ISSN 1897-3566 miesięcznik, pismo bezpłatne

Rok XV nr 4 (171) Kwiecień 2021 r.

Kartka
z kalendarza

Nowe przedszkole
w Mesznej

str. 8-9

str. 2

KONKURS!
str. 7

,
SMIECI
ZAPRASZAMY NA NASZ PROFIL www.facebook.com/gminawilkowice

str. 16

18.610.608,00 zł

Gigantyczne środki

dla Gminy Wilkowice
str. 3

Głos Gminy Wilkowice

kwiecień 2021

Inwestycje
Prawdziwa „bajka” dla przedszkolaków!
W poprzednim numerze „Głosu Gminy Wilkowice” wspominaliśmy o kolejnej
dużej inwestycji, która powstanie na skrzyżowaniu ulic Agrestowej i Szczyrkowskiej
w Mesznej, opisując działania związane z przebudową ulicy Agrestowej. Mimo
zmiennej pogody, prace budowlane prowadzone są „pełną parą”, aby oddać ulice
do użytku zgodnie z założonym terminem.
Plany związane z tym terenem są zakrojone jednak znacznie szerzej! Powstanie
tutaj przedszkole „jak z bajki”. Dofinansowanie na ten cel Gmina Wilkowice pozyskała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Kwota, którą
otrzymaliśmy to 6 mln zł. Szacowany koszt realizacji inwestycji to 10 mln zł.
Przetarg na prace budowlane zostanie ogłoszony już w najbliższych tygodniach.
O szczegółowy opis tej inwestycji poprosiliśmy biuro projektowe „Archikunszt
Studio” Anna Sierant, które jest autorem projektu architektonicznego:

PRZEDSZKOLE W MESZNEJ
Dynamiczny i wieloaspektowy rozwój Gminy Wilkowice,
napędzany przez zwiększającą się liczbę mieszkańców
przenoszących się z okolicznych miast, uwidacznia się w jej
zapotrzebowaniu na nowoczesną, zharmonizowaną architekturę, która zapewnia wysoką jakość życia.
ARCHITEKTURA W ZGODZIE Z OTOCZENIEM
Budynek nowoprojektowanego sześciooddziałowego
przedszkola zlokalizowany będzie przy ulicy Szczyrkowskiej
w niedalekim sąsiedztwie istniejącego Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego. Obiekt wykorzysta naturalną rzeźbę terenu,
w postaci spadku w kierunku ulicy Agrestowej, co pozwoli na
harmonijne wkomponowanie się w górski krajobraz otoczenia,

Prace budowlane
na ulicy Agrestowej

przy jednoczesnej ekspozycji frontowej elewacji wzdłuż ulicy
Szczyrkowskiej.
Obiekt tworzyć będzie niepowtarzalną, unikatową przestrzeń w pełni wkomponowaną w istniejący krajobraz.
ZRÓŻNICOWANE POTRZEBY
Obiekt będzie dwukondygnacyjny. Każda z kondygnacji, dzięki krajobrazowemu kształtowaniu bryły budynku,
posiadać będzie bezpośredni dostęp z poziomu terenu.
Przestrzeń górnej kondygnacji pomieści „rdzeń” obiektu –
wszystkie pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt dzieci,
natomiast dolna kondygnacja – pomieszczenia związane
z obsługą przedszkola i administracją.
Sale przedszkolne pomieszczą łącznie 150 przedszkolaków. Przewidziane zostały w dwóch skrzydłach budynku,
połączonych przeszklonym, na pełną wysokość, holem,
zawierającym szatnię, z widokiem na scenę plenerową
i ogród. Sale przedszkole zlokalizowane będą w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodu - tworząc przestrzenie przyjazne
nauce i zabawie, zapewniające stały kontakt z naturą.
Blok sal przedszkolnych uzupełniony będzie o zespół
pomieszczeń do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
i integracji sensorycznej, wspierających rozwój zgodnie
z indywidualnymi potrzebami maluchów.

strona 2

Głos Gminy Wilkowice

kwiecień 2021

POTRÓJNA NATURA
Otoczenie obiektu, naturalnie kształtowane przez
sąsiedztwo ulic, wyodrębniać będzie trzy strefy funkcjonalne,
które swoje odbicie znajdzie w elewacjach budynku.
Strefę publiczną, dostępną z ulicy Szczyrkowskiej, podkreślać będzie stonowana elewacja frontowa z akcentowanym
kolorystycznie podcieniem, mieszczącym główne wejście do
obiektu. Strefa ta stanowić będzie zapowiedź kolorystyczną
elewacji strefy prywatnej.
Strefa półprywatna, z ograniczeniem dostępu, zawierać
będzie wejście do strefy administracyjno-technicznej, a także
dostęp do zaplecza gastronomicznego.
Strefa prywatna, przeznaczona w całości dla przedszkolaków i ich opiekunów, stanowić będzie zamkniętą przestrzeń.
Zdominowana przez zieleń traw, drzew i krzewów, wspierać
będzie integrację dzieci z naturą oraz rozwój cech poznawczych. Łąki kwietne, trawiaste pagórki, skarpki, piasek
i urządzenia wykonane z naturalnych materiałów, staną
się miejscem wspaniałych zabaw. Całość dopełniać będzie
elewacja ogrodowa kształtowana jako energiczna mozaika

drewna, kolorów przewodnich i tablic kredowych. Dobór
użytych materiałów ukazywać będzie poszanowanie istniejącego otoczenia przy równoczesnym podkreśleniu radosnej
atmosfery projektowanego miejsca.
MOCNY AKCENT
Przy projektowaniu wnętrz autorzy skupili się całkowicie na
potrzebach małych użytkowników. Wszelkie pomieszczenia
zostały dopasowane do skali dzieci. Motyw przewodni kolorystyki obiektu stanowić będzie sześć barw, symbolizujących
jeden z sześciu oddziałów przedszkolnych. Zaprojektowana
kolorystyka ma na celu utworzenie swoistej wskazówki,
ułatwiającej dzieciom poruszanie się nie tylko po obiekcie, ale
i wokół niego. Użycie zdecydowanej, przyjaznej, kolorystyki
w połączeniu z wszechobecnym drewnem i bielą, pozwoli na
kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci już od najwcześniejszych etapów edukacji.
ARCHIKUNSZT STUDIO Anna Sierant

W ciągu ostatniego roku Gmina Wilkowice pozyskała
astronomiczną kwotę dotacj, które w najbliższym czasie
zmienią jakość życia mieszkańców naszej gminy:
Dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
3.132.218,00 zł
- Wsparcie gmin i powiatów wyliczone przez algorytm.
Dodatkowo w I i II naborze wniosków Gmina Wilkowice zdobyła dotacje na zadania:
1.130.072,50 zł
- Rozbudowa ulicy Agrestowej wraz z budową odwodnienia w Mesznej;
6.000.000,00 zł
- Budowa przedszkola zlokalizowanego w Mesznej
			
przy ul. Szczyrkowskiej i Agrestowej;
900.000,00 zł
- Rozbudowa i przebudowa budynku „Domu Strażaka” w Bystrej;
6.971.317,38 zł
- Przebudowa dróg gminnych, budowa parkingów oraz ciągów pieszo			
rowerowych w celu udostępnienia oraz poprawy bezpieczeństwa dojazdu/
			
dojścia do Centrum Sportu i Rekreacji w Wilkowicach.
Dotacja w ramach śląskiego pakietu dla turystyki:
477.000,00 zł
- środki na zakup maszyny śnieżnej do utrzymania tras biegowych na Magurce.
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Wójt Gminy odpowiada...
W tym dziale Redakcja Głosu Gminy Wilkowice będzie pytała Wójta Gminy Wilkowice
o najciekawsze informacje wzbudzające najwięcej emocji oraz poprosi o odpowiedzi
na Państwa komentarze dotyczące wszystkich spraw bliskich mieszkańcom Gminy
Wilkowice. Inspiracją do zadawanych pytań będą Państwa komentarze na portalach
społecznościowych.

R: Czy są jakieś
wypowiedzi, na które
Wójt zwrócił szczególną
uwagę?
W: W ciągu ostatnich kilku
tygodni nie pojawiły się komentarze, nad którymi można byłoby
dyskutować w sposób merytoryczny.
Jednak to, co dziwi najbardziej, to
ilość stosunkowo negatywnych
komentarzy w kontekście informacji o pozyskanych przez Gminę środkach.
Np. informacja o pozyskaniu 900 tys. zł na
rozbudowę i przebudowę budynku „Domu
Strażaka” w Bystrej – spośród 10 komentarzy,
aż 7 nie dotyczy tematu lub jest negatywna
(a nawet wulgarna).
Informacja o blisko 7 milionach na nową inwestycję, która
zostanie szczegółowo omówiona w kolejnych wydaniach
gazety, spotkała się z siedmioma komentarzami. Podobnie
jak wyżej – wszystkie są nie na temat lub negatywne.
Analogicznie, pod informacją o kwocie blisko 0,5 mln.
złotych pozyskanych z pakietu dla turystyki - 9 komentarzy
to głównie dyskusja na temat tego, że Wilkowice to nie Śląsk
lub opinie negatywne.
Szanowni Państwo, żadnych środków na te programy
nie DOSTALIŚMY, ale udało się nam je POZYSKAĆ. Być
może wielu z Państwa wydaje się to proste - złożyć wniosek
i gotowe. Prawda jest taka, że za każdym z nich stoją poważne
przemyślenia oraz wiele godzin pracy, najpierw koncepcyjnej,
a potem projektowej. W kolejce do konkursów ustawia się
zawsze bardzo wielu chętnych, a kwoty zgłaszanych planów
inwestycyjnych wielokrotnie przewyższają środki na nie
przeznaczone. Nasza skuteczność w pozyskiwaniu dotacji
to przede wszystkim duża wiedza merytoryczna, doświadczenie w pisaniu wniosków oraz ogromna determinacja.
Jednak pozyskanie środków to dopiero początek. W pierwszej kolejności trzeba uzyskać wymagane prawem zgody
i pozwolenia, następnie zrealizować inwestycję i w końcu ją
rozliczyć, co również nie jest takie proste.
Za każdym z tych projektów stoją dziesiątki wniosków
o rozwiązanie problemów naszych mieszkańców, składane do Urzędu Gminy niejednokrotnie nawet przez 20 lat.
Problemów w gminie jest oczywiście całe mnóstwo i każdy
widzi coś w najbliższej okolicy swojego domu. Niestety, nie
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da się zrobić wszystkiego na raz. W mojej opinii, powinniśmy
być zadowoleni, że ze stosu tych wielu ważnych spraw znikają
kolejne, jedna po drugiej, dzięki czemu nie tylko rozwija się
gmina, ale również inne, bliskie nam sprawy, zbliżają się do
pozytywnego rozwiązania.
R: W minioną środę przed urzędem gminy pojawiło się
wielu klientów zainteresowanych udziałem w Programie
Czyste Powietrze. Jakie są efekty tych spotkań?
W: Zainteresowanie znacząco przerosło nasze oczekiwania, ale nie apetyt. Wdrażany od dwóch lat program
ochrony powietrza na terenie gminy, przynosi swoje pierwsze
efekty. Współpraca z firmą Niezależni Doradcy Energetyczni
to finalny krok do sukcesu. Tak naprawdę, od dwóch lat,
prowadzimy edukację dzieci w przedszkolach i młodszych
klasach szkół podstawowych. Między innymi, w każdej sali
przedszkolnej na terenie gminy zainstalowane są oczyszczacze powietrza. Dużym zainteresowaniem cieszą się też
„ekosłupki”, wskazujące aktualną jakość powietrza. W gminie
został również uruchomiony program dotacyjny dla osób
wymieniających stare „kopciuchy”. Za jeden z ważniejszych
elementów uważam też działania edukacyjne straży gminnej,
która w trakcie kontroli nakleja na stare piece informacje
z terminem ich ostatecznej wymiany.
Zeszłoroczny pilotaż Programu Czyste Powietrze to
w sumie 98 złożonych wniosków na łączną kwotę inwestycji
4.625.000 zł, którego dofinansowanie wynosi 1.914.000 zł.
Gminy w różny sposób realizują współpracę z WFOŚiGW
w ramach Programu Czyste Powietrze, większość z nich
powierza obsługę klienta pracownikom urzędu. Nasze
zeszłoroczne doświadczenie z Niezależnymi Doradcami
Energetycznymi spowodowało przedłużenie współpracy na
rok bieżący. „Nie ma nic za darmo” - za obsługę Programu
Czyste Powietrze gmina płaci ze środków własnych. Do
końca roku planujemy przeznaczyć na ten cel około 40.000 zł.
kwiecień 2021

Uważam, że to bardzo dobrze wydane środki, ponieważ
100% wniosków, złożonych przy pomocy Niezależnych
Doradców Energetycznych, zakończyło się podpisaniem
umowy. W ostatnią środę złożonych zostało 14 wniosków na
łączną kwotę inwestycji 701.980 zł, których dofinansowanie
wynosi 235.165,80 zł, a wielu innych mieszkańców uzyskało
pomoc, która pozwoli na złożenie wniosku w czasie kolejnego
dyżuru (czyli 5 maja br.).
W chwili obecnej, na prośbę samych Mieszkańców, rozważamy rozszerzenie współpracy o program „Moja Woda”.

Z Wójtem Gminy Wilkowice dr inż. Januszem Zemanek
rozmawiała Redakcja Głosu Gminy Wilkowice.

R: Nieporozumienia często wynikają z braku informacji,
dlatego dziękujemy Panu za te wyjaśnienia. Mamy nadzieję,
że Mieszkańcy gminy chętnie włączą się w dalsze rozmowy.
W: Dziękuję i zapraszam do komentowania gminnych
wpisów na portalu Facebook - nawet jeśli nie odpisujemy od
razu, to nie pozostaną one bez echa.

Jedna z kilku akcji informacyjnych w naszej gminie
prowadzonych w ramach programu ochrony powietrza

Informacje
Postępy w budowie kanalizacji
Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych,
konsorcjum: Firma Budowlana Wulkan i AG System Sp.
z o.o., realizuje roboty związane z budową sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice. Łącznie, od podpisania umowy, wykonawcy zabudowali ponad 33 km sieci
kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej). Dodatkowo,
kolejne projekty zostały przekazane wykonawcom do realizacji, w tym projekt sieci kanalizacji w ul. Malinowej, Kolejowej
w Wilkowicach oraz w ul. Karpackiej w Bystrej.

Wraz z poprawą pogody ruszą prace związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych po robotach kanalizacyjnych
oraz roboty związane z budową tłoczni ścieków w rejonie
ul. Łubinowej w Wilkowicach.
Mamy nadzieję, że w już wkrótce kolejne budynki będą
mogły podłączać się do nowej kanalizacji, o czym będziemy
informować pisemnie mieszkańców, niezwłocznie po
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacyjnej.
Sylwia Derecka

Kanalizacja
to nie śmietnik
Gmina Wilkowice realizuje zadanie finansowane ze
środków Unii Europejskiej pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach
aglomeracji”. Jest to inicjatywa o ogromnym znaczeniu. Jak
ważna jest dla mieszkańców i dla środowiska, nie trzeba
przypominać. Mimo tego, zdarzały się już przypadki niewłaściwego użytkowania świeżo oddanych do użytku odcinków,
co naraziło gminę na dodatkowe koszty związane z jej udrożnieniem i czyszczeniem.
Dla wielu mieszkańców Gminy Wilkowice kanalizacja jest
czymś nowym, z pewnością nie wszyscy zdają sobie sprawę,
jak należy z niej korzystać i co nie powinno do niej trafiać.
Cała sieć stanowi złożony układ rurociągów, odpowiednio
połączonych, wykonanych z materiałów zapewniających
wysoką szczelność i służy tylko i wyłącznie do odprowadzania ścieków.
Głos Gminy Wilkowice
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Do kanalizacji nie wolno wrzucać przedmiotów,
które mogą spowodować zatory. Tymczasem
w naszych rurach znaleziono w ostatnim czasie między
innymi: materiały budowlane (gruz, gips), części bielizny,
opakowania foliowe. Brak swobodnego przepływu ścieków
może skutkować podniesieniem poziomu nieczystości,
ich powrotem do domu, wylaniem na ulicę lub uszkodzeniem pompy w pompowniach ścieków powodując trudne
do usunięcia awarie.
Nie wolno wrzucać do kanalizacji leków,
tłuszczy, zużytych olejów i żadnych chemikaliów, ponieważ mogą one zaburzyć proces oczyszczania
ścieków. Ich składy chemiczne niszczą również florę
bakteryjną, zanieczyszczają wody oraz negatywnie wpływają na życie fauny i flory.
Nie wolno wrzucać żadnych substancji
niebezpiecznych, ponieważ utrudniają proces
oczyszczania ścieków i mogą stanowić zagrożenie dla
środowiska!
Nie wolno wrzucać do toalety resztek
z posiłków, ponieważ stanowią one „zaproszenie” dla
gryzoni. Szczury, zwabione zapachem pożywienia, mogą
dostać się nawet do domów.

Nieodpowiednie użytkowanie kanalizacji ma swoje
konsekwencje w postaci konieczności usuwania awarii,
co generuje ogromne koszty. Zamiast tego, pieniądze
mogłyby być przeznaczone na inne cele. Wystarczy zastosować się do zasad i rozsądnie korzystać z kanalizacji.
Ela Fabirkiewicz

Czego NIE WOLNO wrzucać do
urządzeń
sanitarnych,
umywalek,
zlewozmywaków, toalet i kratek ściekowych?
Tłuszczy, zużytych olejów, rozpuszczalników, żywności, obierek, odpadów
kuchennych, maseczek, rękawiczek
i woreczków jednorazowych, pieluch,
podpasek, gazet, szmat, chusteczek,
żwirku z kuwety dla kota, odpadów
budowlanych, piasku, żwiru, gipsu,
popiołu, szkła, środków chemicznych,
lekarstw, farb, lakierów, niedopałków
papierosów, patyczków higienicznych
itp.

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

Rozpoczęcie projektu „Dwie gminy - jeden cel - wymiana
kulturalna mieszkańców Gminy Wilkowice i Gminy Pucov”
Rozpoczęła się realizacja projektu „Dwie gminy - jeden
cel - wymiana kulturalna mieszkańców Gminy Wilkowice
i Gminy Pucov” w ramach Programu Interreg V-A PolskaSłowacja 2014-2020. Projekt bezpośrednio przygotowany
jest przez Gminę Wilkowice wraz z Partnerem Projektu słowacką Gminę Pucov.
Głównym celem projektu jest zapewnienie wspólnej
ochrony, wzmocnienie rozwoju i kultywowania dziedzictwa
kulturowego, poprzez organizację cyklu trzech spotkań
wyjazdowych dla mieszkańców partnerskich gmin Pucov
i Wilkowice, które zakończą się wspólną konferencją dotyczącą walorów kulturowych i historycznych obu gmin.
Wszystkie działania zaplanowane w projekcie ukierunkowane są na zapewnienie ochrony, wzmocnienie i rozwój
niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz podniesienie poziomu atrakcyjności obu gmin i pogranicza.
W ramach projektu przewidziano:
- 2 dwudniowe spotkania wyjazdowe na teren Gminy Pucov,
- 1 dwudniowe spotkanie wyjazdowe na teren Gminy Wilkowice,
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- wydanie folderu promującego pogranicze polsko-słowackie,
- organizację konferencji podsumowującej projekt.
W ramach spotkań edukacyjnych, promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, uczestnicy zapoznają
się z historią, kulturą i tradycją współpracujących Gmin.
Projekt skierowany jest do mieszkańców pogranicza.
Grupę docelową stanowią mieszkańcy obu gmin partnerskich z terenu pogranicza, w tym dzieci, młodzież, dorośli
oraz turyści.
Partner Wiodący: Gmina Wilkowice
Partner Projektu: Gmina Pucov
Całkowity koszt projektu: 29 040, 30 Euro
Dofinansowanie: 24 684, 25 Euro
(85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Środki z budżetu państwa: 1 452, 01 Euro
Wkład własny: 2 904, 04 Euro
Okres realizacji projektu: kwiecień – sierpień 2021 r.
Zespół Projektowy
kwiecień 2021

WÓJT GMINY WILKOWICE ogłasza otwarty konkurs na
„Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
zagospodarowania terenu działki nr. 7-2032 w rejonie
skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Strażacką w Wilkowicach”

Zachęcamy do wzięcia udziału
w konkursie, którego celem jest wyłonienie koncepcji zagospodarowania
przestrzennego „SKWERU” w sposób
odpowiadajcy potrzebom Mieszkańców
naszej gminy.

5 000 zł

KONKURS

Gmina Wilkowice planuje zagospodarowanie terenu w sposób, który będzie
łączył ze sobą estetyczną architekturę
krajobrazu z oczekiwaniami mieszkańców
gminy. Rezultatem konkursu będzie
dokonanie wyboru najlepszego rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego dla
wskazanego terenu, a następnie przystąpienie do realizacji projektu.

Projekt winien zawierać twórczą analizę zagadnienia, określającą sposób użytkowania terenu, przedstawioną w formie
graficznej wraz z opisem zamierzenia.
W projekcie należy uwzględnić obecną lokalizację chodnika, przebiegającego wzdłuż południowej granicy „SKWERU”
i stanowiącego łącznik między ul. Strażacką, a ul. Zieloną.
Przy ocenie prac wzięte zostaną pod uwagę również rozwiązania dotyczące estetycznego zamaskowania istniejącego
układu zaporowo-upustowego gazu, wraz z wydzielonym ogrodzeniem.

Dodatkową zachętę stanowi fakt, że
organizator przyzna nagrodę pieniężną,
w kwocie 5 000 zł, uczestnikom, których
praca zostanie najwyżej oceniona. Udział
w konkursie może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, czy
jednostka organizacyjna, zamieszkała,
bądź zarejestrowana na terenie Polski.

Termin składania prac konkursowych upływa 31.05.2021 r.

Regulamin konkursu, wszystkie niezbędne rysunki, mapy oraz zdjęcia znajdują się
na stronie www.wilkowice.pl
Głos Gminy Wilkowice
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Kartka z kalendarza
1 kwietnia 1896 r. w rotundzie w Berlinie
premierę miała Panorama „Berezyna”
autorstwa Juliana Fałata i Wojciecha Kossaka
To historia wielkiego, monumentalnego dzieła i ciekawego, a nawet
spektakularnego końca przyjaźni dwóch
wielkich, polskich artystów: Wojciecha
Kossaka i Juliana Fałata. Na początek
jej przybliżania warto wspomnieć, jakim
zjawiskiem na przełomie XIX i XX wieku
w Europie były panoramy. Panoramy,
czyli ogromne obrazy obejmujące całą
widzialną przestrzeń wokół obserwatora, przedstawiające, na początku,
pejzaże znanych miejsc na świecie,
a później ważne wydarzenia historyczne, były w tym czasie niezwykle
popularne. Wiele miast budowało
specjalne rotundy, w których wystawiane były kolejne panoramy. Premiery
panoram budziły często olbrzymie
zainteresowanie, porównywalne do
dzisiejszych premier hitów filmowych.
Po głośnej premierze panoramy ruszały
w tournée po Europie – prezentowane
były w kolejnych miastach, gdzie oglądały je tysiące ludzi. Każde państwo
europejskie mocno dążyło też do tego,
by mieć własne, narodowe panoramy,
przypominające o ważnych wydarzeniach i wiktoriach.
Najpopularniejszą polską panoramą
jest, z pewnością, stanowiąca do dziś
najważniejszą atrakcję turystyczną
Wrocławia, „Panorama Racławicka”,
autorstwa zespołu malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka.
Dzieło, którego wielka premiera miała
miejsce 5 czerwca 1894 r. we Lwowie,
od początku cieszyło się wielkim zainteresowaniem i stanowiło ważny symbol
dla polskiej społeczności w Galicji. Jego
wielki sukces, z pewnością, zachęcił Kossaka do przyjęcia propozycji stworzenia kolejnej, monumentalnej panoramy, z którą
wyszedł do niego Julian Fałat – wówczas nadworny malarz cesarza niemieckiego, Wilhelma II. Już 29 czerwca zapadła
decyzja o malowaniu panoramy pt. „Berezyna”, która obrazować miała wielką bitwę stoczoną pomiędzy cofającą się spod
Moskwy Wielką Armią Napoleona I, a wojskami Imperium Rosyjskiego, nad rzeką Berezyną właśnie. Prace nad nią rozpoczęły
się w listopadzie 1894 r. w Berlinie i trwały kilkanaście miesięcy. Artyści podzielili się swoimi zadaniami – Kossakowi przypadło
w udziale malowanie postaci i scen batalistycznych, Fałat zaś skupił się na pejzażach, w tym, tak ważnym w jego twórczości,
śniegu. W prace zaangażowanych było też kilku innych malarzy, między innymi Jan Stanisławski czy Kazimierz Pułaski,
a doglądał je, przyglądając się pracom artystów, sam cesarz Wilhelm II. Ostatecznie całą operację udało się skutecznie
zakończyć na początku 1896 r. Zgodnie z planem powstało dzieło niezwykłe i monumentalne, o powierzchni 1800 m2
i wymiarach 120 x 15 metrów (dla porównania – „Panorama Racławicka” ma 114 x 15 metrów). 1 kwietnia właśnie, podczas
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Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Berlinie, odbyła się
wielka premiera nowego dzieła, które wystawiono w słynnej
rotundzie Starego Muzeum. Panorama spotkała się z bardzo
ciepłym przyjęciem gości wydarzenia i tylko w ciągu jednego
miesiąca obejrzało ją 15 tysięcy osób. Dwa lata później, we
wrześniu 1898 r., wystawiono ją w warszawskiej Rotundzie
przy Karowej, a następnie w Kijowie i Moskwie.
Mimo pierwotnie pozytywnych opinii, Panorama okazała
się niestety fiaskiem finansowym i skończyła swoją drogę
w Krakowie, gdzie przez kilka lat była magazynowana.
Ostatecznie, w 1907 r., Kossak, poszukując zysku z nieco
zapomnianego już dzieła, zdecydował się na jego pocięcie
na kilka mniejszych obrazów. Na mniejszych obrazach
przemalował fragmenty tworzone przez Fałata i sprzedał je
pod swoim nazwiskiem. Dalsza historia tych obrazów była
bardzo różna - część z nich zaginęła, inne zaś znajdują się
w rozmaitych kolekcjach. Co na to Julian Fałat? Tego nie
wiemy – wielcy artyści od wielu lat, wyrażając się delikatnie,
nie żyli w najlepszych relacjach. Stosunki obu panów uległy
mocnemu ochłodzeniu już na etapie tworzenia dzieła. Konflikt
rozgorzał wraz z początkowym sukcesem „Berezyny”, który
przypisał sobie Wojciech Kossak, uznając się za jedynego
jego twórcę, co nie spotkało się z wielkim entuzjazmem
Fałata. Wraz z kolejnymi miesiącami i dalej latami, konflikt
ten narastał, a jego kulminacja nastąpiła w grudniu 1900 r.
w Warszawie. Najpierw, podczas otwarcia nowej siedziby
galerii sztuki „Zachęta”, między artystami doszło do kłótni,
w wyniku której Fałat publicznie spoliczkował byłego kolegę
i partnera w drodze twórczej. Taka zniewaga, w dobie
powszechnie przyjętych zasad postępowania honorowego,
nie mogła zostać przez Kossaka pozostawiona bez zdecydowanej reakcji. Dwa dni później, w ursynowskim Parku przy
Bażantarni, kilkuletni spór malarzy o autorstwo „Berezyny”

zakończyć miał honorowy pojedynek na pistolety, którego
przebieg w liście do żony Wojciech Kossak relacjonował tak:
„(...) Dzięki Bogu zesztywniałem i nie rzuciłem się na niego.
Pomyśl, co by to było wobec tych Moskali i całej Warszawy,
okropność pomyśleć. Wyleciałem zaraz i posłałem mu sekundantów (...). Przed godziną w Ursynowie strzelałem do niego,
chybiłem (czego nie żałuję), a on nie chciał do mnie strzelać,
tylko stał, jakby żądając śmierci. Ponieważ jeszcze dwa razy
mogłem strzelać i on także, poprosiłem Olesia, aby go się
zapytał, czy i nadal nie chce się bronić. - Nie! - odpowiedział.
Na to ja rzuciłem pistolet na ziemię i powiedziałem sekundantom, że do bezbronnego strzelać nie mogę. Nie podawszy
mu ręki, wsiadłem do karety (...) Panu Bogu miłosiernemu
i sprawiedliwemu dziękuję z głębi duszy, że tak pięknie rzecz
się skończyła”.
Co ciekawe, dziś w Parku przy Bażantarni, na pamiątkę
tego wydarzenia, zobaczyć można rzeźbę Tomasza
Górnickiego: „Bez tytułu (dwie głowy)”.
Sebastian Snaczke

Więcej na naszym Facebooku!
„Kartka z kalendarza Gminy Wilkowice” to nowy cykl, popularyzujących historię naszej
Gminy, ciekawostek, które regularnie przybliżać będziemy na gminnym profilu w portalu
Facebook, na który serdecznie Państwa zapraszamy!
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Kultura
Jury na czele z przewodniczącą – etnograf panią Barbarą
Rosiek, przyznało I miejsce Irminie i Maciejowi Olmom,
którzy wykonali Palmę Wielkanocną zgodnie z tradycjami
naszego regionu. Kompozycja była zbudowana na bazie
zielonych gałązek roślin „wiecznie zielonych” z baziami,
całość ożywiona kolorowymi kwiatkami, wykonanymi z bibuły.
Zwiewności palmie nadały różnokolorowe wstążki. Jury przyznało również wyróżnienia:
Marzec to miesiąc, który upłynął nam w radosnym oczekiwaniu na święta Wielkiej Nocy. Z tej okazji 28 marca,
w Niedzielę Palmową, w Parafii w Bystrej Krakowskiej odbył
się konkurs palm, a w Parafii w Mesznej przegląd palm.
Partnerem tych wydarzeń był Gminny Ośrodek Kultury
„Promyk”.
GOK „Promyk”, ze względu na obostrzenia covidowe,
postanowił zorganizować także dodatkowy konkurs w przestrzeni wirtualnej na „Tradycyjną Palmę Wielkanocną 2021”
dla mieszkańców Gminy Wilkowice. Konkurs online, miał na
celu zachęcenie mieszkańców do odkrywania swojego artystycznego talentu i aktywności twórczej, a także umocnienie
i podtrzymywanie tradycji regionalnych.
Czy nam się to udało…? Oczywiście, że tak… Na konkurs
nadesłano dużo ciekawych prac.

Wyróżnienie I stopnia za tradycyjną formę i estetykę
wykonania palmy, otrzymali:
•
Maja Popławska
•
Teresa Pryszcz z Zofią i Oliwią Adamiec
•
Laura Bartosik
Wyróżnienie II stopnia za nawiązanie do twórczej formy
palmy, otrzymali:
•
Hanna i Karolina Hola
•
Joanna i Anna Iwan
•
Zofia i Wojciech Nawieśniak
•
Jeremi i Ksawery Waśko
Wyróżnienie III stopnia za inspirację tradycją, otrzymali:
•
Lena i Kajetan Ziemiańscy
•
Milena Zając
Wszystkie nagrodzone prace mogą Państwo zobaczyć na
naszej stronie www.gokpromyk.pl i Facebooku.
Głównym organizatorem konkursu palm w Kościele
w Bystrej Krakowskiej był POAK (Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej). Jury w składzie: Stanisław Kwiatek, Aneta KreftaMaciejowska, ks. Tadeusz Krzyżak i ks. Tomasz Niedziela,
przyznało nagrody w dwóch kategoriach: „palma najwyższa”
oraz „palma tradycyjna”, a także 5 wyróżnień.
Miejsca w kategorii „palma najwyższa”
I Miejsce – Maja Maślanka
II Miejsce – Michał Chrzanowski
III Miejsce – Maria Dunat
Miejsca w kategorii „palma tradycyjna”
I Miejsce – Maciej Olma i Irmina Olma
II Miejsce – Grzegorz Kwiatek
III Miejsce – Hanna Sznajder
Tego samego dnia w Kościele Parafialnym w Mesznej,
odbył się przegląd palm. Tutaj jury w składzie: Jacek Kowalcze
i ks. Andrzej Piotrowski przyznali nagrody w kategorii „palma
najwyższa”, „najładniejsza palma krzaczasta” i „najładniejsza
palma gaikowa”.
Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursach.

Fotografia:
Palma Irminy i Macieja Olmów.
I miejsce w konkursie online „Tradycyjna Palma Wielkanocna 2021”
oraz w kategorii „palma tradycyjna” w Kościele w Bystrej Krakowskiej.
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2021 ROKIEM KONSTYTUCJI 3 MAJA
1791-2021 - uchwalona 230 lat temu!

Trwa KONKURS FOTOGRAFICZNY: „Dynamika sportu w Gminie Wilkowice”

Regulaminy i szczegóły dostępne na www.gokpromyk.pl
Data
Niedziela

16.05

Godz.

Nazwa Imprezy

Organizator

Miejsce

Odbiorcy

9:00

Przewodnik czeka: „Stokami Koziej Góry do Cygańskiego
Lasu trasą historycznego toru saneczkowego”.
Zbiórka pod GOK „Promyk”. Obowiązują zapisy.

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją epidemiologiczną
i często zmieniającymi się obostrzeniami oraz restrykcjami sanitarnymi o wszystkich
wydarzeniach z udziałem publiczności, będziemy Państwa informować na bieżąco!
Część zajęć stacjonarnych jest prowadzona także w formie zdalnej
do odwołania.
Zachęcamy do śledzenia naszej strony www.gokpromyk.pl
oraz profilu www.facebook.com/GOK.Promyk

AKTUALNE WYSTAWY:
04.05-25.05

Wystawa malarstwa akwarelowego
Heleny Parczewskiej-Korus „Obrazoterapia”

Gminny Ośrodek Kultury
„Promyk” – dolna sala

od 27.05

Wystawa promykowych prac malarskich
i rysunkowych „Chwile Uchwycone”

Meszniański Ośrodek Kultury
„Nad Borami”

Wystawa zdjęć z II Tygodnia Tańca

Gminny Ośrodek Kultury
„Promyk” – hol na I piętrze

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

Izba Regionalna „Stara
Stolarnia”

W związku z niepewną sytuacją związaną z pandemią COVID-19, kalendarz może ulec zmianie.

Gminny Ośrodek Kultury „PROMYK”, tel. 33 817 07 73, +48 603 410 661
www.gokpromyk.pl, ul. J. Fałata 2k, Bystra
Głos Gminy Wilkowice
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„Street-art na warsztat” - ciąg dalszy
projektu...
W marcowym wydaniu „Głosu Gminy Wilkowice” informowaliśmy Państwa o rozpoczęciu naszych warsztatów oraz o przebiegu
spotkania, które odbyło się 13 lutego br.
Później było jeszcze ciekawiej...
Na kolejnym spotkaniu, podzieleni na grupy, tworzyliśmy
w programie komputerowym ostateczny wizerunek naszego logo.

Gdy znów się spotkaliśmy,
odbyły się warsztaty fotograficzne w plenerze, których
ostatecznym celem było znalezienie odpowiedniego miejsca
na wykonanie przez nas muralu.
Po zajęciach fotograficznych
w plenerze, razem z prowadzącym, Panem Danielem
Frankiem, udaliśmy się do GOK
Promyk. Pan fotograf opowiedział nam o swojej pracy, dzięki
czemu pozyskaliśmy wiele ciekawych informacji dotyczących
reportażu i fotografii.
Kolejne spotkanie odbyło się
on-line w związku z sytuacją
covidową w kraju. Głównym
tematem spotkania był MURAL.
Poznaliśmy tajniki obróbki zdjęć
w programie komputerowym.
Dzięki możliwościom grafiki
komputerowej zrobiliśmy wizualizację muralu w miejscu, które
wstępnie zostało przez nas
wybrane.
Zapraszamy
na
naszego
Instagrama pod nazwą _street_
mates_ oraz do śledzenia
naszych poczynań przy realizacji
projektu w kolejnym wydaniu
gazety „Głos Gminy Wilkowice”.
Agata, Andżelika, Blanka,
Emilia, Ewa, Igor, Igor, Julia, Julia,
Kacper, Lea, Marta, Martyna,
Nikola, Patryk, Weronika
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Konkurs palm wielkanocnych
– Bystra Krakowska 2021
Mimo pandemii tradycja nie zamarła. 28 marca 2021 r.
w Kościele w Bystrej Krakowskiej pojawiły się kolorowe,
wielkanocne palmy, które brały udział w konkursie zorganizowanym przez POAK oraz GOK „Promyk”. Konkurs odbył
się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wytycznych przeciwepidemicznych oraz stosowaniem się do obowiązujących
limitów wiernych w kościele. Nagrody przyznawane były
w dwóch kategoriach: palma najwyższa i tradycyjna. Palm,
co prawda, było mniej niż w poprzednich latach, ale te, które
zgłoszono do konkursu, zachwycały precyzją wykonania.
Komisja zwróciła uwagę na zgodność tradycji w zakresie
kształtu i zastosowanych materiałów (rośliny zimozielone,
bazie, kwitnąca leszczyna, cis, jałowiec itp.), również naturalne kwiaty wiosny oraz sposób zdobienia (kwiaty i wstążki
z bibuły).
W kategorii „Palma Tradycyjna” przyznano: I miejsce
– Maciej i Irmina Olma, II miejsce – Grzegorz Kwiatek, III
miejsce – Hania Sznajder, natomiast wyróżnienia otrzymali:
Milena Dunat, Barbara Dunat, Antonina Maślanka, Beatka
i Ola Krawczyk oraz Janusz Zabalski.
W kategorii „Palma Najwyższa” I miejsce – Maja Maślanka,
II miejsce – Michał Chrzanowski, III miejsce – Maria Dunat.
Gratulujemy!
POAK Bystra, zdjęcia: S. Kwiatek

73. rocznica śmierci ks. mjr. Rudolfa
Marszałka, Bojownika o Niepodległą Polskę
„Wierzymy, że powstaliśmy z miłości i w miłość się obrócimy.”
ks.inf. Dariusz Raś
„Nie ma się czasu na własne ja w tym życiu – przyświeca
nam hasło „Bóg i Ojczyzna”, którego postanowiliśmy bronić do
ostatniej kropli krwi. Życie nasze Polsce oddamy” – tak pisał
ks. mjr. Rudolf Marszałek z ubeckiego więzienia, czekając na
wyrok śmierci. 10 marca 1948 r. został rozstrzelany w więzieniu
Warszawa-Mokotów. Ciała polskich patriotów komuniści składali
do zbiorowych mogił, a szczątków do dziś nie odnaleziono.
Rudolf Marszałek (1911 - 1948) – harcerz, aktor, misjonarz-chrystusowiec, kapelan Wojska Polskiego skierowany
do 58. Pułku Piechoty w Poznaniu, więzień Pawiaka, więzień
obozu Mauthausen-Gusen, rektor kaplicy w Bystrej, działający
w konspiracji Kapelan AK, duszpasterz VII okręgu śląskiego
NSZ. Niezłomny Żołnierz Wyklęty, który zginął za Ojczyznę.
Corocznie, czcząc pamięć i czyny zapomnianych przez wielu
żołnierzy niezłomnych, w intencji za zmarłego za Ojczyznę ks.
Rudolfa Marszałka, 10 marca w Bystrej Krakowskiej odprawiana
jest Msza św. W 73. rocznicę śmierci delegacja samorządowa,
na czele z Radnym Powiatu Panem Grzegorzem Gaborem,
Proboszczem Parafii w Bystrej Krakowskiej Ks. Tadeuszem
Krzyżakiem oraz delegatami POAK w Bystrej, przy obelisku
poświęconym postaci Ks. Rudolfa Marszałka, złożyła także hołd
pamięci Wielkiemu Patriocie. „Cześć Jego Pamięci!”
POAK Bystra
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Oświata
Co słychać w przedszkolu w Wilkowicach?
,,Tam daleko, gdzie wysoka sosna, maszeruje drogą
mała wiosna’’ - do tych słów, jakże znanej i lubianej przez
dzieci piosenki, w roku bieżącym, śmiało można powiedzieć,
maszeruje wiosna w towarzystwie zimy. Wiosna w tym roku
nie rozpieszcza nas swoją typową aurą, jednak bez względu
na pogodę, nasze dzielne przedszkolaki ze swoimi wychowawczyniami, spacerując uliczkami Wilkowic w wesołym
korowodzie z Gaikiem - Maikiem szukały oznak, tak bardzo
wyczekiwanej przez małych i dużych, wiosny. Pomimo
zmiennej pogody, którą świetnie obrazują znane przysłowia
np. „W marcu jak w garncu’’, „Kwiecień plecień, bo przeplata
trochę zimy, trochę lata’’, zachęcamy Was, kochani rodzice,
do częstego korzystania z aktywności na świeżym powietrzu. Dla dzieci żadna pogoda nie jest zła, a każde zabawy,
spacery, wycieczki w plenerze przyczyniają się do budowania
i wzmacniania naturalnej odporności oraz do zacieśniania
więzi w gronie rodzinnym. Jeśli okaże się, że warunki atmosferyczne są naprawdę złe i nie macie ochoty korzystać
z aktywności na zewnątrz, to zaproponujcie wspólne budowanie z różnego rodzaju klocków. To taka prosta zabawka,
a rozwija tak wiele umiejętności u dziecka. Przede wszystkim
niesamowicie angażuje uwagę i myślenie, pozwoli się wyciszyć, doskonali koordynację wzrokowo – ruchową, motorykę
małą, a także usprawnia procesy poznawcze, takie jak:
pamięć, uwagę, spostrzegawczość, umiejętność kontroli,
planowanie. Zabawa klockami to nie tylko budowanie, to
również tworzenie całych światów, wyrażanie siebie oraz
swoich preferencji.
W związku z dynamicznym rozwojem epidemii, decyzją
Rządu, od 29.04.2021 r. zostały zamknięte przedszkola,
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czego konsekwencją jest przejście z nauczania stacjonarnego na zdalne. Nasze przedszkole od tego czasu realizuje
założenia, cele i zadania podstawy programowej poprzez
zamieszczanie na stronie internetowej indywidualnie opracowanych materiałów dla dzieci uczęszczających do
konkretnych grup wiekowych, jak również materiałów z języka
angielskiego oraz z logopedii. Posiłkując się zeszłorocznymi
doświadczeniami w organizowaniu pracy zdalnej staramy
się tak organizować proces dydaktyczny, aby każde dziecko
mogło realizować cele podstawy programowej z nieodzowną
pomocą rodziców, w zaciszu swojego domu. Tematyka zajęć
jest kontynuacją naszego procesu edukacyjnego, który byłby
realizowany w przedszkolu w warunkach stacjonarnych.
Zakres materiałów dydaktycznych, który jest do zrealizowania każdego dnia, wzbogacany jest o ciekawe informacje,
prezentacje, filmiki, zdjęcia, ilustracje, różnorodne karty pracy
doskonalące percepcje słuchową, wzrokową, orientację przestrzenną, koordynację wzrokowo – ruchową, motorykę dużą
i małą.
Jednak, tak samo jak w zeszłym roku, tak i teraz, najbardziej w tej całej edukacji zdalnej brakuje nam Was, kochane
przedszkolaki, Waszego uśmiechu, wspólnych zajęć, zabaw,
spacerów, po prostu tęsknimy za Waszym towarzystwem.
Niestety również w tym roku nie było nam dane wspólnie
przygotowywać się do Świąt Wielkiej Nocy. Nie mogliśmy
razem siać rzeżuchy, przygotowywać kolorowych pisanek,
ani tworzyć pięknych stroików i ozdób wielkanocnych. Jednak
tematyka pracy zdalnej zawierała wiele ciekawych informacji
i materiałów, które pozwoliły usystematyzować wiedzę dzieci
na temat zwyczajów wielkanocnych. W wysyłanym materiale
pojawiło się wiele różnorodnych propozycji, z których każde
dziecko mogło wybrać sobie coś dla siebie. A były to: kolorowe pisanki, zajączkowe koszyczki, kurczaczki, pisklaczki,
bazie, kotki. Na pewno, wykonując te ozdoby, dzieci włożyły
w nie wiele serca i pracy.
Wilkowice, Przedszkole Publiczne
Paulina Szymanek
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W Przedszkolu Publicznym w ZSP w Mesznej
„kodujemy na dywanie…”
Od października 2020 r. w Przedszkolu Publicznym w ZSP w Mesznej, w ramach
projektu “Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice“, raz w tygodniu odbywają
się zajęcia terapii pedagogicznej, wykorzystujące jako metodę pracy tzw. kodowanie.
Zajęcia, prowadzone z dziećmi 6-letnimi w dwóch grupach 4-osobowych, polegają na
przeniesieniu dzieci w świat symboli i znaków, gdzie w każdym znaku „zakodowana”
jest konkretna informacja, a kod stanowi kryterium, zgodnie z którym dzieci wykonują
różne czynności. Poprzez swoje działania z wykorzystaniem kolorowych kubeczków,
kartoników, krążków z symbolami i mat - kratownic przedszkolaki rozwijają orientację
przestrzenną, analizę i syntezę wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, sprawności manualne oraz umiejętność logicznego myślenia. Dzieci porządkują, klasyfikują,
szeregują, konstruują, kolorują, a także same poruszają się wg ustalonego schematu
czy instrukcji. Poprzez kształtowanie u dzieci nawyków myślowych, takich, jak umiejętność dedukcji, rozkładania problemu na elementy składowe, dostrzegania prawidłowości
i reguł, czy odnajdywania i poprawiania błędów, przygotowujemy dzieci do „programowania” w szkole oraz rozwijamy zdolności i zainteresowania przedszkolaków.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, tym bardziej, że do ich dyspozycji są
atrakcyjne, sfinansowane w ramach projektu, pomoce. Ewentualne trudności, które pojawiają się w trakcie działania, są przez
dzieci traktowane nie jako bariery, ale raczej jako wyzwania, dające możliwość współdziałania w zespole i radość z osiągania
sukcesu, dlatego z ciekawością oczekują na kolejne spotkania z matą, kubeczkami, „kafelkami”, a wkrótce również z edukacyjnymi robotami.
Prowadząca zajęcia Anna Tórz

Działania świetlicy szkolnej Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej w marcu
Początkiem marca wykonaliśmy gazetkę dotyczącą świąt,
które obchodziliśmy w minionym miesiącu. Pierwszym z nich
był „Dzień Kobiet”. Z tej okazji przeprowadzona została pogadanka na temat roli kobiety w społeczeństwie. Dzieci miały
okazję zapoznać się z historią obchodów święta kobiet oraz
sylwetkami wyjątkowych kobiet. Chłopcy wykonali piękne
laurki dla swoich koleżanek. Wszyscy chętnie włączyli się
w wykonywanie prac plastycznych, które udekorowały
gazetkę świetlicową.
Kolejnym świętem naszego „świetlicowego kalendarza”
był „Dzień Mężczyzn”. W tym dniu również porozmawialiśmy
o istocie tego święta oraz jego pochodzeniu. Tym razem
to dziewczynki zaangażowały się w wykonanie laurek dla
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kolegów, które zaprezentowane zostały na gazetce tematycznej.
Z okazji „Dnia Matematyki”, który przypada na 12. marca,
urządziliśmy matematyczny quiz. Wiele radości sprawiły
dzieciom różne zagadki i łamigłówki. Powodzeniem cieszyła
się gra planszowa „Matlantyda”. Rozgrywka w tej grze bazuje
na dodawaniu i odejmowaniu oraz, w wersji zaawansowanej,
na tworzeniu działań z wykorzystaniem dzielenia i mnożenia.
20. marca obchodzony jest pierwszy dzień astronomicznej
wiosny. Rozpoznawaliśmy typowe cechy wiosny oraz kształtowaliśmy umiejętność dostrzegania zmian zachodzących
w przyrodzie. Wykonaliśmy także wiosenne prace plastyczne.
21. marca przypada „Dzień Motyla”. Z tej okazji nauczyliśmy się wykonywać motylki techniką origami, a także
dowiedzieliśmy się różnych ciekawostek na temat tych stworzeń.
Co tydzień, w piątki, realizowaliśmy „dzień z bajką”.
W marcu dzieci oglądały bajkę pt. „Park Jurajski”.
Kolejnymi świętami w naszym świetlicowym kalendarzu
miały być: „Dzień Niedźwiedzia Grizzly” i „Dzień Muffinka”.
Niestety tych dwóch świąt nie udało nam się omówić na
zajęciach świetlicowych, ponieważ 22. marca wprowadzono
nauczanie zdalne. Dzieci otrzymywały materiały dotyczące
powyższych świąt oraz Świąt Wielkanocnych drogą mailową.
Ponadto, oprócz opisanych powyżej działań, na zajęciach świetlicowych cyklicznie przeprowadzane były zajęcia
przyrodnicze, matematyczne, czytelnicze oraz z języka
angielskiego.
Zespół Promujący Szkołę, Anna Rajba-Michalik
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Wokół nas
Śmieci – lustro naszej świadomości
Czy zastanawialiśmy się kiedyś, jaka jest historia śmieci?
Nie w kontekście ich podróży od naszego śmietnika na
wysypisko, do sortowni i dalej, ale w ujęciu cywilizacyjnym?
Historia odpadów, produkowanych przez ludzkość na przestrzeni wieków, wiele mówi o sytuacji w danych czasach.
Dawniej ludzie byli biedniejsi, nie wyrzucali nic pochopnie.
Nasi pradziadkowie prawdopodobnie nie zrozumieliby,
dlaczego np. wyrzucamy plastikowe pojemniki, czy ubrania,
które przestały być nowe. Przez wieki rzeczy trwały, każde
pudełko mogło się do czegoś przydać, a ubrania cerowano
i przerabiano niemalże w nieskończoność. Sprzęty i urządzenia również były naprawiane, a dobra marka szczyciła się
niezawodnością.
Dziś jest inaczej.
Pierwsze zmiany zaczęły się wraz ze wzrostem świadomości dotyczącej higieny – np. nie wykorzystywano już ubrań
po zmarłych. Coraz większa produkcja śmieci oznaczała
zmianę podejścia i stylu życia, co szło w parze z postępem.
Przykładem mogą być lata dwudzieste ubiegłego stulecia,
kiedy to pojawiła się moda na zmianę samochodów. Duże
koncerny samochodowe zaczęły rywalizować między
sobą i walczyć o nabywcę. Firmy szybko zorientowały się,
że większe korzyści finansowe przyniesie wykreowanie
takiego modelu klienta, któremu bardziej będzie zależało
na rzeczy nowej i modnej, niż trwałej. Pierwsze samochody
były niezniszczalne, ale… nieopłacalne dla producentów.
Z pomocą przyszła kwitnąca branża reklamowa, która promowała podejście „kreatywnego pozbywania się” rzeczy, aby
zrobić miejsce na nowe. Pojawiła się „kultura jednorazówek”,
a możliwość ich używania kojarzona była z luksusem, wygodą
i postępem. Społeczeństwo miało być nowoczesne, bardziej
mobilne i gotowe na każdą zmianę.
Jednorazówki „królują” również dziś. Szczególnie
teraz, podczas pandemii, nasza planeta zasypywana
jest znacznie większą ilością śmieci niż kiedykolwiek wcześniej. Trudno to zmienić, nie czyniąc
rewolucji w świadomości ludzkości.

Jednym ze sposobów na walkę z nadmiarem śmieci ostatnich lat jest między innymi filozofia „zero waste”. Niemożliwe
jest dosłowne tłumaczenie tego zwrotu, ale jego przekaz to:
„żadnego marnotrawstwa”. Jest to ruch zapoczątkowany
przez Beę Johnson, powoli nabierający charakteru międzynarodowego. „Zero waste” zwraca uwagę na ograniczone ilości
zasobów planety oraz na konieczność zmiany konsumpcjonistycznego podejścia do życia. Promuje styl życia polegający
na świadomych wyborach na każdym kroku. „Kupuj tylko to,
co naprawdę jest potrzebne. Postaw na jakość i trwałość,
a nie na ilość. Wykorzystaj to, co masz. Dbaj i naprawiaj.
Wypożycz zamiast kupować...” – to tylko kilka z wielu ważnych
wskazówek. W nurt „zero waste” wpisuje się również wspieranie gospodarki lokalnej – kupowanie produktów, które nie
musiały odbyć długiej podróży, jedzenie warzyw i owoców
pochodzących od lokalnych producentów, konserwowanie
żywności domowymi sposobami.
Drobnymi, ale ważnymi krokami w kierunku zmiany świadomości są również akcje „sprzątania świata”, które Gmina
Wilkowice podejmowała co roku. Tym razem, ze względu
właśnie na pandemię, nie można było zorganizować wspólnego sprzątania, ale każdy może zrobić to na własną rękę.
Zachęcamy do tych drobnych, dobrych uczynków dla planety.
Zdjęcia przesłane do Urzędu Gminy (na adres: zgłoszenia@
wilkowice.pl) będą publikowane na Facebooku oraz stronie
internetowej Urzędu Gminy, a w przyszłości staną się fundamentem wiekszej akcji.

Ela Fabirkiewicz
Źródło: Stanisław Łubieński
„Książka o śmieciach”; www.zero-waste.pl

foto: Artem Labunsky by Unsplash.com
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Strefa aktywności gospodarczej
Eko-Wtór Jakubiec
- dynamiczny rozwój
mimo pandemii
logo firmy ułożone z nakrętek

Od kilku miesięcy ceny surowców wtórnych i złomu stalowego pną się w górę. Według prognoz fachowców, w ślad za
wzrostem gospodarczym na rynkach wschodzących dochodzącym do 6,3% oraz rosnącym wolumenem przepływów
handlowych, który w stosunku do roku poprzedniego urośnie
o 9,6%, również popyt na surowce wtórne powinien się
zwiększać.
Optymizmem napawają także informacje z Chin, które
w poprzednim roku, mimo pandemii Covid-19, zwiększyły
produkcję stali o 5,2%. Istotne są również dane z Turcji,
która jest głównym importerem złomu żelaznego w naszym
regionie. Tam produkcja osiągnęła rekordowe 35,8 miliona
ton. Podobnie, korzystne perspektywy rysują się na rynku
metali kolorowych, makulatury oraz niektórych tworzyw
sztucznych. Warto zatem jeszcze uważniej segregować
nasze odpady z gospodarstw domowych.
Ożywienie gospodarcze, produkcyjne i surowcowe to
bardzo dobra informacja dla firm operujących w sektorze
pozyskiwania, magazynowania i przetwarzania surowców
wtórnych. Oczywiście, pandemia wymusza pewne ograniczenia związane z pozyskiwaniem pracowników, problemami
na rynku transportowym oraz ogólnej logistyce. Jedną z firm,
która dobrze sobie radzi z obecną sytuacją, jest zlokalizowana na terenie naszej gminy Eko-Wtór Jakubiec.
Firma, działająca od wielu lat na lokalnym rynku, wykorzystuje obecne zawirowania w gospodarce światowej do
rozwoju i wzmacniania swojej pozycji w regionie. W ostatnich
miesiącach poszerzyła swoją flotę transportową o ciągnik
siodłowy marki Scania, naczepę firmy Krone przystosowaną do przewozu ładunków paletowych oraz nowoczesną
wywrotkę złomową marki MEGA z zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa. Prócz tego, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom rynku, Eko-Wtór Jakubiec zamierza wystąpić
o status przewoźnika drogowego, aby móc świadczyć komercyjne przewozy towarów i surowców.
W ślad za rozwojem floty samochodowej, powiększa się
także park maszynowy na terenie obiektu w Wilkowicach.
Głos Gminy Wilkowice

Najnowszy nabytek to ładowarka teleskopowa Manitou,
a także wózek widłowy marki Komatsu. W ciągu kliku tygodni
firma wzbogaci się także o kolejną maszynę przeładunkową.
Ta ostatnia inwestycja pozwoli znacząco zwiększyć możliwości operacyjne i załadunkowe. Starania te są widoczne
również dla konsumentów, czego efektem są dwie nagrody:
Konsumencki Laur Zaufania oraz statuetka Orły Recyklingu
2021.
Rozwój generuje również nowe miejsca pracy. Obecnie
firma poszukuje stałych pracowników na kilka stanowisk.
Począwszy od prostych, niewymagających żadnych dodatkowych kwalifikacji prac na sortowni odpadów, poprzez
operatorów wózków widłowych, urządzeń transportu bliskiego,
aż po kierowców z kategorią C+E. Każdy z chęciami do pracy
znajdzie tutaj pewną pracę. Co warto podkreślić, pracodawca
organizuje cyklicznie kursy i szkolenia dla swoich pracowników, dzięki czemu mogą stale podnosić swoje kwalifikacje.
W dłuższej perspektywie spółka zamierza starać się
o dotację unijną na budowę laboratorium badawczo-rozwojowego, które pozwoli jeszcze dokładniej badać pozyskiwane
surowce i wyznaczać nowe kierunki dla ich recyklingu.
Firma interesuje się także energią wiatrową oraz fotowoltaiką upatrując w nich przyszłość w dziedzinie odnawialnych
źródeł energii. Być może już niedługo obydwie technologie
znajdą swoje miejsce na terenie nowoczesnej siedziby
w Wilkowicach. Właściciele dobrze wiedzą, że wobec
zmian i ciągłych fluktuacji w gospodarce światowej, również
Eko-Wtór Jakubiec musi aktualizować swoje cele i dostosowywać się do nowych wymagań. Jedno pozostaje niezmienne
– chęć bycia „EKO”.
Specjalista ds. logistyki Grzegorz Gluza, Eko-Wtór Jakubiec
Sebastian Snaczke, Urząd Gminy w Wilkowicach
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Ogłoszenia - praca
Elektromechanik / Technik
Działu Utrzymania Ruchu

Polska firma Kera-Ceramika S.C.
jest producentem ceramiki stołowej
od przeszło 40 lat.
W związku z rozwojem firmy,
ogłaszamy nabór na stanowiska:
Pracownik produkcji

Zakres obowiązków:
• praca przy produkcji ceramiki - obrabianiu, szkliwieniu
i pakowaniu ceramiki.
Wymagania:
• dokładność,
• zdolności manualne,
• chęci do pracy.
Firma oferuje:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny
etat w stabilnej polskiej firmie,
• pracę w systemie jednozmianowym,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
• pracę w Wilkowicach.

Firma LENKO S.A.
zatrudni osoby
na stanowiska:
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 przemienników częstotliwości lub / oraz sterowników
PLC.

Firma EKO-WTÓR JAKUBIEC poszukuje stałych
pracowników na kilka stanowisk. Począwszy od prostych,
niewymagających żadnych dodatkowych kwalifikacji prac
na sortowni odpadów poprzez operatorów wózków widłowych, urządzeń transportu bliskiego, aż po kierowców
z kategorią C+E.
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Opis stanowiska:
• utrzymanie maszyn w produkcji ciągłej,
• przeglądy oraz naprawa maszyn,
• obsługa narzędzi,
• prowadzenie dokumentacji technicznej,
• wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.
Od kandydatów oczekujemy:
• umiejętności identyfikacji awarii,
• wykształcenia o profilu technicznym,
• znajomości zagadnień z obszaru elektryki, mechaniki,
pneumatyki, hydrauliki,
• umiejętności czytania schematów elektrycznych
i rysunku technicznego,
• umiejętności pracy zarówno w zespole, jak i na samodzielnym stanowisku,
• ścisłej współpraca z działami produkcyjnymi,
• prawa jazdy kat. B.
Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w systemie
jednozmianowym, w firmie o ugruntowanej pozycji na
rynku,
• przyjazną atmosferę pracy,
• niezbędne wyposażenie i narzędzia pracy.

praca@kera-ceramika.com.pl lub osobiście
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.

Magazynier

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

tel. 663 630 522, kadry@lenko.com.pl

biuro@ekowtor.com, tel. 33 443 28 30
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Informujemy, że w związku z potwierdzonymi przypadkami zachorowania na koronawirusa COVID-19
wśród pracowników Urzędu Gminy w Wilkowicach, nadal wstrzymana jest bieżąca obsługa interesantów.
Sprawy pilne oraz wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie Gminy załatwiane będą na bieżąco
z pracownikiem danego wydziału, jednakże tylko po wcześniejszym uzgodnieniu, telefonicznym lub mailowym,
terminu wizyty. Dokumenty, zawiadomienia, pisma oraz wnioski można złożyć w skrzyni podawczej umieszczonej
na parterze budynku. Wnioski niezbędne do załatwienia spraw dostępne są na stronie internetowej:
https://bip.gwwilkowice.finn.pl/bipkod/018
Jednocześnie informujemy, że niektóre sprawy można załatwić w następujący sposób:
– poprzez platformę ePUAP: /ugwilkowice/skrytka,
– wysyłając maila na adres: sekretariat@wilkowice.pl,
– za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej,
– telefonicznie: 33 / 499 00 77, 79, 80, 81, 82 lub: 882 367 777

Rodzinie, bliskim oraz przyjaciołom
z powodu śmierci
śp. Jana Wilczaka, śp. Bolesława Packa oraz śp. Andrzeja Pronobisa
wyrazy głębokiego współczucia składa
Prezes GLKS Wilkowice Ryszard Rączka wraz z Zarządem

Serdeczne podziękowania za udział w uroczystości pogrzebowej
śp. Grzegorza Szlósarczyka
oraz okazane współczucie i wsparcie
składa pogrążona w smutku i żalu żona z dziećmi i wnuczką
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Usługi w naszym regionie

BANK
SPÓŁDZIELCZY
W BYSTREJ

Oferujemy:

• 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 !!!

43-360 Bystra, ul. Zdrojowa 3
tel./fax: (33) 817-12-45, 817-13-71
e-mail: bank@bsbystra.pl

www.bsbystra.pl

• rachunek internetowy
• kredyty i pożyczki na
dogodnych warunkach
• solidne lokaty
• szybki dostęp do gotówki

– bankomaty

Zapraszamy również
do naszych placówek
w Buczkowicach,
Szczyrku i Wilkowicach
Z
a
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w Bystrej, Buczkowicach,
Mesznej, Rybarzowicach,
Szczyrku i Wilkowicach.
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Sport
Bezkonkurencyjne w siatkarskiej III lidze!
Siatkarki GLKS Wilkowice w znakomitym stylu przebrnęły przez rozgrywki III Ligi Śląskiej. Odnosząc komplet
zwycięstw, wywalczyły sobie prawo gry na wyższym szczeblu
w kolejnym sezonie.
Do ligowych rozgrywek zespół z Wilkowic przystąpił
początkiem marca, a pierwszym jego sprawdzianem był
domowy mecz z MTS As Myszków, rozegrany – podobnie,
jak i inne w roli gospodyń – w hali Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Zawodniczki prowadzone przez trenera Adama
Duszę pokazały, że w lidze zamierzają solidnie namieszać,
efektownie triumfując 3:0 i pozwalając przyjezdnym na
zdobycie 26 „oczek” w... całym spotkaniu.
Jak się okazało w toku dalszej części rywalizacji, dobra
forma siatkarek GLKS nie była przypadkowa. Trudne
potyczki wyjazdowe w Częstochowie i Dąbrowie Górniczej
także udało się rozstrzygnąć na swoją korzyść, a nawet
premierowy stracony set w konfrontacji z zawodniczkami
„dwójki” Częstochowianki Częstochowa nie zmącił dobrych
nastrojów w drużynie. Rewanże przyniosły również komplet
zwycięstw, w tym bardzo efektownych we własnej hali – po 3:0
nad KS Częstochowianka II i UKS
Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza, a co
za tym idzie, bezdyskusyjny triumf
w całych III-ligowych rozgrywkach.

Mistrzostwo zdobyte przez wilkowiczanki równoznaczne
jest ze sportowym awansem na poziom II ligi. To, czy GLKS
do niej ostatecznie przystąpi, zależne będzie od kwestii
organizacyjnych i finansowych, które wyklarują się w nadchodzących tygodniach i zostaną wspólnie uzgodnione przez
zarząd klubu wraz z zespołem.
Wyniki drużyny GLKS Wilkowice w III Lidze Śląskiej:
GLKS Wilkowice – MTS As Myszków 3:0
(25:5, 25:7, 25:14)
KS Częstochowianka II Częstochowa – GLKS Wilkowice 1:3
(17:25, 25:17, 13:25, 21:25)
UKS Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza – GLKS Wilkowice 0:3
(18:25, 24:26, 16:25)
MTS As Myszków – GLKS Wilkowice 1:3
(22:25, 25:8, 13:25, 22:25)
GLKS Wilkowice – KS Częstochowianka II Częstochowa 3:0
(25:9, 25:10, 25:20)
GLKS Wilkowice – UKS Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza 3:0
(25:10, 25:10, 25:11).
Zarząd GLKS Wilkowice

Skład
drużyny
GLKS
Wilkowice: Olga Ficoń, Karolina
Gębala, Edyta Góra, Oliwia
Kawka, Sabina Knapik, Gabriela
Krawczyk, Marta Larisch, Ewa
Mszyca,
Sylwia
Ochman,
Natalia
Olszanicka,
Kinga
Parzyńska, Aleksandra Stanclik,
Grażyna Zygmunt
Trener: Adam Dusza
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Międzypaństwowe starcie w Wilkowicach

Panująca od ponad roku na całym świecie pandemia
COVID-19, z całą pewnością nie sprzyja organizacji życia
sportowego. Kalendarze imprez i wydarzeń sportowych
regularnie wywracane są do góry nogami ze względu na
zagrożenie pandemiczne, a kibice popisy swoich idoli obserwować mogą, w najlepszym razie, jedynie poprzez odbiorniki
telewizyjne. Tym bardziej cieszy fakt, że mimo trudnych
okoliczności, udało się doprowadzić do szczęśliwej finalizacji,
spontaniczny nieco pomysł, organizacji w Gminie Wilkowice
międzypaństwowego, towarzyskiego starcia pomiędzy
młodzieżowymi kadrami narodowymi Polski i Rosji w piłce
ręcznej kobiet.
Pierwotnie, obie reprezentacje młodzieżowe spotkać
miały się w Tarnowskich Górach, by wspólnie z rówieśniczkami z Rumunii zmierzyć się w turnieju międzypaństwowym.
Ostatecznie, ze względu na sytuację pandemiczną, Rumunki
do Polski nie dotarły, a turniej nie doszedł do skutku. Dzięki
sprawnemu działaniu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, do
naszego kraju udało się ściągnąć jednak Rosjanki i, przy
sprawnej współpracy z Gminą Wilkowice, zorganizować ich
pobyt oraz towarzyski trójmecz z Młodzieżową Reprezentacją
Polski właśnie w naszej gminie. Obie reprezentacje zamieszkały w hotelu Golden Tulip Magnus w Bystrej, a ich sportową
bazą była hala GOSiR Wilkowice, gdzie odbyły kilka treningów
i zmierzyły się ze sobą w piątek (16.04), sobotę (17.04)
i niedzielę (18.04).
Polki dwukrotnie zostały pokonane przez wyżej notowane rywalki. Zgrupowanie udało im się jednak zakończyć
w dobrych nastrojach, na jego koniec, w niedzielę, pokonując
nieznacznie Rosjanki. Z pracy wykonanej w Wilkowicach
bardzo zadowolony był trener polskiej ekipy, Paweł
Tetelewski, który podkreślał w rozmowie z nami, jak ważna
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dla jego zespołu była możliwość odbycia mikrocyklu treningowego i zaliczenia trzech wartościowych sprawdzianów po
długiej, spowodowanej pandemią przerwie. Przed zespołem
trenera Tetelewskiego czas dużych wyzwań – już w lipcu,
w macedońskim Skopje, Polki wezmą udział w turnieju
kwalifikacyjnym do Młodzieżowych Mistrzostw Europy, gdzie
zmierzą się z Islandią, Białorusią, Wielką Brytanią i Finlandią.
Na EHF EURO pojedzie tylko jedna, najlepsza z tego grona,
ekipa.
Piątek, 16.03.2021 r. - POLSKA – ROSJA 23:28 (10:13)
Zawodniczkami MVP meczu wybrano Karolinę Jureńczyk
(POL) i Darię Statsenko (RUS).
Sobota, 17.03.2021 r. - POLSKA – ROSJA 18:29 (11:15)
Zawodniczkami MVP meczu wybrano Oliwię Domagalską
(POL) i Annę Kainarową (RUS).
Niedziela, 18.03.2021 r. - POLSKA – ROSJA 25:24 (12:10)
Zawodniczkami MVP meczu wybrano Aleksandrę Hypka
(POL) i Anastasję Aleksiejewą (RUS).
Polki w trójmeczu w Wilkowicach wystąpiły się w składzie: Iga Barska, Oliwia Domagalska. Daria Grobelna,
Dominika Hoffman, Julia Jasińska, Karolina Jureńczyk,
Paulina Kopańska, Kinga Lemiech, Natalia Pankowska,
Julia Pędziwiatr, Oliwia Suliga, Oliwia Szczepanek, Justyna
Świerżewska, Edyta Byzdra, Nikola Głębocka, Aleksandra
Hypka, Paulina Peplińska, Dominika Szynkaruk.
Kadra szkoleniowa: Paweł Tetelewski (trener główny),
Marek Jagodziński i Anna Niewiadomska (trenerzy współpracujący).
Wideorelację z wydarzenia obejrzeć można na kanale
Youtube „Gmina Wilkowice”.
Sebastian Snaczke
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