pamiętamy 
naszego Papieża – rodaka, wizjonera, pielgrzyma, mistrza 
słowa, zawsze uśmiechniętego, blisko ludzi i rozumiejącego 
ich problemy.

"Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się 
znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd 
obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie 
lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania".  
(List do młodych całego świata, 1985 r.)

Fotogaleria, zorganizowana przez Parafialny Oddział 
Akcji Katolickiego działający przy parafii p.w. Najdroższej 
Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej, z okazji 100. rocz-
nicy urodzin przybliża nam postać Świętego Jana Pawła II 
w przedmiotach i aspektach przedstawiając tematycznie:

Galeria fotograficzna zorganizowana z okazji 
100. rocznicy urodzin Jana Pawła II

1. Numizmaty.
2. 8 błogosławieństw.
3. Święty wśród Świętych.
4. Opłatek ze Świętym.
5. Pontyfikat wskazujący 
    świętość. 
6. Wystąpienia 
    w „Oknie Papieskim”.
7. Portrety świętości.
8. Jan Paweł II wśród dzieci.

POAK zaprasza do galerii zdjęć: http://parafia.bystra.pl/.
Galeria, ze względu na pandemię, funkcjonuje jedynie online. 
Życzymy Państwu miłych chwil podczas oglądania oraz dużo 
zdrowia i optymizmu.

Stanisław Kwiatek - Prezes POAK

https://diecezja.pl/100-lecie/
http://parafia.bystra.pl/galeria
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Firma Lenko S.A. wybudowała zakład pradukcyjny 
w naszej strefie w roku 2013. Jest to wiodący producent 
włóknin typu spunbond, tkanin polipropylenowych suro-
wych i powlekanych, dzianin, folii dachowych i kubełkowych, 
opakowań workowych z siedzibą w Wilkowicach przy ul. 
E. Kwiatkowskiego 42.

Strefa aktywności gospodarczej

Magazynier
Wymagania:

• wykształcenie minimum  zawodowe,
• uprawnienia na wózki widłowe,
• gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym,
• obsługa komputera, 
• mile widziane doświadczenie w pracy w magazynie. 

Lenko oferuje:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
w firmie o ugruntowanej pozycji,
• atrakcyjne wynagrodzenie, 
• terminowość wypłaty, 
• firma oferuje kursy i szkolenie dające możli-
wości rozwoju zawodowego.

Operator maszyn i urządzeń
Wymagania: 

• podjęcie pracy w systemie trzyzmianowym lub czterobrygadowym,
• umiejętność pracy w grupie,
• sumienność, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
• mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji.

Elektromechanik
w Dziale Utrzymania Ruchu

Wymagania: 
• wykształcenie techniczne z obszaru mechatronika / elektryka,
• min. dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej (w tym rysunków 
technicznych oraz schematów elektrycznych),
• gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym,
• uprawnienia SEP do 1kV,
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
• mile widziana wiedza z zakresu programowania i diagnostyki prze-
mienników częstotliwości lub / oraz sterowników PLC .

Referent ds. rozliczania produkcji
Wymagania: 

• wykształcenie min. średnie,
• zdolności analityczne (umiejętność wyciągania wniosków, 
wyszukiwanie powiązań i analiz przyczynowo – skutkowych,
• skrupulatność, dokładność, odporność na stres,
• biegła obsługa komputera (Word, Excel),
• gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym.

„Strefa aktywności gospodarczej” to nowy dział w Głosie Gminy Wilkowice. Od bieżącego numeru będziemy 
starali się przybliżać Państwu to „czwarte sołectwo” naszej gminy, przedstawiając wiodące firmy i sylwetki wyróż-
niających się przedsiębiorców oraz informacje o prowadzonych rekrutacjach przez firmy z terenu Gminy Wilkowice.

OFERTY PRACY:

Ślusarz
Wymagania: 

• wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
• min. dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej i rysunków tech.,  
• rozwinięte umiejętności manualne i znajomość pracy z elektrona-
rzędziami.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny  pod 
nr 663630522 lub przesyłanie aplikacji na adres mailowy:  
lenko@lenko.com.pl lub kadry@lenko.com.pl  z dopiskiem na 
jakie stanowisko aplikuje lub pozostawienie CV na portierni 
w zakładzie w Wilkowicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 42.
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OOffee rruu jjeemmyy::  
 

•   konto oszczędnościowe  
 Banku Spółdzielczego (KOBS) 
•   konto JUNIOR dla osób             

od 13 do 18 roku życia – bez opłat  
•   konto SENIOR dla osób 

otrzymujących emeryturę – 
prowadzenie konta bez opłat 

•   konta ROR i RB w walutach 
obcych !!! 

•   rachunek internetowy  
 •   kredyty i pożyczki na       

dogodnych warunkach 
•   solidne lokaty  
•   szybki dostęp do gotówki   
   – bb aa nn kk oo mm aa tt yy   

w Bystrej, Buczkowicach, 
Mesznej, Rybarzowicach, 
Szczyrku i Wilkowicach. 
 

 

BANK 
SPÓŁDZIELCZY 

W BYSTREJ 
 

      
 

4433--336600  BByyssttrraa,,  uull..  ZZddrroojjoowwaa  33  
  

tteell..//ffaaxx::  ((3333))  881177--1122--4455,,  881177--1133--7711  
  

ee--mmaaiill::  bbaannkk@@bbssbbyyssttrraa..ppll  
  

www.bsbystra.pl 
  

 

ZZaapprraasszzaammyy  rróówwnniieeżż    
ddoo  nnaasszzyycchh    ppllaaccóówweekk    

ww  BBuucczzkkoowwiiccaacchh,,  
SSzzcczzyyrrkkuu  ii  WWiillkkoowwiiccaacchh  

Z
a
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Czym dla dzieci jest sport gimnastyczny?
Sport

Jeśli lekkoatletyka jest „królową wszystkich sportów”, to 
z całą odpowiedzialnością i pełnym przekonaniem mogę 
powiedzieć, że gimnastyka jest jej matką. 

Ruch jest przejawem życia, a aktywność fizyczna jest 
czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje. 
Człowiek potrzebuje aktywności fizycznej tak samo, jak poży-
wienia i powietrza. 

Gimnastyka, są to ćwiczenia ruchowe, których zadaniem 
jest dbanie o prawidłową postawę naszego ciała, ale również 
prawidłowy jego rozwój. Dzięki gimnastyce rozwijamy 
zarówno układ ruchowy, jak i nerwowy. Ćwiczenia gimna-
styczne wpływają na wiele elementów związanych z naszą 
sprawnością: szybkość, siłę, wytrzymałość, gibkość, równo-
wagę, koordynację przestrzenną, rytmikę oraz pozostałe 
cechy motoryczne. Jest to tak istotna i ogólnorozwojowa 
dyscyplina, że jej elementy są bardzo często wykorzysty-
wane podczas przygotowań ogólnych i specjalistycznych 
w innych dyscyplinach sportowych. Sam osobiście prowa-
dziłem zajęcia dla żużlowców, tenisistów stołowych, siatkarzy 
czy narciarzy. 

Okres przedszkolny jest szczególnie znaczący dla kształ-
towania motoryczności dziecka. Dziecko nabywa wówczas 
pewnych umiejętności, które w dalszym etapie życia jedynie 
doskonali. Dlatego tak ważne jest, aby rozpoczynać przygodę 
ze sportem właśnie od gimnastyki. Ćwicząc, pokonujemy 
pewne bariery, dzięki czemu rozwijamy odwagę ćwiczących, 
uczymy współpracy w ramach ćwiczeń zespołowych, jak 
również odpowiedzialności za współćwiczącego. Ucząc się 
układów gimnastycznych rozwijamy pamięć ruchową oraz 
upór w dążeniu do celu, dzięki czemu kształtuje się charakter 
młodego człowieka. 

Klub UKS „ALFA” Wilkowice prowadzi zajęcia dwutorowo. 
Jedna droga to zajęcia gimnastyczne dla wszystkich, którzy 
chcą poprawić swoje umiejętności, czy zdolności motoryczne, 
nauczyć różnych ewolucji gimnastycznych, a druga droga 
prowadzi do szkolenia zawodniczego. Jeżeli dziecko nie 
trafi na drogę zawodniczą w tej dyscyplinie, to z pewnością 
wszechstronne przygotowanie będzie stanowiło podstawę 
do każdej innej dyscypliny sportowej. Przeprowadzamy 
sprawdziany zdolności motorycznych, dzięki którym wiemy, 
na które cechy motoryczne musimy zwrócić większą uwagę, 
ale również samo zachowanie, jak też czynione postępy, 
poddawane są dalszej życzliwej ocenie ze strony trenerów 
pedagogów podnosząc samoocenę ćwiczącego. 

Różne formy współzawodnictwa uważa się za istotę i sens 
sportu. Według niektórych autorytetów z dziedziny psycho-
logii, najlepszym i najszlachetniejszym typem rywalizacji jest 
rywalizacja sportowa, która świetnie przystosowuje dziecko 
do życia w dzisiejszym świecie. Konfrontacje z innymi dziećmi 
sprawiają, że dziecko staje się bardziej odporne na stres. 
Klub organizuje zawody gimnastyczne nie tylko dla zawod-
ników posiadających licencje zawodnicze, ale jako nieliczny 
klub w Polsce organizuje zawody dla dzieci i młodzieży bez 
licencji zawodniczych. 

Sport zaspokaja wiele potrzeb, zwłaszcza młodego czło-
wieka. Kształtuje prawidłowe nawyki i umiejętności, hartuje, 
sprzyja rozwojowi osobniczemu i zaspokaja potrzeby 
psychologiczne. Pomaga przezwyciężać własne słabości, 
pokonywać przeszkody, kształtuje samodyscyplinę i wytrwa-
łość. Sport posiada więc ogromną moc wychowawczą. 

Jeżeli będą mieli Państwo jakieś pytania, z przyjemnością 
pomożemy i zachęcamy rodziców do zastanowienia się nad 
rozwojem swoich pociech.

Trener / Prezes Zarządu 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Alfa Wilkowice

działającego przy SP 1 w Wilkowicach
Janusz Kruk


