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NOWE LOGO GMINY WILKOWICE
Od 10 lutego, na mocy Zarządzenia nr 42/2021 Wójta Gminy Wilkowice, nasza Gmina, już oficjalnie, ma
nowe logo, które stosowane będzie na materiałach komunikacyjnych i promocyjnych naszego urzędu. Jak do
tego doszło?
Na początek rozwiejmy nieco wątpliwości dotyczących tego, czym w jednostce samorządu terytorialnego
są w praktyce herb oraz logo.
Herb to charakterystyczny dla danej wspólnoty samorządowej (miasta, gminy, powiatu) znak, skonstruowany w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii oraz
miejscową tradycją historyczną. Zasady jego tworzenia
określa Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach
i mundurach. Jednostka samorządu terytorialnego, która chciałaby mieć swój herb lub dokonać zmian w jego
wyglądzie musi też uzyskać pozytywną opinię Komisji
Heraldycznej działającej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Logo jest zaś znakiem promocyjnym danej jednostki, który wyróżnia ją na tle innych jednostek, służącym
przede wszystkim do działań komunikacyjnych i promocyjnych. W przypadku jego przyjęcia nie jest wymagana
długa i skomplikowana procedura, tak jak w przypadku
herbu.

Herb jest więc znakiem urzędowym, w przeciwieństwie do
logo, które jest znakiem promocyjnym. Symbolika herbu jest
stała, symbolikę logo można zmieniać. W przypadku Gminy
Wilkowice – nie mamy i nigdy nie mieliśmy herbu gminy, a jego
opracowanie byłoby bardzo kosztowne i chyba niezbyt uzasadnione. Logo Gminy Wilkowice, z kolei, po raz pierwszy przyjęte
zostało w 2008 r. Jasnym stało się, że po kilkunastu latach konieczne jest dostosowanie logo do współczesnych, cyfrowych
czasów i trendów.
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Pożegnanie Jana Wilczaka
Jan Wilczak – zasłużony działacz społeczny, ale
przede wszystkim kochający i przykładny mąż, ojciec
i dziadek – odszedł do Pana 13 stycznia 2021 r.
Ostatnie pożegnanie Jana Wilczaka miało miejsce
w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Wilkowicach. W uroczystościach pogrzebowych
oprócz najbliższej rodziny udział wzięli: wójt poprzedniej kadencji – Pan Mieczysław Rączka, przedstawiciele: Solidarności Podbeskidzia i Solidarności Emerytów
wraz z pocztami sztandarowymi, delegacje Urzędu
Gminy, rad sołeckich, stowarzyszeń – w tym: Kółka
Rolniczego, Koła Gospodyń Wiejskich, Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia „Razem dla Wilkowic”, OSP, Spółki Wodociągowej i innych. Jak silny ślad wdzięczności
zostawił Zmarły w sercach wielu ludzi niech świadczy
chociażby liczba zamówionych mszy, w tym od Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pana Stanisława
Szweda, z którym od początku tworzenia NSZZ „Solidarność”, Pan Jan Wilczak współpracował.

Ks. M. Kareta głosząc słowo podczas mszy pogrzebowej
scharakteryzował Zmarłego, jako człowieka żyjącego błogosławieństwami. Czy można piękniej podsumować 82 lata człowieka, który godnie przeszedł przez życie i wyraźnie odcisnął swą
obecność nie tylko w naszej parafii, czy w gminie.
Szczególnie utkwiło mi w pamięci zdanie mówiące, że
Śp. Jan zawsze, nawet najtrudniejsze i najbardziej konfliktowe sytuacje, rozwiązywał pokojowo. Posiadał wyjątkowy dar
pojednywania ludzi. Wierzę, że wiele wyniósł z domu rodzinnego, ale pokorę, rozmodlenie, pogodę ducha – według mnie
wymodlił sobie w drodze do Matki podczas blisko 20 pieszych
pielgrzymek na Jasną Górę.
Wieloletni aktywny członek Rady Parafialnej, a wraz z żoną
Anną był w grupie inicjującej powołanie Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej, w którym służył modlitwą, radą i pracą do końca.
Mocno zapisał się w pamięci mieszkańców, jako Sołtys w latach 1996 – 2011.
Miałam to szczęście współpracować z Panem Jankiem zarówno w Akcji Katolickiej i w Radzie Sołeckiej. Nigdy nie zapomnę
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ogromnego poparcia i wsparcia dla organizowanych przeze mnie, w ramach Akcji Katolickiej, zajęć dla dzieci w ferie i wakacje. Ponadto w czasie
Jego kadencji sołectwo Wilkowice zdobyło dwie
znaczące nagrody Województwa Śląskiego,
a pamiętać należy, że w latach, o których mowa,
nie było takiej gamy konkursów, programów
i projektów, do których można byłoby aplikować.
Pierwsza, w 2004 r., to tytuł i nagroda pieniężna za „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”
w ramach Śląskiego Programu Odnowy Wsi organizowanego przez Samorząd Województwa
Śląskiego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów
z siedzibą w Katowicach, a druga z 2007 r. to
tytuł „Najpiękniejsza wieś Województwa Śląskiego” dla sołectwa Wilkowice.
Podsumowując: Śp. Jan Wilczak zostanie
w naszej pamięci, jako społecznik zawsze
skromny, często niedoceniany, z wysoką kulturą osobistą, co nie jest łatwe przy rozwiązywaniu problemów społecznych.
A idąc za kaznodzieją dodam: „Błogosławieni jesteście, gdy
[ludzie] wam urągają i prześladują was..., Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.”

Ufam, że taka nagroda dla Śp. Jana czeka w Domu Pana.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!
Janina Janica-Piechota

Kolej na Wilkowice!
Wracamy do Państwa z kolejnym artykułem dotyczącym kwestii
transportu
kolejowego
w naszej gminie. Dziś pragniemy
poruszyć temat, który nie jest
bezpośrednio związany z samą
podróżą pociągami Kolei Śląskich, ale jest niewątpliwie istotny dla wszystkich uczestników
ruchu drogowego, korzystających z przejazdów kolejowo-drogowych w naszej miejscowości. Chcielibyśmy przypomnieć
ogólne zasady bezpieczeństwa, o których powinniśmy pamiętać, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
Kto odpowiada za nasze bezpieczeństwo na przejazdach?
Trzy najważniejsze przejazdy kolejowo-drogowe znajdujące się w ciągu ulicy Żywieckiej, Wyzwolenia oraz Rolniczej są
określone według klasyfikacji używanej w naszym kraju, jako
posiadające kategorię „B” – oznacza to, że ruch drogowy jest
kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych, wyposażonych w sygnalizatory drogowe i rogatki zamykające ruch drogowy. Sprawność urządzeń przejazdowych
nadzoruje zarządca infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Należy zwrócić uwagę, że za włączenie urządzeń
odpowiada system wykrywający przejeżdżający pociąg, a nie
tak jak to bywało dawniej – człowiek. Pomimo zamontowanych
systemów zabezpieczających mogą zdarzyć się awarie, na które pracownik kolei odpowiedzialny za bezpieczeństwo nie jest
w stanie natychmiast zareagować, ponieważ jego stanowisko
pracy znajduje się w oddalonym o 13 kilometrów od przejazdów – Lokalnym Centrum Sterowania w Żywcu, które zastąpiło
wykorzystywane do 2006 roku, znajdujące się w bezpośrednim
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Bezpieczny przejazd – PKP PLK S.A.

sąsiedztwie przejazdów strażnice przejazdowe. W przypadku,
gdy urządzenia są niesprawne pociąg może pokonać przejazd
z prędkością 20 km/h. Mając na uwadze ten fakt, należy zawsze spodziewać się, że przez przejazd może poruszać się
pociąg.
Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko!
Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypadku, należy bezwzględnie stosować się do kilku zasad, które mogą uratować
nasze życie i mienie. Pierwszą z nich jest bezwzględny zakaz
wjazdu na przejazd w momencie, gdy czerwone światła sygnalizatora zaczynają migać. Pamiętajmy – to nie jest dla nas informacja, żeby przyspieszyć i szybko pokonać przejazd zanim
szlabany się opuszczą. Migające światła sygnalizatora nale-
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ży traktować jak czerwone światło na skrzyżowaniu drogowym – całkowicie zabraniające wjazdu. Dodatkowo, po przejeździe pociągu kierowca ma obowiązek odczekać do czasu
całkowitego podniesienia rogatek oraz wyłączenia sygnalizacji
przejazdowej. Przy zastosowaniu samoczynnych sygnalizacji
przejazdowych może zdarzyć się sytuacja, że pociąg poruszający się po jednym torze uruchomi urządzenie otwierające
zapory, natomiast pociąg jadący po drugim torze sprawi, że
w tym samym momencie rozpocznie się proces ich zamykania.
Kolejną ważną zasadą jest zachowanie odstępu przed poprzedzającym nas pojazdem. Zanim zdecydujemy się wjechać
na przejazd upewnijmy się, że samochód, który jest przed
nami znajduje się już kilka metrów za rogatką wyjazdową.
„Przez moją nieuwagę samochód utknął na przejeździe a zapory przejazdowe zablokowały wyjazd – co zrobić w takiej sytuacji?” – Każdy kierowca w momencie, gdy jego pojazd zostanie
zamknięty pomiędzy rogatkami musi powstrzymać się od niebezpiecznych manewrów ustawiania samochodu prostopadle
do torów, w takich sytuacjach traci się cenne sekundy na ratowanie naszego życia i mienia, dodatkowo działając w ogromnym stresie takie manewry często kończą się niepowodzeniem,
a ich skutki są tragiczne. Rozwiązanie jest jedno – należy bezwzględnie wyłamać szlaban i jak najszybciej opuścić przejazd.
Każda rogatka skonstruowana jest w taki sposób, że posiada
jeden słaby punkt, który nawet przy niedużym nacisku, sprawia, że rogatka powinna się w tym miejscu złamać, co umożliwi opuszczenie przejazdu. Podczas takiej sytuacji, specjalne
urządzenia informują dyżurnych ruchu, że coś niepokojącego
dzieje się na przejeździe, dzięki czemu wprowadzana jest procedura bezpieczeństwa – pociągi zwalniają do 20 km/h, a na
miejsce wysyłane są odpowiednie służby. Oczywiście należy liczyć się z odpowiedzialnością za powstałe uszkodzenia,
oprócz mandatu karnego możemy zostać pociągnięci do odpo-

wiedzialności finansowej za naprawę szlabanu – jest to koszt
od kilkuset do dwóch tysięcy złotych, często pokrywany z OC
kierowcy. Natomiast ta kwota jest niczym w przypadku, gdy możemy uratować swoje życie i mienie.
Żółta naklejka – poprawia bezpieczeństwo.
W 2018 roku kampania informacyjna „Bezpieczny przejazd”,
realizowana przez zarządcę infrastruktury, została rozszerzona o program „żółta naklejka”, który pozwolił na oznakowanie
14 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych w naszym kraju.
Naklejki informacyjne są zlokalizowane od wewnętrznej strony
krzyża św. Andrzeja lub na obudowie napędu rogatkowego –
od strony torów. Każda z naklejek posiada trzy ważne numery.
Pierwszy z nich to indywidualny numer przejazdu kolejowo-drogowego, który należy podać służbom podczas zgłoszenia
zagrożenia. Drugi to europejski numer alarmowy 112, który
należy wybrać w przypadku kiedy istnieje zagrożenie wypadkiem, nasz samochód został unieruchomiony na przejeździe
lub dostrzegliśmy przeszkodę na torach uniemożliwiającą
przejazd pociągu. Dzięki podaniu numeru przejazdu – operator
przyjmujący zgłoszenie może precyzyjnie określić, gdzie należy wysłać pomoc. Ma także możliwość szybkiego połączenia
się z pracownikami kolei, którzy mogą wstrzymać ruch pociągów na linii kolejowej. Ostatni z numerów to telefon awaryjny,
na który można zgłaszać usterki niezagrażające bezpośrednio
życiu, bądź mieniu – takie jak uszkodzone bądź zdewastowane
oznakowanie przejazdu lub ograniczona widoczność.
Statystyki pokazują, iż 99 % zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych wynika z niewłaściwych decyzji kierowców. Pamiętajmy – brawura może kosztować życie nasze lub innych.
Warto stosować się do przepisów i zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom.

Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic”

KOMUNIKAT USC
Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach, w związku z zamiarem organizacji uroczystości z okazji
50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO, zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych par, które
50 lat temu i więcej stanęły na ślubnym kobiercu, a dotychczas nie wystąpiły z wnioskiem i nie zostały odznaczone medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uroczystości,
pod numerem 33 499 00 77 wew. 4, w terminie do 31 lipca 2021 roku.
Głos Gminy Wilkowice
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Wychodząc temu wyzwaniu naprzeciw, Wójt Gminy Wilkowice ogłosił końcem 2019 roku konkurs na opracowanie nowego logo gminy wraz z podstawową księgą znaku. W założeniu
konkursowym nowe logo Gminy Wilkowice „związane ma być
z wilkiem. Ponadto może kojarzyć się z historią gminy, jej dorobkiem kulturalnym, uwarunkowaniami geograficznymi i przyrodniczymi lub wizerunkiem gminy zapewniającej zrównoważony
rozwój i dbającej o stały wzrost jakości życia jej mieszkańców”.
Konkurs cieszył się bardzo dużą popularnością. Zgłosiło się do
niego 47 osób, często z bardzo odległych zakątków Polski, które przedstawiły łącznie 106 propozycji logo! Ostatecznie, specjalnie powołana do tego celu, komisja konkursowa, stosując
kryteria artystyczne, graficzne oraz użytkowe, wyłoniła zwycięzcę konkursu, którym została firma Agata Kość – Kość Visuals
z siedzibą w miejscowości Komorów (województwo mazowieckie). Poza wymienionymi wcześniej kryteriami, bardzo ważny
dla komisji konkursowej był fakt, że autorom tej propozycji logo
przyświecała wizja unowocześnienia poprzedniej wersji logo
Gminy Wilkowice i ten kierunek obrali w swej artystycznej pracy
nad projektem. Jak sami przedstawili swoją propozycję: „Projekt logo podkreśla walory przyrodnicze gminy, jest nowoczesną interpretacją graficzną z zachowaniem tradycyjnej formy
herbowej tarczy, charakterystycznej dla tradycyjnych symboli
samorządowych. Elementy graficzne są na tyle proste w swojej
formie, że bez problemu nadają się do powielania na różnych

materiałach, nośnikach i technikach druku. Trójkąty są uproszczeniem drzewostanów – symbolizują wysokie zbocza górskie
porośnięte gęsto, piękną roślinnością. Dodatkowo w kształcie
gór ukryta jest litera „W”, która nawiązuje bezpośrednio do nazwy gminy Wilkowice. Dzięki temu logo jest pełne ukrytych symboli związanych z gminą – jest „uszyte na miarę”.

Nowe logo, wraz z księgą znaku, przyjęte zostało Zarządzeniem nr 42/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 10 lutego
2021 r. i od tego dnia pozostaje jedynym dopuszczonym do
stosowania w komunikacji marketingowej prowadzonej w Urzędzie Gminy w Wilkowicach, symbolem graficznym Gminy
Wilkowice. Wkrótce też zlecone zostanie opracowanie systemu identyfikacji wizualnej naszej Gminy. Wszystko to w celu
zapewnienia czytelnej i spójnej identyfikacji Gminy Wilkowice
oraz poprawienia jej walorów promocyjnych.
Z księgą znaku zapoznać można się na stronie internetowej
www.wilkowice.pl/gmina/logo.

Sebastian Snaczke, Referat Strategii i Promocji

ZAPROSZENIE
na spotkanie informacyjno – organizacyjne dla rodziców
przyszłorocznych pierwszoklasistów, które odbędzie się

5 marca 2021r. o godz. 1700 w Szkole Podstawowej nr 2
im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach, ul. Szkolna 8
W programie przekazanie informacji o szkole i jej zasobach, organizacji nauczania,
wychowania i opieki oraz naborze do klasy I. Można się będzie spotkać z wychowawcą klasy.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców rejonu naszej szkoły.
tel. 33 171 379 www.sp2wilkowice.pl
(Ze względów sanitarnych prosimy o udział w spotkaniu po jednym z rodziców. Wejście do szkoły będzie
możliwe tylko w maseczkach. Prosimy o dezynfekcję rąk i zachowanie dystansu.)

Do zobaczenia
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Walczą piórem o czyste środowisko, czyli słów kilka
o laureatach konkursu „Człowiek a środowisko”
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach
Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu XVII edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Człowiek a środowisko”. Konkurs adresowany do dzieci, młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, został ogłoszony w październiku 2020 roku i z uwagi na pandemię termin nadsyłania prac przedłużono do 11 grudnia 2020 roku. Jego celem jest
rozbudzanie świadomości ekologicznej, popularyzacja zasad życia w czystym środowisku naturalnym, kształtowanie emocjonalnego stosunku do właściwych zachowań w środowisku oraz inspiracja do twórczości plastycznej, literackiej i fotograficznej. Cieszymy się ogromnie, że Komisja konkursowa, w której uczestniczą także wszyscy członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu, zadecydowała przyznać nagrody uczniom z naszej szkoły. W kategorii literackiej
kl. IV–VI pierwsze miejsce zajął Bogusław Filapek z kl. 4a, a miejsce drugie Jakub Waluś z kl. 6a. Uczniowie wykorzystali w utworach wskazówki nauczycielki języka polskiego, pani Wiesławy Stolarczyk-Kos. Laureatom i ich opiekunowi serdecznie gratulujemy. Poniżej prezentujemy zwycięskie utwory.
Zespół Promujący Szkołę

„Ziemia naszym domem”

„Nie zapomnij o tym świecie”

Kiedy wszedłem do lasu narobić hałasu, spotkałem jeża…,
a jeż nie dowierza.
Za jeżem stał lis, bardzo smutny dziś.
Spojrzałem na niego – co Ci jest kolego?
Lis rzekł do mnie krótko: – W lesie były dzieci, zostawiły
śmieci.
Wszędzie są butelki i małe papierki.
Ziemia to nasz dom, szanujmy więc ją.

Nie zapomnij o tym świecie,
spacerując po łąkach w lecie.
Nie zapomnij o tym świecie,
grając w karty na bankiecie.

Stary niedźwiedź mocno śpi, jak się zbudzi będzie zły.
Gdy zobaczy tyle śmieci to obrazi się na dzieci.
Ziemia karmi nas codziennie, daje wodę, życia pełnię.
Rzeki, łąki, góry, las, domem są dla wszystkich nas.
Jaka ziemia tacy my, dbać o ziemię musisz Ty.

Gdy przechadzasz się po lesie,
koleś z Tobą śmieci niesie.
Nie wyrzucaj byle gdzie,
tylko do śmietnika przecie.
Jesień przyszła, a z nią liście,
nie wypalaj ich siarczyście.
Zostaw proszę dla jeżyków,
będą wchodzić do kopczyków.

Przeminął wrzesień, nadeszła jesień.
Wita nas kolorami i pięknymi widokami.
Liście spadają, glebę przykrywają, a przy tym schronieniem
dla zwierząt się stają.
Posprzątajmy śmieci nim nadejdzie zima, żeby nie przykryła
ich gruba pierzyna.
Kiedy w marcu wiosna znów do nas zawita, obudzi się
niedźwiedź, o porządek spyta.
Kwiecień plecień, później maj i bez śmieci będzie raj.

Jeleń sobie żwawo bryka,
a ja zbieram śmieci do śmietnika.
Puste butelki do żółtego pojemnika,
a odpady do kompostownika.

Ziemia opiekuje się nami, a my ją zaśmiecany. Dbajmy o nią
jak o dom, żeby miły nam był on.
Segregujmy co się da, plastik, metal, puszki, szkła.
Gdy będziemy działać wszyscy, nikt planety nam nie zniszczy.
Pamiętajcie drogie dzieci, niech już w lesie nikt nie śmieci!
Czysta woda i powietrze to największy skarb na świecie.

Nie zapomnij o tym świecie,
fiołki uśmiechają się w bukiecie.
Nie zapomnij o przyrodzie,
Kiedy znajdziesz coś w ogrodzie.

Nie pal w piecu czym popadnie,
bo zatrujesz się dosadnie.
Odpady segreguj dokładnie,
inaczej śmieciarka Cię dopadnie.

Kochaj ziemię i zwierzęta,
Matka przyroda o tym zapamięta.

Autor: Bogusław Filapek, kl. 4a
Głos Gminy Wilkowice

Autor: Kuba Waluś, kl. 6a
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Święto Babci i Dziadka
w Przedszkolu Publicznym w Mesznej
Dzień Babci i Dziadka to niezwykłe święto,
nie tylko dla dzieci, ale
przede wszystkim dla
każdej babci i każdego
dziadka. To dzień pełen
uśmiechów, wzruszeń,
łez i radości, w którym
dzieci mają okazję podziękować swym bliskim za okazywaną im
miłość i opiekę, a rodzice za wsparcie i pomoc.
Niestety, w tym roku,
ze względu na pandemię, nie mogliśmy
wspólnie
świętować
tego wyjątkowego dnia.
Nie przeszkodziło nam
to jednak w przygotowaniu
niespodzianki
dla dziadków. Dzieci Maluszki
z wielkim zapałem i starannością przygotowywały prezenty,
ćwiczyły tańce, uczyły się wierszy i piosenek. Co prawda nie
dane nam było zaprezentować się „na żywo”, jednak udało się
przekazać dziadkom dedykowany im występ artystyczny. Piękne piosenki, wiersze, taniec i gorące życzenia płynące prosto
z dziecięcych serc zostały nagrane i udostępnione rodzicom

oraz dziadkom na stronie internetowej przedszkola. Wszystkim babciom i dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności z okazji ich święta. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się już spotkać tradycyjnie
– w przedszkolu.

Średniaki
8
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Zespół promujący przedszkole

KARNAWAŁOWY OKRES
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BYSTREJ
Przygotowania do jednego z najważniejszych świąt w naszym przedszkolu, Dnia Babci i Dziadka, trwały już od początku
stycznia. W związku z obecną sytuacją, trudno było nam się pogodzić z tym, że babć i dziadziusiów nie ugościmy w tym roku
w naszej placówce, dlatego każda grupa przygotowała piosenkę, taniec i życzenia, które zostały umieszczone na stronie
przedszkolnej. Natomiast prezenty, wykonane własnoręcznie
i pełne dziecięcej miłości, przedszkolaki przekazały ukochanym
dziadziusiom osobiście w domach. Na pewno były to cudowne
i wesołe chwile, bo „u dziadka i babci jest słodko, świat pachnie
szarlotką”.
Chociaż ten rok w przedszkolu jest inny „niż zawsze”, jednak
jak karnawał to karnawał. Na bal, który odbył się 26 stycznia
przybyło wiele różnych postaci: superbohaterki, superbohaterowie, księżniczki, królewny i rycerze, zwierzątka, wróżki oraz
postacie bajkowe i wszyscy (choć oddzielnie) doskonale się

bawili pod opieką, także przebranych, nauczycielek. Atrakcji
było co nie miara: prezentacje strojów na „łososiowym” dywanie, zabawy z krzesełkami, czarowanie na szklanych kulach,
pląsy i improwizacje taneczne, a wszystko w blasku kolorowych
świateł migających w rytmie muzyki. Nie zabrakło w tym dniu
matematyki: dobieranie w pary, grupowanie w trójki, czwórki
i piątki, tworzenie zbiorów wg kolorów, cechy lub nazwy to tylko
niektóre zabawy.
Korzystając z tego, że słowo karnawał pochodzi z języka włoskiego, a 9 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pizzy
– zorganizowaliśmy „Włoski Tydzień”. Poznaliśmy wybrane słowa w tym języku: buongiorno, bella, bambino, uno momento,
kulturę i zabytki z tego pięknego kraju. Duże zainteresowanie
wzbudziły potrawy: pizza, spaghetti, ser mozzarella, serwowane podczas obiadu i śniadania, a królowa Bona „motywowała”
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do zjadania włoszczyzny i włoskiej sałatki. „Smaczne” sytuacje
wykorzystano również do nabywania przez dzieci kompetencji
matematycznych, np. podział pizzy na części – matematyka
stosowana w praktyce. Próby odzwierciedlania w działalności
plastycznej zabytków, rzeźb, obrazów włoskich artystów i czerwonego ferrari pokazały, że dzieciom spodobał się temat.
Na zakończenie karnawału dzieci wykonały maseczki w stylu
weneckim, które wykorzystano do ostatniego karnawałowego

tańca, oczywiście po zjedzeniu pączków w Tłusty Czwartek
z losowaniem Królowej oraz Króla. Podsumowaniem wiadomości były grupowe quizy prowadzone przez kukiełkę Pinokia,
bo kto nie zna chłopca z drewna. Realizując zajęcia zwróciliśmy uwagę na to, iż urządzenia multimedialne i internet służą
nie tylko do grania i oglądania bajek, ale także do poznawania
świata, kultury innych krajów, różnych gatunków muzyki – oczywiście z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania.

Zespół Promujący
Przedszkole w Bystrej

Przedszkolaki z Mesznej
stworzyły książkę kucharską
W drugiej połowie listopada do rodziców dzieci przedszkolnych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej została
rozesłana informacja o możliwości wzięcia udziału we wspólnym tworzeniu książki z przepisami na zdrowe słodycze.
Zdrowie i ekologia to zagadnienia priorytetowe dla placówki
w tym roku szkolnym. Warunkiem wzięcia udziału w akcji było
wykonanie słodyczy z udziałem dzieci i stworzenie fotorelacji.
Przepisy wraz ze zdjęciami zostały opracowane i zebrane w ca-

łość przez autorkę akcji – panią Michalinę Matlak. Następnie
książka została wysłana do druku. Ostatecznie w książce znalazło się jedenaście przepisów na zdrowe słodkości. Wszyscy
uczestnicy otrzymali upominki, choć chyba najlepszym prezentem był wspólnie spędzony czas oraz stworzenie razem czegoś
fajnego. Książka powstała w ramach realizacji programu „Zdrowi z natury”. Więcej na temat programu na stronie internetowej
przedszkola w zakładce:

PRZEDSZKOLE > INNOWACJE >
ZDROWI Z NATURY

Przedszkole w Mesznej
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„W KARNAWaLE CZAS (NIE TYLKO) NA BALE”
„Miesiąc styczeń – czas do życzeń – z tą myślą przewodnią wkroczyliśmy w nowy rok kalendarzowy. Bogatsi o nowe
doświadczenia i zamierzenia, a także marzenia, by wreszcie
zakończył się czas koronawirusa, byśmy wrócili do normalności, za którą tak bardzo tęsknimy. Mierząc się z okresem wyjątkowej sytuacji, postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom
naszych podopiecznych i zorganizowaliśmy bale karnawałowe.
Tym razem nie była to wielka impreza na sali OSP w Wilkowicach, a kameralne uroczystości w każdej grupie. Panie wychowawczynie zadbały o każdy szczegół imprezy. Kolorowe sale
przyzdobione balonami, wstążeczkami i serpentynami, nadały
ceremonialny klimat wszystkim uroczystościom. Nie zabrakło
ciekawych konkursów muzyczno-wokalnych oraz tematycznych. Wszystkie przedszkolaki, świetnie przygotowane, wcielały się w różnorodne postacie. Całej imprezie towarzyszyła
cudowna zabawa, którą upamiętniły profesjonalne zdjęcia, wykonane przez zaufanego fotografa. Wszystkie dzieci świetnie
się bawiły, tańczyły, śpiewały, a w chwili wytchnienia degustowały, przygotowane przez panie smakołyki i przekąski. Na pewno tegoroczny bal, na długo pozostanie miłym wspomnieniem
i już z utęsknienem czekamy na kolejny...
W styczniu, nie zapomnieliśmy o pięknej tradycji uczczenia
Dnia Babci i Dziadka. Niestety, nie odbyły się wielkie uroczystości z udziałem naszych dziadków. Natomiast przedszkolaki
przygotowały swoje występy w formie nagrania – filmiku, które
można było obejrzeć na stronie internetowej przedszkola. Był
to przyjemny akcent i cudowny gest w stronę kochanych babć
i dziadków. Pomysł cieszył się ogromnym zainteresowaniem
i okazał się strzałem w dziesiątkę, czego dowodem były późniejsze słowa uznania i zadowolenia.
To nie jedyne przyjemności, które mogliśmy doświadczać
początkiem roku. Kolejną i równie miłą niespodzianką, okazała
się tegoroczna zima, która pozwoliła nam na białe szaleństwo.
Już od niepamiętnych czasów cieszyliśmy się z białego puchu,
którego w tym roku nie brakowało. Częste spacery, zabawy
w ogrodzie, w zimowej szacie, długo jeszcze będziemy pamiętać. Zabawy zimowe – rywalizacja na śnieżki, lepienie bałwana, aniołki, zjazd na jabłuszkach, to tylko kilka z atrakcji, które
udało nam się przeżyć. Dzieci dawno tak dobrze nie bawiły

Bal

się śniegiem, a co ważne dla najmłodszych, zima jeszcze nie
odpuszcza, więc jeszcze będzie się działo, bo wszędzie biało
i biało...

Katarzyna Zielińska-Ficoń
Przedszkole Publiczne w Wilkowicach

Luty w Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrej
W Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrej ostatnie dni upłynęły nam szczególnie miło, sympatycznie i... słodko! A wszystko
dzięki dwóm wyjątkowo lubianym tradycjom: walentynkowej
i Tłustego Czwartku.
„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, pysznych pączków nasmażyła” – głosi stare, polskie
przysłowie. Zgodnie z tradycją tego dnia nie powinniśmy sobie
odmówić słodkości, a zjedzenie nawet największej ilości pączków jest dozwolone i usprawiedliwione. Tłusty Czwartek to najsłodszy dzień w roku, dlatego opiekunka samorządu uczniowskiego dzięki pomocy Rady Rodziców zakupiła dla uczniów
klas 1 – 3 słodki poczęstunek. Aby jednak było więcej radości
nasze pączki były bez lukru czy polewy, ponieważ przyjemność

dekoracji zostawiliśmy naszym małym łasuchom. Dzieci mogły
dowolnie dobierać dodatki do swoich pączusiów, a ich ilość
przyprawiała o zawrót głowy. Największą jednak atrakcją były
wybory w każdej klasie Króla i Królowej Pączków. Szczęściarze, którzy dostali pączka nadzianego dodatkową słodkością,
mogli cały dzień dumnie nosić koronę.
Nim dzieci zdążyły ochłonąć z emocji po obchodach Tłustego
Czwartku, już czekał na nich kolejny wyjątkowy dzień: Walentynki. Stały się one wspaniałą okazją do integrowania zespołów
klasowych. Młodsi uczniowie z ogromnym zapałem przygotowali kartki walentynkowe dla swoich sympatii. 14 lutego po
szkole krążyła specjalna „Poczta walentynkowa”. Nie zabrakło
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Fotorelacja :)

wyrazów sympatii wobec kolegów i koleżanek, a także ulubionych nauczycieli. Tegoroczne Walentynki przyniosły dzieciom
wiele śmiechu i radości, a także wywołały pierwsze rumieńce
u najmłodszych uczniów.

Anna Sznajdrowicz
Ewelina Zając
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Informacja dla osób,
uprawnionych do
świadczenia wychowawczego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach przypomina mieszkańcom Gminy Wilkowice,
uprawnionym do świadczenia wychowawczego (500+),
że z dniem 31 maja 2021 r. kończy się okres świadczeniowy 2019/2021.
Od dnia 1 lutego 2021 r. można składać, drogą elektroniczną, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy
2021/2022, rozpoczynający się dnia 1 czerwca 2021 r.
Od dnia 1 kwietnia 2021 r. będą przyjmowane wnioski
w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

Głos Gminy Wilkowice
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Wykorzystujemy czas, w którym odwiedzających jest znacznie mniej, na zmianę wystroju Starej Stolarni. Przygotowujemy również szczegółowe opisy. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli zaprosić Państwa do oglądania ekspozycji
w nowej odsłonie!
Jednym z bogato wyposażonych działów jest ekspozycja zatytułowana „od owcy do sukna”. Oprócz sprawnego krosna
tkackiego i kołowrotków możemy pokazać Państwu np. międlinicę do „łamania” lnu, motowidło, dziurawkę, czółenka…
i inne ciekawostki!
Tkactwo jest jednym z najstarszych rzemiosł, jakie pojawiły się w kulturze materialnej ludzkości. Już ponad 4 tys. lat
p.n.e. istniała technologia przędzenia i tkania. Nici pojawiły
się znacznie wcześniej niż tkaniny, ponieważ były niezbędne
do zszywania skór – pierwotnego materiału do sporządzania
odzieży.
Pierwsze warsztaty tkackie na ziemiach polskich działały już
w XII w. Na polskiej wsi tkactwo było zajęciem powszechnym,
uprawianym głównie przez kobiety, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Wiedza ta była niezmiernie ważna, gdyż
tkaniny miały szerokie zastosowanie w życiu codziennym,
zarówno w ubiorze, gospodarstwie domowym, jak i w wyposażeniu wnętrz mieszkalnych. Podstawowym surowcem były
włókna naturalne – len, konopie, wełna i bawełna. Biedniejsi
gospodarze tkali własnoręcznie, a bogatsi oddawali len do obróbki innym, płacąc za utkanie gotowej tkaniny.
14

Ręczne krosna tkackie zostały zastąpione przemysłem
maszynowym dopiero w czasach rewolucji przemysłowej
w XIX wieku. Pomimo powszechności tego zajęcia po II wojnie
światowej zaczęło ono zanikać. Dziś krosna ręczne wykorzystywane są sporadycznie do tworzenia tkanin artystycznych.

PROCES
POWSTAWANIA TKANINY
Wiosną, gdy pogoda była wystarczająco ciepła, przystępowano do strzyżenia owiec, druga strzyżka miała miejsce na
jesieni. Przed przystąpieniem do strzyżenia owce myto w rzece. Runo ścinano za pomocą specjalnych nożyc, których używano także przy tworzeniu papierowych wycinanek, którymi
chłopi zdobili swe domy z okazji każdej większej uroczystości
czy święta. Do strzyżenia owiec należało wybierać miejsce
porządnie uprzątnięte, aby oczyszczonej wełny nie zabrudził
piasek czy plewy. Otrzymany w ten sposób surowiec prano,
odtłuszczano i gręplowano, czyli rozczesywano za pomocą
zgrzebeł, zwanych gręplami. Dopiero po ukończeniu tych zabiegów można było przystąpić do przędzenia, które przebiegało podobnie jak w przypadku włókien pochodzenia roślinnego. Nici produkowano z różnego rodzaju włókniny – z runa
owczego, z włókien roślinnych (jak len i bawełna), a nawet,
w okresach biedy, z włókien pozyskiwanych z konopi i pokrzyw. Twarde włókna roślinne przed przędzeniem „łamano”
(zmiękczano) używając międlnicy.

Głos Gminy Wilkowice

Do przygotowania przędzy do dalszych prac służył KOŁOWROTEK, którego konstrukcja była przez wieki udoskonalana.
Wiejskie gospodarstwo nastawione było na to, by być samowystarczalne – każda rzecz niezbędna do jego funkcjonowania powinna zostać wyprodukowana we własnym zakresie.
W związku z tym kołowrotek znajdował się niemal w każdym
domu. Żeby przerobić włókno na przędzę, należało najpierw
je wyczesać i ułożyć włókna w sposób mniej więcej uporządkowany tworząc tzw. kądziel. Kądziel układało się specjalnym
słupku kołowrotka, a pobierane z niej pasemka włókien były
skręcane i nawijane na szpulę. Nawijanie następowało poprzez wykorzystanie ruchu obrotowego, napęd mechanizmu
był nożny. Gdy nitki były już gotowe, przewijano je na motowidło, tworząc motek przygotowany do barwienia. Początkowo farbowano przędzę używając barwników pochodzenia
naturalnego, np. kurkumy (żółty), koszenili i kory dębu (kolor
czarny i szary), jabłoni i olchy (żółty), marzanny (niebieski,
indygo) oraz surowców naturalnych typu ruda darniowa, czy
opiłki żelaza. Od II poł. XIX w. zaczęto używać barwników
syntetycznych.
Tak przygotowane nici służyły do produkcji tkanin, które wytwarzano przy pomocy KROSNA.
Technika tkacka polega na przeplataniu osnowy z wątkiem
według określonego porządku.
Osnowa to przędza mocniejsza, gładsza i mocniej skręcona
od wątku, rozpięta na snowadle. Kierunek nitek osnowy biegnie wzdłuż tkaniny. Wątek to nitki układające się poprzecznie w stosunku do osnowy. Cewka z nicią przeznaczoną na
wątek umieszczana była w czółenku, które tkacz przeplatał
przez nitki osnowy.
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NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY!
Trwa KONKURS FOTOGRAFICZNY: „Dynamika sportu w Gminie Wilkowice” – szczegóły na www.gokpromyk.pl
Data
Wtorek

Godz.

02.03

19:00

09.03

19:00

16.03

19:00

Wtorek
Wtorek
Wtorek

23.03

Niedziela Palmowa

28.03

Wtorek

30.03

19:00
16:00
19:00

Nazwa imprezy
Klub Podróżnika: Seans podróżniczy (szczegóły na
profilu GOK Promyk na Facebooku)
DKF „Promyk”: „Nadzieja”, reż. Marie Sodahl,
dramat, 2020 r.
Seans filmowy (szczegóły na profilu GOK Promyk na
Facebooku)
DKF „Promyk”: „Dolina Bogów”, reż. Lech Majewski,
dramat fabularny, 2020 r.
Film animowany dla dzieci (Wielkanocny. Szczegóły
na profilu GOK Promyk na Facebooku)
DKF „Promyk”: „Milczenie”, reż. Martin Scorsese,
dramat historyczny, 2016 r.

Organizator

Miejsce

Odbiorcy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Młodzież
i dorośli

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Młodzież
i dorośli

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Młodzież
i dorośli

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Młodzież
i dorośli

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Dzieci z
opiekunami

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:
Międzynarodowa wystawa najpiękniejszych kartek bożonarodzeniowych „Vianočná
do 19.03.21
pohľadnica” zorganizowana przez Ośrodek Kultury w Dolnym Kubinie
Wystawa pokonkursowa „Powrót do przeszłości… w tradycji i kulturze ludowej naszego regionu”
do 19.03.21
Plastyka obrzędowa

GOK „Promyk” w Bystrej
Izba Regionalna
„Stara Stolarnia”

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

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Street-art na warsztat” w ramach programu Równać Szanse. Na bieżąco będziemy
zdawać relacje, co się u nas dzieje. Pierwsze spotkania już za nami, o tym jak było – poniżej opisują sami Uczestnicy.
Zapraszamy również do śledzenia profilu Street_Mates na Instagramie.
Ela Fabirkiewicz / koordynator projektu
W sobotę 13 lutego odbyło się spotkanie naszej grupy „Street
Mates”. Jest to grupa, która liczy 16 osób. Kiedy wszyscy
usiedliśmy, próbowaliśmy się poznać. Po chwili rozmawiania
i przedstawiania się, Pani Ela podzieliła nas na 3 grupy i wręczyła
każdej grupie worek z różnymi rzeczami takimi jak sznurek, rurki,
taśma klejąca, wata i parę innych rzeczy. Potem każda grupa
otrzymała jajko i dostaliśmy zadanie... zrobić taką konstrukcję,
żeby jajko nie pękło, mieliśmy na to około 10-15 minut. Po
upływie czasu każda grupa miała swoją „ochronę” dla jajka.
Wtedy jedna osoba z każdej grupy musiała stanąć na krzesło
i zrzucić jajko, które było schowane w konstrukcji. O dziwo każda
drużyna poradziła sobie znakomicie i każda z grup dostała
nagrodę w postaci czekolady. Później wszyscy dyskutowaliśmy
nad nazwą - było kilka ciekawych pomysłów, ale wygrało "Street
Mates". Wszystko odbywało się w przyjaznej atmosferze. Pani
Ela pokazała nam murale, które niektórzy przynieśli na pendrive
albo wyświetliła je przez grupę na facebooku. Opowiedziała nam
trochę o grafice komputerowej i o tym jak zazwyczaj powstają
loga. Pod koniec zajęć Pani Ela poprosiła nas żebyśmy narysowali
Tekst i grafika:
coś na małych karteczkach, a potem rozdzieliła je i tak zostaliśmy
Młodzież uczestnicząca w projekcie.
przydzieleni do swoich grup. Niektórzy mieli pisać artykuł, inni
wymyśleć logo a jeszcze inni poszukać jakiejś zbiórki.
Mamy nadzieję, że nauczymy i dowiemy się wielu rzeczy na temat grafiki komputerowej i udoskonalimy
swoje umiejętności w rysowaniu i tworzeniu ciekawych rzeczy. Oczekujemy, że te następne pół roku
będzie bardzo mile spędzonym czasem w towarzystwie naprawdę wspaniałych osób!
Agata, Andżelika, Blanka, Emilia, Ewa, Igor, Igor, Julia, Julia, Kacper, Lea, Marta, Martyna, Nikola, Patryk, Weronika.
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film

film

ul. Juliana Fałata 2k w Bystrej

2 marca 2021 r.
wtorek, godz. 19:00

film

ul. Juliana Fałata 2k w Bystrej

16 marca 2021 r.
wtorek, godz. 19:00

seans

zapraszamy na film!

w ramach Klubu Podróżnika

tel. 33 817 07 73

tel. 33 817 07 73

SZCZEGÓŁY:

SZCZEGÓŁY:

na profilu GOK „Promyk” na Facebooku
oraz w administracji (tel.: 33 817 07 73)

GATUNEK:

GATUNEK:

OPIS:

OPIS:

biograficzny / dramat / przygodowy

Wspaniała, osobista podróż, która poruszy każdego. To zainspirowany
prawdziwymi wydarzeniami z życia Christophera McCandlessa (Emile
Hirsch) urzekający obraz, który poruszył widzów i krytyków na całym
świecie. Pewnego dnia Chris decyduje się porzucić dotychczasowe życie
i wyruszyć w drogę. Trafia na Alaskę, gdzie czeka na niego bezwzględna
dzika przyroda i przygoda. Autor scenariusza i reżyser w prawdziwie
mistrzowski sposób połączył w filmie „piękno, rozrywkę, napięcie
i niepowtarzalny klimat" (The Wall Street Journal).

NAGRODY:
Złoty Glob
4 inne nagrody
29 nominacji!

Emile Hirsch

WSTĘP WOLNY

2021

w DKF
„Promyk”
9

marca:

dramat / thriller

Akcja filmu rozgrywa się w 1954 roku na pięknej wyspie Zatoki
Bostońskiej. W tak bajecznym miejscu znajduje się szpital dla obłąkanych
przestępców. Na wyspie będzie prowadzone śledztwo w sprawie
tajemniczego zniknięcia jednej z pacjentek. Sprawa jest prowadzona
przez federalnych szeryfów Tedda i Chucka. Kobieta zniknęła z pokoju,
który był zamknięty, a w oknach były kraty. Pozostała po niej tylko
zaszyfrowana wiadomość. Nad wyspę nadciąga huragan i łączność z
resztą świata zostaje zerwana.

USA

Regulamin znajduje się na stronie www.gok.wilkowice.pl

marzec

na profilu GOK „Promyk” na Facebooku
oraz w administracji (tel.: 33 817 07 73)

INNE INFORMACJE:

W ROLACH GŁÓWNYCH:

film

WSTĘP WOLNY

ul. J. Fałata 2k,
Bystra

„Nadzieja”

REŻYSERIA:

Martin Scorsese

Regulamin znajduje się na stronie www.gok.wilkowice.pl

(Niedziela Palmowa)

O godz.

reż. Marie Sodahl, 2020 r.
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marca:

„Dolina Bogów”
reż. Lech Majewski,
2020 r.

30

tel. 33 817 07 73
szczegóły
oraz regulamin na
www.gokpromyk.pl

wtorek, godz. 19:00

marca:

„Milczenie”
reż. Martin Scorsese,
2016 r.

GOK „Promyk” ul. J. Fałata 2k, Bystra

WSTĘP WOLNY!!!
zapraszamy!
Głos Gminy Wilkowice
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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy terenów należących do LGD „Ziemia Bielska”,
z radością możemy napisać ZREALIZOWANO I Z SUKCESEM OSTATECZNIE ROZLICZONO
działania dla operacji pt.:

„POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI”
W IZBIE REGIONALNEJ „STARA STOLARNIA”,
o którym to projekcie informowaliśmy na łamach gazetki gminnej w ubiegłym roku. Projekt realizowany
w całości przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”, w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014–2020 dla LGD Ziemia Bielska.
Od marca do listopada 2020 roku nasz ośrodek realizował operację wyjątkową pod wieloma względami. Całość operacji wyniosła ostatecznie 42.975,98 złotych. Wniosek o płatność, który złożyliśmy
23.12.2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego został poddany procedurze weryfikacji. Dnia 11.02.2021 roku otrzymaliśmy pismo z informacją o przekazaniu zlecenia płatności do
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co oznacza przekazanie środków Gminnemu Ośrodkowi Kultury w wysokości 63,63% całości operacji tj. 27.345,00 zł.
Przypomnę tylko, że celem operacji było zachowanie dziedzictwa lokalnego i promowanie obszaru
LSR poprzez zamówienie do Izby Regionalnej „Stara Stolarnia” dwóch sztuk wyjątkowych modeli/manekinów z twarzami: Pani Katarzyny Grzybek i Pana Jana Nikla, Mieszkańców Gminy Wilkowice z początku XX wieku, których podobizny wyłoniono w konkursie wspomagającym projekt.
Twarze manekinów są wykonane w technologii na bazie fiberglassu, z zastosowaniem szlachetnych
silikonów. Modele te, w sposób wyjątkowy, dopełniły Izbę Regionalną i ożywiły ją w sposób dosłowny
poprzez to, że postaci wyglądają jak żywe. Z biegiem czasu będziemy mogli je przebierać, w zależności
od pory roku, w ubrania, które w tej chwili nie mogą być wyeksponowane.
W ramach projektu zorganizowano wykłady/warsztaty w różnej formie, dotyczące tradycji oraz ubiorów na terenie Gminy Wilkowice oraz terenów, do których etnograficznie należy nasza gmina. Ponadto
uszyto oryginalne stroje górali żywieckich: kobiecy i męski, dla wspomnianych już wcześniej manekinów
oraz odrestaurowano i zakonserwowano 10 eksponatów, tak, by w dalszym ciągu i w pełnej krasie mogły wypełniać swoje funkcje ekspozycyjne.
Przeprowadzono konkurs plastyczny pod nazwą „Powrót do przeszłości… w tradycji i kulturze ludowej
naszego regionu”, który był skierowany do wszystkich zainteresowanych z terenu Gminy Wilkowice
oraz całego obszaru LGD „Ziemia Bielska”. Zwieńczeniem całej operacji było wydanie pamiątkowego
folderu w nakładzie 2.000 sztuk, poświęconego projektowi oraz Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia”.
Więcej informacji dowiecie się Państwo z folderu promującego projekt oraz osobiście od koordynatora
operacji.

Łukasz Hola
Koordynator operacji
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Plan działania priorytetowego Policji dla rejonu służbowego – Wilkowice,
na okres od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:
„Spożywanie alkoholu oraz zakłócanie porządku publicznego na parkingu
przy ul. Harcerskiej w Wilkowicach”. Zdiagnozowane zagrożenie wytypowano
na podstawie ankiet bezpieczeństwa oraz informacji przekazywanych przez
mieszkańców, a także weryfikacji zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i wykazie interwencji. Negatywne zachowania występują w ciągu
całego tygodnia z ich nasileniem przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w godzinach popołudniowo-wieczornych.
2. Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie negatywnych zjawisk związanych ze spożywaniem alkoholu oraz zakłócaniem porządku publicznego.
asp. Marcin Krawiec

Plan działania priorytetowego Policji dla rejonu służbowego – Bystra, Meszna,
na okres od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: „Problem związany ze spożywaniem alkoholu
w miejscu publicznym w rejonie sklepu spożywczego w Bystrej przy ul. Kościelnej 80”. Problem ten zdiagnozowano na podstawie ankiety Centrum Profilaktyki Społecznej przeprowadzonej z mieszkańcami rejonu oraz własnej wiedzy uzyskanej w trakcie
służby obchodowej. Problem ten występuje przez cały rok w rożnych godzinach.
2. Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu
publicznym w rejonie sklepu spożywczego w Bystrej przy ul. Kościelnej 80.
st. sierż. Jakub Bartków

OBWIESZCZENIE

Wilkowice dn. 25.02.2021 r.

o przystąpieniu do sporządzania
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wilkowice
Uchwały Nr XLV/379/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice.
Zainteresowani mogą składać wnioski do Studium zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym w siedzibie lub na adres Urzędu Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, w terminie do 21 dni od daty publikacji niniejszego
obwieszczenia/ogłoszenia tj. do dnia 18 marca 2021.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu
do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego opracowania. Wnioski
mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach,
ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@wilkowice.
pl, z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w terminie do 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia/
ogłoszenia tj. do dnia 18 marca 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Wilkowice.
Wójt Gminy Wilkowice
dr Janusz Zemanek
Głos Gminy Wilkowice
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Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

ZOSTAW SWÓJ

1% W WILKOWICACH

SZANOWNI PAŃSTWO!
Jesteśmy z Wami od 2006 r., a od 2008 r. posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Od lat wspieracie naszą
działalność na różne sposoby, w tym także przekazując 1% naszemu Stowarzyszeniu. Za wszelkie dobro kierowane
w naszą stronę z tego miejsca najserdeczniej dziękujemy!
Misją naszej organizacji jest współudział w tworzeniu warunków rozwoju i promocji Wilkowic – miejscowości malowniczo
położonej pomiędzy Beskidem Śląskim, a Beskidem Małym, którą realizujemy poprzez:
1. Eksponowanie walorów miejscowości i tworzenie atrakcji przyciągających turystów;
2. Kultywowanie tradycji i kultury regionu;
3. Upowszechnianie inicjatyw prozdrowotnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym, rozwój kultury fizycznej i sportu;
4. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wyrównanie szans wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.

Podaruj nam SWÓJ 1% podatku !
POMOŻESZ W REALIZACJI POWYŻSZYCH ZAŁOŻEŃ!

Wystarczy, że wpiszesz w odpowiednim polu zeznania podatkowego:
Stowarzyszenie „RAZEM DLA WILKOWIC” KRS 0000268430

Dziękujemy

PS: Obecnie realizujemy „mini ogród sensoryczny” przy ul. Szkolnej.
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BYSTREJ

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

KREDYT WIOSENNY

➔ kwota kredytu uzależniona od posiadanej zdolności kredytowej
➔ oprocentowanie 5,5 %, prowizja za udzielenie kredytu 5,0 %
➔ prowizja przygotowawcza 1,0 % (nie mniej niż 10,00 zł)
➔ dla osób posiadających w naszym Banku
rachunek ROR ze stałymi wpływami – prowizja tylko 3,0 %
PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY
Kwota kredytu 3.000 zł., Okres kredytowania 11 m-cy
Parametry
Rata kredytu
Łączna kwota wszystkich opłat, prowizji i innych
kosztów zwiąż. z zawarciem umowy, w tym:
1.
Prowizja przygotowawcza
2.
Prowizja za udzielenie kredytu
3.
koszt zabezpieczenia
Suma odsetek
Całkowity koszt kredytu

Koszty /zł/
280,00
190,00
30,00
150,00
10,00
85,08
275,08

Stopa rzeczywista wynosi 20,31 %.

Oferta aktualna od 01 lutego do 31 marca bieżącego roku

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

Gminy partnerskie: Wilkowice i Lubiewo
Zapraszamy na www.lubiewo.pl

Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice
Tel. (+48 33) 499 00 77 w. 414 (w godz. od 8.00 do 13.00), e-mail: redaktor@wilkowice.pl
Redaktor naczelny: Maciej Mrówka
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów,
a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.wilkowice.pl
Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 33 819 39 57
Głos Gminy Wilkowice
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Wywiad z trenerem

Januszem Krukiem
Główny trener UKS Alfa Wilkowice - w 2020 roku
zdobył 2 miejsce w Polsce wśród wszystkich trenerów
akrobatyki sportowej pod względem ilości punktów
zdobytych przez zawodników!
Ma Pan na swoim koncie duże osiągnięcia jako trener
akrobatyki, Pana zawodnicy zdobywali Mistrzostwa Polski
w 2-kach i 4-kach. Dlaczego teraz akurat trampolina?
Tak, to prawda. Były medale na Mistrzostwach Polski jednak
prowadzenie zespołów, szczególnie czwórek męskich, jest
o tyle trudne, że za wyniki odpowiadają wszyscy zawodnicy
z jednego zespołu. Zebrać całą czwórkę i wszystkim
przygotować formę na te najważniejsze zawody jest rzeczą
niesamowicie trudną. Jednak nie to było przyczyną zmiany
dyscypliny. Kiedyś, na dobrze znanych nam zawodach, czyli
Otwartych Mistrzostwach Małopolski, jako klub zajęliśmy
drugie miejsce. Wtedy powiedziałem trenerce z poprzedniego klubu, że jak otworzymy u nas trampolinę, to
wygramy te zawody. Kupiłem w Niemczech dwie używane
trampoliny, zrobiłem nabory i rozpocząłem szkolenie dzieci
w tej dyscyplinie. Niestety, poprzedni klub nie był
zainteresowany tą grupą, a dzieci były tam bardzo fajne i tak
bardzo zaangażowane, że nie mogłem ich zostawić.
Zostałem z nimi i z pomocą bardzo zaangażowanych
rodziców, postanowiliśmy otworzyć klub.
I tak się rozpoczęła ta wspaniała przygoda.
Skąd u Pana taki zapał do tej pracy?
Nie wiem skąd, ten charakter chyba kształtował się przez
całe życie. Jak trenowałem jako zawodnik, byłem bardzo
ambitnym chłopakiem, nawet nie mogę powiedzieć, że
zawodnikiem, gdyż byłem bardzo młody i to były dopiero
moje początki w sporcie. Zaczynałem od gimnastyki
sportowej (przyrządowej). Mieliśmy treningi trzy razy
w tygodniu a ja przychodziłem na treningi pięć razy
i trenowałem razem ze starszymi zawodnikami, między
innymi z naszym Olimpijczykiem Mieczysławem Strzałką.
Nie byłem talentem, ale poprzez systematyczność i pracę
zacząłem robić bardzo duże postępy. Od urodzenia jestem
pracowity. Jako zawodnik wielkich sukcesów nie miałem
(brakowało talentu hehehe), ale jak skończyłem swoją
karierę sportową i zacząłem pracować jako trener
w gimnastyce sportowej chłopców, to do tej pracy
podszedłem bardzo ambitnie, co w rezultacie dało również
bardzo dobre wyniki. Czyli ambicja również u mnie jest. Jak
dodam do tego satysfakcję, która towarzyszy mi przy nawet
najmniejszych sukcesach, to z tego wychodzi PASJA.
Co Pana motywuje, co najbardziej cieszy?
Dobre pytanie. Motywuje mnie chęć zrobienia czegoś, co
będzie cieszyło innych (mam na myśli dzieci). Największą
radość mam wtedy, gdy dzieci traktują swój trening jako
zabawę. Jak cieszą się z tego, że przychodzą na trening.
Oczywiście, jak osiągają sukcesy, radość jest podwójna.
Myślę, że to jest to, co mnie najbardziej nakręca do tej
pracy. Wtedy naprawdę można zrobić fajne wyniki.
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Jaki cel ma Pan jako trener?
Nie będę tutaj mówił o wychowaniu olimpijczyka, gdyż taki
cel ma każdy trener. Chcę powiedzieć, że bardzo zależy mi
na tym, aby wychować paru takich samych „wariatów” jak
ja, którzy poprowadzą ten wspaniały klub i będą czerpali
z tego również ogromną satysfakcję.
Rady dawane młodym zawodnikom owocują medalami
zdobywanymi z uśmiechem. A czy ma Pan jakąś złotą radę
dla rodziców?
Ciężko powiedzieć o jakiejkolwiek radzie. Prawdę mówiąc,
każdy, kto zaczyna swoją przygodę ze sportem, powinien
traktować ją jak zabawę, ale trochę też i misję. My, dorośli,
mamy różne kryzysy, czasami nie chce się nam iść np. do
pracy, jednak jako dorośli potraﬁmy sobie to wytłumaczyć
i idziemy. Dzieci również przechodzą takie kryzysy chodząc
na zajęcia - i tu jest bardzo ważna rola rodzica, aby
wytłumaczyć dziecku, że nie tylko ono ma coś takiego, ale
również my, dorośli.
Jak już mówimy o Rodzicach, to bardzo chciałbym
podziękować tym wszystkim, którzy pomagają nam
w prowadzeniu klubu. Kontakt z każdym rodzicem jest
bardzo ważnym elementem składowym rozwoju klubu.
Teraz, z powodu pandemii, jest utrudniony, czego niestety
bardzo żałuję. Oczywiście nie tylko Rodzicom, wielu osobom
chciałbym podziękować, między innymi Panu Dyrektorowi
Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach, Gminie Wilkowice
oraz Starostwu Powiatowemu, dzięki którym możemy trenować.

Z trenerem Januszem Krukiem rozmawiała Ela Fabirkiewicz

Po każdym treningu zawodnicy
żegnają się z trenerem słowami
“dziękujemy za wspaniały trening”!

Co sądzą o trenerze Januszu Kruku rodzice dzieci
trenujących w UKS ALFA Wilkowice?:
“Prawdziwy trener z prawdziwą pasją. Potraﬁ zachęcić do
ciężkiej pracy dzieci i młodzież jednocześnie słuchając
i licząc się ze zdaniem swoich zawodników. Doceniam fakt,
że moje dziecko ma możliwość trenowania pod okiem
trenera Janusza, jednego z najlepszych trenerów w Polsce.”
(Mirka). “Trener Janusz ma rewelacyjne podejscie do
zawodników - wymaga, motywuje, uczy i dyscyplinuje.
Prowadzone przez trenera zajęcia to praca, która przynosi
świetne rezultaty a jednocześnie jest to świetna zabawa.”
(Alicja). “Trener Janusz Kruk zaraził już kilkadziesiąt dzieci
swoją pasją. W trenowanie najmłodszych wkłada całe
swoje serce, co przekłada się na sukcesy i radość
zawodników.” (Ewa).
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