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Inwestycje
Co się
dzieje
w naszej
gminie?
Postęp prac
projektowych / budowlanych
Program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy ul. Klimczoka.
Odebrano i zatwierdzono dokumetację PFU.
Program funkcjonalno-użytkowy budowy łącznika
ul. Szczyrkowskiej z ul. Kościelną. Odebrano i zatwierdzono
dokumetację PFU.
Projekt pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia.
Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.
Projekt przebudowy ul. Prostej w Wilkowicach.
Ostateczne uzgodnienia projektu przed wnioskiem o ZRID.
Projekt budowy mostu na potoku Białka w Bystrej.
Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.
Projekt rozbudowy ul. Kościelnej w Bystrej. Kompletowanie
dokumentów do złożenia wniosku o decyzję ZRID.
Projekt przebudowy budynku Urzędu Gminy.
Zatwierdzono koncepcję.
Projekt rozbudowy ul. Kowalskiej w Bystrej.
Zatwierdzono ostateczną koncepcję.
Projekt budowy budynku komunalnego w Wilkowicach.
Podpisano umowę, trwa etap tworzenia koncepcji.
Projekt budowy biblioteki publicznej. Zakończono prace
koncepcyjne, pozyskano wszystkie grunty pod inwestycję.
Projekt budowy chodnika przy ul. Żywieckiej. Etap
zatwierdzania opisu przedmiotu zamówienia z ZDW.
Nowe punkty świetlne. Zbieranie informacji o zapotrzebowaniu
oraz zlecanie wykonania opracowanych projektów.
Budowa zintegrowanego układu szlaków rowerowych
„Do Lasku”. Etap pozyskiwania dodatkowych środków.
Remont budynku przy ul. Fałata 2h w Bystrej.
Prace wykończeniowe wewnątrz budynku.
Rozbudowa Szkoły w Mesznej.
Trwa organizacja placu budowy.
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Fałata.
Spór sądowy z poprzednim wykonawcą.
Aktualizacja projektu do nowego przetargu.
Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka.
Zakończono prace odbiorowe, trwa rozliczanie projektu.
Budowa tras edukacyjno-dydaktycznych w Bystrej.
Zakończono prace odbiorowe, trwa rozliczanie projektu.
Budowa ul. Relaksowej w Wilkowicach.
Trwa przygotowanie do procedury przetargowej.
Budowa przedszkola w Mesznej. Wykonywanie zbrojeń
oraz wylewanie ław fundamentowych.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Wilkowice - Projekt POIiŚ.
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Spacer wśród przyrody
Spacery po terenach naszej gminy stają się coraz przyjemniejsze, między innymi
za sprawą nowej, malowniczej trasy ekologiczno-edukacyjnej o łącznej długości ok.
3,6 km.
Ścieżka ta przygotowana została w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja
przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej” dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V.
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania 5.4. Ochrona
różnorodności biologicznej dla poddziałania 5.4.3. Ochrona bioróżnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Przebudowana została kładka dla pieszych nad potokiem Białka, którą
bezpiecznie można kontynuować spacer trasą edukacji ekologicznej. Kładka usytuowana pod wiaduktem drogi S1 mierzy 12 m długości i 2,5 m szerokości, z obu
stron zapraszając wygodnym wybrukowanym podejściem. Ten fragment całego
projektu realizowany był od listopada 2019 r. do 30.04.2021 r., a jego koszt wyniósł
302 538,80 zł. Szczegółowy opis znajduje się w majowym numerze Głosu Gminy
Wilkowice (nr 172).
Bardzo ważnym elementem całego projektu było wykonanie działań przyrodniczych, które trwały ponad rok, a zostały ukończone w grudniu 2021 r. Ich koszt to
728 100,00 zł. Zakres prac był bardzo szeroki, ze względu zarówno na rozległy teren
jak i na rozmach przedsięwzięcia.
- Przede wszystkim - z ekosystemów łęgowych usunięte zostały dzikie wysypiska
śmieci. Łączna ilość odpadów, które zalegały nad brzegami potoku, to prawie 19 ton!
- Wyeliminowano inwazyjne rośliny obcego pochodzenia (rdestowiec ostrokończysty, niecierpek gruczołowaty, barszcz Mantegazziego), odsłaniając naszą
rodzimą roślinność na obszarze około 1,71 ha.
- W trosce o nadbrzeżną faunę zamontowano 14 budek lęgowych dla pluszcza.
- Uporządkowany został teren w otoczeniu placu do edukacji ekologicznej
(w miejscu zajętym dotychczas przez roślinność inwazyjną).
- Nasadzone zostały krzewy.
- Zamontowano tablice informacyjne na trasie edukacji ekologicznej.
A jak wygląda pluszcz? Co skrywa szuwar? Czy to ślady dzika?... Na te i inne
pytania można znaleźć odpowiedzi właśnie tutaj! Tereny nadrzeczne kryją wiele
ciekawostek przyrodniczych, mogących budzić zainteresowanie spacerowiczów
w każdym wieku. Aby przybliżyć faunę i florę tego terenu, powstało sezonowe
centrum edukacji ekologicznej oraz trasy edukacyjno-dydaktyczne mające na celu
zachęcenie do odkrywania ciekawostek przyrodniczych naszej gminy. W ramach

Głos Gminy Wilkowice

styczeń 2022

Sezonowe Centrum Edukacji Ekologicznej

zadania oznakowano, a częściowo również wybudowano,
trasę, która swój przebieg zaczyna od kładki na granicy
z miastem Bielsko-Biała, wzdłuż potoku Białka w Bystrej,
przez „nową” kładkę pieszą pod wiaduktem drogi S1 w stronę
ul. Wyzwolenia w Wilkowicach. Dalej trasa prowadzi wzdłuż
ul. Dworcowej, ul. Do Boru i ul. Relaksowej, aż do istniejącej
i urządzonej już ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w Lasku
Wilkowickim.
W ramach tego samego zadania wybudowano w okolicach
wiaduktu pod drogą S1 w Wilkowicach plac Sezonowego
Centrum Edukacji Ekologicznej. Niektórzy twierdzą, że to
najładniejszy spośród innych wybudowanych w sąsiednich
gminach. Ten etap projektu realizowany był od stycznia
2021 r. do 14.12.2021 r., a jego koszt to 1 080 655,47 zł.
Plac edukacji ekologicznej podzielony jest na trzy strefy:
- edukacyjną, w skład której wchodzi „sala lekcyjna w krajobrazie” (osłonięta przestrzeń z miejscami siedzącymi, gdzie
można przeprowadzić np. lekcję przyrody) oraz labirynt,
- integracyjną – z ażurową wiatą i ławkami parkowymi,
- interaktywną, która w ciekawy sposób pokazuje ślady
zwierząt (dzika, jelenia, gęsi, rysia), oraz zachęca do zabawy
(„ślad kreta”, ścieżka sensoryczna).
Wszystkie te elementy mają za zadanie bawić i jednocześnie edukować. Cały teren stanowi teraz atrakcyjne miejsce
rekreacji dla mieszkańców, które, mamy nadzieję, od wiosny
będzie tętniło życiem – zarówno tym skrytym w szuwarach,
jak i tym, które wniosą mali i duzi spacerowicze.
Dokumentacja projektowa tego przedsięwzięcia powstała
w 2018 roku. W grudniu 2019 roku podpisana została umowa
o dofinansowanie inwestycji. Na obecnym etapie ukończono dwa z trzech działań w zakresie wykonania obiektów
budowlanych oraz działania przyrodnicze. W bieżącym roku
planowana jest budowa centrum edukacji ekologicznej oraz
prowadzenie działań edukacyjnych.
UG
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Wójt Gminy odpowiada...
Śnieg, mróz
i drogi gminne
Redakcja Głosu Gminy Wilkowice:
Na profilu Gminy Wilkowice w portalu
społecznościowym Facebook pojawiają się
komentarze i pytania dotyczące nieodśnieżonych dróg w naszej gminie.
Wójt Gminy WilkowiceJanusz Zemanek:
https://pogoda.interia.pl/prognoza-dlugoterminowa-wilkowice,cId,37884
Szanowni Państwo, jest zima, pojawia się mróz i Źródło:
na
drogach niejednokrotnie bywa ślisko. Mieszkamy w górach,
więc opady śniegu będą nam towarzyszyć i powodować chwilowe utrudnienia w poruszaniu się po drogach. Obfite opady
śniegu, przy silnym wietrze i ujemnej temperaturze, mogą
powodować powstawanie zasp, a na drogach, zwłaszcza na
odcinkach o dużym nachyleniu, może być ślisko. Na pewno
trzeba zachowywać wtedy szczególną ostrożność.
Faktem jest, że w ostatnich latach zimowe utrzymanie
dróg, wraz ze zmianami klimatycznymi, zmieniło swój
charakter. Dawniej polegało głównie na odśnieżaniu ogromnych mas śniegu, a drogi były utrzymywane „na biało”.
Obecnie największy problem stanowi bardzo częste wahanie
temperatury w okolicach 00C powodujące rozmarzanie śniegu warunkach temperaturowych (czyli w nocy lub we wczesnych
w ciągu dnia i jego zamarzanie w nocy, niejednokrotnie połą- godzinach rannych) oraz powinno być przeprowadzane,
czone z opadami deszczu lub śniegu z deszczem. Ostatnie jeżeli nie codziennie, to co drugi dzień. Nie biorąc pod uwagę
dni pokazują, że z tym zjawiskiem mamy, i w najbliższym kosztów finansowych takich działań, należy sobie zadać
czasie będziemy mieli, do czynienia niemal codziennie.
pytanie również o koszty środowiskowe. Jednorazowe posyNa załączonej grafice prognozy długoterminowej dla panie wszystkich dróg gminnych wymaga bowiem zużycia
Wilkowic przedstawione są dwie linie, które w praktyce ozna- około 25 ton soli drogowej. Tak więc działania gminy są
czają maksymalną temperaturę w ciągu dnia (czerwona) wypadkową kilku czynników.
i minimalną w nocy (niebieska) oraz prognozowane wystęRównież posypywanie dróg podczas ciągłych opadów nie
powanie opadu.
przynosi żadnego rezultatu, gdyż materiał uszarstniający jest
Takie warunki powodują codziennie powstawanie cienkiej zasypywany kolejną warstwą śniegu i spychany na pobocze
warstwy lodu, który stwarza potrzebę użycia soli drogowej, przez pługi. Drogi są więc odśnieżane w miarę potrzeb, natosolanki oraz materiałów uszarstniających. Ze względu na miast posypywane po ustaniu opadów.
rozpuszczanie i spłukiwanie soli do rowów przydrożnych,
Odśnieżanie dróg jest jednym z wielu obowiązków gminy,
jej skuteczne użycie może nastąpić tylko w odpowiednich tak jak np. edukacja publiczna, zapewnienie miejsc dla
dzieci w przedszkolach, lokalny transport zbiorowy, pomoc
społeczna, ochrona zdrowia, kształtowanie ładu przestrzennego i wiele innych. W mojej opinii urząd gminy ze swoich
obowiązków wywiązuje się w wysokim stopniu. Proszę
i apeluję do Mieszkańców, aby także stosowali się do obowiązujących zasad. W czasie zimy należy jeździć na oponach
zimowych, jeżeli na jakimś odcinku drogi jest obowiązek
zakładania zimą łańcuchów na koła, to należy je zakładać,
zamiast umieszczać pod każdym wpisem na FB komentarz,
że gdzieś na drodze jest ślisko.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w poprzednim sezonie
(listopad 2020 r. - maj 2021 r.) kosztowało 278 tys. zł. W tym
sezonie (do 31 grudnia 2021 r.) wydatkowano już 114 tys. zł,
a prawdopodobnie tej zimy wydamy na ten cel jeszcze ponad
Na drogach naszej gminy pojawił się nowy nabytek
230 tys. zł.
Referatu Służb Technicznych (RST) - ciągnik rolniczy Zetor
Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo, pieniądze to
Forterra CL 120. Ciągnik zastąpi jedną z najstarszych
sprawa drugorzędna. Uważajmy na siebie.
maszyn tego typu w RST pochodzącą jeszcze z ubiegłego
Pozdrawiam życząc Państwu i sobie, jako mieszkańcowi
wieku.
naszej gminy, łagodnej zimy.
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Informacje
Nowa trasa linii 116
Ważna i oczekiwana zmiana dla mieszkańców Gminy
Wilkowice korzystających z oferty Komunikacji publicznej
w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego
„Komunikacja Beskidzka S.A.”
Linia 116 (Bielsko-Biała -> Pietrzykowice, przez Wilkowice
Górne) zmieniła od nowego roku swoją trasę. Autobusy wjeżdżać do naszej gminy będą z Bielska ulicą Szczyrkowską,
a nie, jak do tej pory, ul. Żywiecką. Dzięki tej zmianie na trasie
kursu znajdą się najważniejsze, z perspektywy mieszkańca,
gminne lokalizacje - Urząd Gminy czy też Ośrodek Zdrowia.

Taniej i lepiej -

nowa oferta
Komunikacji Beskidzkiej
Wraz z nowym rokiem Komunikacja Beskidzka wprowadziła też nową, korzystniejszą taryfę, rozbudowała siatkę
połączeń oraz przygotowała liczne udogodnienia dla pasażerów. Są to efekty optymalizacji, którą wraz z Beskidzkim
Związkiem Powiatowo – Gminnym, w tym z Gminą Wilkowice,
wprowadzono od 1 stycznia 2022 roku.
Z przyjemnością informujemy, iż bilet miesięczny będzie
obowiązywał na wszystkie realizowane przez Komunikację
Beskidzką linie. Przedłużona została ważność popularnego
biletu „50–cio przejazdowego” do dwóch miesięcy kalendarzowych, również na wszystkich liniach. Wprowadzony został
także nowy bilet dobowy, ważny w dniu zakupu do godz.
23:59, obowiązujący na wszystkich połączeniach.
Nowa oferta:
Bilet miesięczny na wszystkie linie: 140 zł (do biletu stosowane są wszystkie dotychczasowe ulgi).
Bilet „50 przejazdów” ważny 2 miesiące na wszystkie
linie: 140 zł (do tej pory bilet na 50 przejazdów obowiązywał
jedynie na określoną trasę, tylko przez miesiąc).
Bilet dobowy obowiązujący na wszystkie linie: 12 zł
(obowiązuje pełny dzień kalendarzowy na nieograniczoną
ilość przejazdów).
Bilet jednorazowy: 4 zł (niezależnie od długości połączenia).

Dodatkowo utrzymane zostały bezpłatne połączenia dla
dzieci do lat 4 oraz dla seniorów powyżej 70. roku życia.
Tradycyjnie, pasażerowie mogą zakupić bilety miesięczne
u przewoźnika w kasie bielskiego dworca przy ulicy
Warszawskiej 7, w godzinach urzędowania Urzędu Gminy
w Bestwinie przy ulicy Krakowskiej 111 lub w przypadku
biletów jednorazowych bezpośrednio u kierowcy w autobusie, bez dodatkowej opłaty.
Istnieje również możliwość doładowania biletu miesięcznego elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej
przewoźnika tj. https://www.komunikacjabeskidzka.pl/doladuj-em-karte/#
Nowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.komunikacjabeskidzka.pl. W razie jakichkolwiek dodatkowych
pytań pracownicy Komunikacji Beskidzkiej S.A. pozostają do
dyspozycji mieszkańców Gminy pod numerem telefonu: 33
81 68 116 lub mailowo: dworzec@komunikacjabeskidzka.pl.
Komunikacja Beskidzka

Komunikat USC

Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach, w związku z zamiarem organizacji
uroczystości z okazji 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO,
zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych par,
które 50 lat temu i więcej stanęły na ślubnym kobiercu,
a dotychczas nie wystąpiły z wnioskiem i nie zostały odznaczone medalem
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uroczystości
pod numerem tel. 33 499 00 77 wew. 4, w terminie do 29 lipca 2022 roku.
Głos Gminy Wilkowice
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Potencjał gospodarczy
to przede wszystkim ludzie –
Mieszkańcy Gminy Wilkowice
Dysponujemy ogromnym potencjałem skoncentrowanym
w pięknym położeniu, bogactwie przyrody oraz przedsiębiorczych, zaangażowanych mieszkańcach. Badania ostatnich
lat pokazują, że ponad 80% mieszkańców nie tylko jest
zadowolona z zamieszkiwania na terenie Gminy Wilkowice,
ale również chce, aby ich rodzina mieszkała właśnie tutaj.
Opuszczają oni gminę głównie z powodów edukacyjnych,
a następnie wracają – do miejsca, w którym dobrze się
mieszka, dobrze i bezpiecznie się żyje. I to tutaj, na zboczach
i w dolinach Beskidów, budują nowe domy i wychowują
kolejne pokolenia mieszkańców gminy.
Strefa aktywności gospodarczej to nie tylko miejsca pracy
dla wielu mieszkańców, ale również ziemia dla tych, którzy
zamierzają założyć i prowadzić własny biznes.
Gmina jest doskonale skomunikowana - przebiegają tędy
drogi powiatowe, wojewódzka oraz krajowa (ekspresowa),
a także linia kolejowa łącząca gminę z dalszymi regionami. Dobrze funkcjonuje komunikacja publiczna, oświata
i infrastruktura. Gmina dynamicznie się rozwija stanowiąc
wyjątkowo dogodne miejsce do zamieszkania, a co za tym
idzie – do wzrostu potencjału gospodarczego.
Wójt Gminy Wilkowice - dr inż. Janusz Zemanek

Z danych statystycznych na rok 2021 r. wynika, że:
Na terenie Gminy zamieszkiwanej przez ponad 12 700
osób działalność gospodarczą prowadzi aż około 15%
mieszkańców.
Ze względu na rodzaj wykonywanej działalności dominują
przedsiębiorcy zajmujący się przede wszystkim transportem
drogowym towarów (366 przedsiębiorców), sprzedażą
detaliczną, która jest prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej lub Internet (354 przedsiębiorców) oraz wykonywaniem pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
(311 przedsiębiorców). Najmłodszy przedsiębiorca na terenie
gminy ma 19 lat, a najstarszy 95 lat. Największa liczba przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy to
osoby w wieku około 46 lat.

Klub Seniora

W dniu 9 grudnia 2021 r. w Klubie Seniora w Gminie
Wilkowice odbyło się uroczyste spotkanie, na które zaproszeni zostali Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek oraz
Zastępca Wójta Gminy Wilkowice Maciej Mrówka. Na
spotkaniu tym uczestnicy zaprezentowali swoje prace oraz
podzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi działalności Klubu
Seniora w Gminie Wilkowice.
Klub Seniora w Gminie Wilkowice z siedzibą w Bystrej przy
ul. Juliana Fałata 14 funkcjonuje od maja 2021 r. w ramach
Programu wieloletniego „Senior+”. W 2021 r. w zajęciach
uczestniczyło 15 osób. W Klubie Seniora odbywają się
m.in. zajęcia z zakresu edukacji dla zdrowia, muzykoterapii,
zajęcia usprawniające psychoruchowo, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia arteterapeutyczne – rękodzieło i decoupage,
zajęcia hortiterapeutyczne, zajęcia edukacyjne – kulinarne
oraz prelekcje z dzielnicowym.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach
w Klubie Seniora w Wilkowicach prosimy o kontakt
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wilkowicach,
ul. Parkowa 10 tel. 33 443-22-55 wew. 100.
GOPS w Wilkowicach

Noworoczne spotkanie
w domu posła seniora
Mieczysława Tarnawy,
Mieszkańca Gminy Wilkowice,
z Posłem RP Przemysławem Koperskim.
Podczas spotkania omawiano wiele aktualnie istotnych
tematów, jednak jednym z głównych była krytyczna sytuacja
polskiego rzemiosła i wypracowanie pomysłów na poprawę
obecnego stanu rzeczy. W trakcie rozmowy Panowie wspominali również, nieżyjących już posłów, z terenu naszej gminy,
z lat 60. ubiegłego wieku - Antoniego Mrowca i Władysława
Adamca.
Ryszard Rączka
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Wybrane uchwały Rady Gminy
podjęte na sesji 29 grudnia 2021 r.

XXXVII/356/2021
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2022 – 2035
XXXVII/357/2021
Budżet Gminy Wilkowice na 2022 r.
XXXVII/361/2021, XXXVII/362/2021, XXXVII/363/2021
Zmiany budżetowe.
XXXVII/358/2021

W związku z dużym zainteresowaniem Programem Ograniczenia
Niskiej Emisji - zwiększenie limitu ilości pieców do wymiany z 40 na 50.

XXXVII/359/2021

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

XXXVII/360/2021

Kolejny krok do budowy pętli autobusowej w obrębie Hucisk.

Powyższe uchwały Rady Gminy Wilkowice stanowią jedynie fragment dokumentacji.
Kompletny wykaz uchwał oraz ich pełna treść znajduje się w BIP pod adresem:
https://bip.gwwilkowice.finn.pl.
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Kultura
Wyniki
XXI Przeglądu
Pieśni Patriotycznej
Tegoroczny XXI Przegląd Pieśni Patriotycznej im.
Małgorzaty Papiurek w związku z sytuację epidemiczną,
przeprowadzony był w formie online. Organizatorem etapu
parafialnego jest Oddział Akcji Katolickiej działający przy
Kościele w Bystrej Krakowskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury
„Promyk”. Celem konkursu jest rozbudzanie patriotyzmu
w młodym pokoleniu, kształtowanie poczucia tożsamości
narodowej i przywiązania do ziemi ojczystej. Uczestnikami są
dzieci i uczniowie z przedszkoli i szkół w Bystrej i Mesznej.
Nagrane na nośnikach elektronicznych prezentacje wokalne
oraz wokalno-instrumentalne oceniała Komisja w składzie: Pani Alicja Raszka-Micherdzińska, Pani Agnieszka
Sech-Brzóska, Pani Romana Chodkowska, Pani Henryka
Ślusarczyk, przydzielając punkty zgodnie z Regulaminem
za: wykonanie, dobór repertuaru i prezentację. Uczestnicy
Przeglądu oceniani byli w kategoriach: soliści, duety, zespoły
do 6 osób oraz zespoły powyżej 6 osób w poszczególnych
grupach wiekowych.
Wyniki XXI Przeglądu Pieśni Patriotycznej:
- przedszkolaki:
I miejsce: Emilka Dunat - PP Bystra
I miejsce: SKRZATY – grupa IV - PP Bystra
II miejsce: 4 Myszki – Emilia Dunat, Liliana Galas,
Lena Ziemiańska, Jakub Zasiadczuk - PP Bystra
II miejsce: MYSZKI - PPBystra
- uczniowie klas I-III:
I miejsce: Martyna Imielska, Aleksandra Kliś – SP nr 2
I miejsce: Uczniowie klasy 2 – SP nr 1
II miejsce: Zofia Nawieśniak – SP nr 1
II miejsce: Uczniowie klasy 3
III miejsce: Karolina Dyczek – SP nr 2
III miejsce: Uczniowie klasy 1 – SP nr 1
Wyróżnienia: Martyna Nawrocka, Martyna Kośniowska,
Antoni Więckowski, Oskar Zemanek
- uczniowie klas IV – VI
I miejsce: Róża Gurdek – SP nr 1
I miejsce: Animato – ZSP Meszna
II miejsce: Wojciech Nawieśniak – SP nr 1
II miejsce: Uczniowie klasy 4 – SP nr 1
- uczniowie klas VII – VIII
I miejsce: Oktawia Dyczek – SP nr 2
II miejsce: Michał Nitsch – SP nr 2
III miejsce: PIWNICZAKI- SP nr 2
Wykonawcy, którzy zajęli I miejsce zostali zakwalifikowani
do etapu diecezjalnego. Organizatorzy dziękują nauczycielom i opiekunom za przygotowanie dzieci oraz młodzieży
do XXI Przeglądu Pieśni Patriotycznej.
POAK Bystra
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10-lecie
działalności
Akcji Katolickiej
Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem osób świeckich, które ma za zadanie spełniać adekwatne do sytuacji
cele Kościoła. Patronem Akcji Katolickiej jest św. Rafał
Kalinowski. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Kościele
pw. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa od 10 lat
prowadzi swoją działalność współpracując z Proboszczem,
a Prezesem jest Pan Stanisław Kwiatek. Realizuje swoje
cele poprzez pogłębianie życia religijnego, moralnego,
społecznego i kulturalnego, kształtowanie dojrzałej wiary
urzeczywistniając wartości chrześcijańskie. W trakcie swego
10-letniego istnienia Oddział Akcji Katolickiej w Bystrej
corocznie organizuje: Konkurs Kolęd i Pastorałek, zaduszkową mszę w intencji wszystkich zmarłych w minionym roku,
podczas której rodziny otrzymują znicz symbolizujący pamięć
o bliskich osobach oraz Przegląd Pieśni Patriotycznych im.
Małgorzaty Papiurek.
Dzięki działaniom Akcji Katolickiej powstał obelisk
ks. Rudolfa Marszałka, Szlak Papieski prowadzący z Magurki
Wilkowickiej na Klimczok poprzez Lanckoronę z „odnogą”
do Mesznej, wystawa poświęcona 100-nej rocznicy urodzin
Jana Pawła II, w każdą pierwszą niedzielę odprawiana jest
modlitwa św. Piotra Skargi w intencji Ojczyzny, została zmieniona nazwa z nabożeństwa Matki Boskiej Fatimskiej na
Modlitwę Różańcową wynagradzającą wszelkie zniewagi
popełnione przez ludzi i odprawiana jest w każdą pierwszą
sobotę miesiąca.
Z okazji 10 rocznicy istnienia stowarzyszenia, Prezesowi
i członkom Akcji Katolickiej życzymy dalszego zaangażowania w życie Kościoła i społeczeństwa oraz by realizowane
działania przyczyniły się do rozkwitu duchowości laikatu
i budowania cywilizacji miłości.
POAK Bystra
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XII Bystrzańskie Gody - Kolędnicy Przebierańcy
23 stycznia 2022 roku na Biwaku w Bystrej przy ul. J.Fałata Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra
„Bystrzańska Inicjatywa” zaprosiło już po raz dwunasty na Przegląd Grup Kolędniczych.
Na to zaproszenie odpowiedziało dziesięć grup, które zgłosiły chęć występu.
Były to grupy kolędnicze:
- Przedszkola Publicznego w Bystrej pod opieką dyr. Olimpii Podwacietnik,
- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej pn. „Kolędnicy z Jedynki”, opiekun pani Anna
Sznajder,
- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach, opiekun ks. Jakub Studziński,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Mesznej pn. „ANIMATO”, opiekun pani Karolina
Zasiadczuk-Kubica,
- Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej, opiekun pani Aneta Piwowar,
- Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca”, opiekun pani Aleksandra
Jaślanek,
- Zespołu Kolędniczego Koła Gospodyń Wiejskich w Bystrej z Przewodniczącą panią Marią Fijak
oraz grupy kolędnicze:
- Rodzina Waśko,
- Rodzina Imielskich,
- Grupa Kolędnicza pn. „Patchworki”.
Swój występ na dwa dni przed terminem musiała odwołać
grupa kolędnicza ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach
z powodu Covid. Kolędowanie rozpoczęły jak zawsze
przedszkolaki, zachwycając swoim występem publiczność.
Występom bacznie przyglądała się komisja w składzie: Pani
Alina Macher – radna Gminy Wilkowice, Pani Agnieszka
Sech-Brzóska – dyrektor GOK „PROMYK”, Pani Agata
Prochownik – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Mesznej, Pan Antoni Kufel – radny Gminy Wilkowice.
Członkowie Komisji obserwowali i oceniali każdą grupę pod
względem prezentowanych kolęd i pastorałek wraz z oprawą
muzyczną, powinszowań bożonarodzeniowych i noworocznych, prezentowanych strojów i akcentów kolędniczych.
W podsumowaniu tej oceny Przewodnicząca Komisji
– pani Alina Macher - podziękowała wszystkim grupom za

profesjonalne przygotowanie. Przedstawiony wysoki poziom
występów poszczególnych grup sprawił wiele trudności
Członkom Komisji w wytypowaniu wyróżnień. Nie obyło się
bez głosowania. Wyróżnienia w kategorii dzieci i młodzieży
otrzymała grupa kolędnicza ze Szkoły Podstawowej nr 1
im. Synów Pułku w Bystrej, a w grupie dorosłych - Grupa
Kolędnicza Rodziny Waśków.
Zespół promujący Stowarzyszenie

Jest nam niezmiernie miło przekazać Państwu wyniki międzynarodowego konkursu na
„Najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową”, prosto z Dolnego Kubina na Słowacji.
W tym roku aż trójka naszych dzieci została wyróżniona w swoich kategoriach wiekowych:

Milena Wójcik, Dominika Legierska, Zofia Adamiec.

Gratulujemy Laureatom, jest to duży sukces, biorąc pod uwagę międzynarodową rangę
konkursu. Całą listę laureatów znajdą Państwo na stronie: https://okstredisko.sk/.
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14.12.2021 r. w ramach Klubu Podróżnika Anna Brol
zabrała nas do Ameryki Południowej, dzięki czemu
zdobyliśmy sporą dawkę wiedzy o wodospadach Iguacu najsłynniejszych wodospadach Ameryki Południowej, które
leżą na granicy brazylijsko-argentyńskiej w podzwrotnikowej
dżungli na terenie dwóch parków narodowych. Dziękujemy
serdecznie za poprowadzenie spotkania.

Szereg grudniowych wydarzeń kulturalnych w GOK
„Promyk” sprawił, że mimo niskich temperatur, u nas panowała niezwykle ciepła i radosna atmosfera.
W sobotę 04.12.2021 r. miał miejsce plener fotograficzny
pt. „Zdjęcia makro w zimowej scenerii”. Miłośnicy fotografii
mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu poprowadzonym
przez Dorotę Koperską. Grupa plenerowa poszukiwała inspiracji na zboczach Szyndzielni, zatracając się w przyrodzie.
Uczestnikom dopisała piękna pogoda. Dzięki porannemu
słońcu każdy zrobił fantastyczne zdjęcia! Spotkanie zakończyło podsumowanie efektów pracy przy filiżance gorącej
kawy i herbaty.
Jak na miesiąc grudzień przystało, większość wydarzeń
związana była ze Świętami Bożego Narodzenia i razem odliczaliśmy czas do tych magicznych dni.

Tegoroczny Kiermasz Rękodzieła Bożonarodzeniowego
odbył się 12 grudnia. Nasz „Promyk” wypełniły stoiska, na
których znaleźć można było m.in. cudowne ozdoby świąteczne, biżuterię, pięknie zdobione pierniki. Dziękujemy za
tak duże zainteresowanie wystawców i odwiedzających!
Dziękujemy Kołu Gospodyń Wiejskich z Bystrej za słodki
upominek, który umilił ten czas.

Dotrzymując filmowej tradycji w GOK „Promyk”, w grudniu
nie mogło zabraknąć seansów. 4 grudnia nasz repertuar
wzbogaciła premiera filmu „Zbójnicy Klimczoka”, który jest
owocem realizacji projektu i zadań publicznych Gminy
Wilkowice. Pozyskanie środków oraz ekranizacja jest zasługą
Stowarzyszenia Zbójników Beskidnicy wraz z jej prezesem
Krzysztofem Kuflem. Fabuła filmu oparta jest na autentycznych wydarzeniach z okresu najazdu armii szwedzkiej na
Polskę w roku 1656 oraz wydarzeń z tego okresu w Gminie
Wilkowice i jej okolicach.
Grudniowy Dyskusyjny Klub Filmowy rozpoczął się filmem
„Kłamstewko”, reż. Lulu Wang (komediodramat z 2019 r.).
Akcja filmu rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych
i w Chinach. To opowieść o międzypokoleniowej relacji,
która potrafi być niezwykle silna i budująca. 21.12.2021 r.
widzieliśmy film „Święta, święta i po świętach”, komediodramat w reżyserii, tym razem, Sandry Kogut. Film opowiadał
o perypetiach Reginy Casé, która pracuje u bogatej rodziny
podejrzanej o udział w wielkiej aferze korupcyjnej.
28 grudnia miało miejsce wspaniałe widowisko bożonarodzeniowe Zespołu Regionalnego „Grojcowianie”,
pod tytułem „Boże Narodzenie w Beskidach”, autorstwa Walerii Prochownik, laureatki Nagrody Kolberga.
„Grojcowianie” pochodzą z Wieprza. Zespół powstał
w 1995 roku i nadal prężnie się rozwija. Bierze udział
w licznych festiwalach, także poza granicami Polski.
Zajmuje się nie tylko odtwórstwem regionalnej muzyki,
ale tworzy nowe utwory w miejscowej gwarze. Stroje
dla zespołu projektuje według dawnych wzorów
Jadwiga Jurasz, która wykonała również stroje dla
naszych manekinów w Izbie Regionalnej „Stara
Stolarnia”.
Wspaniałe teksty, zaangażowanie, wykonanie artystów, stroje, czysty śpiew na najwyższym poziomie, no
i oczywiście charyzma Pani Jadwigi Jurasz sprawiły,
że był to niezapomniany wieczór. Cieszy nas również
to, że udało się połączyć zabawę z mądrym przekazem.

Oprócz wystawy, miło przywitał nas poranek filmowy dla dzieci, a w godzinach popołudniowych - świąteczne kino familijne. Nie zabrakło artystycznych warsztatów bożonarodzeniowych, podczas których wspólnie wykonywaliśmy: aniołki,
gwiazdki i mikołaje. Tego dnia mogliśmy posłuchać świątecznego koncertu grupy wokalnej „Crazy Tones” i grupy wokalnej
dorosłych, prowadzonej przez Dominikę Wrzeszcz. Wystąpiła także grupa teatralna „Promyczek” kierowana przez Jana
Chmiela. Wszystkich rodziców i dzieci, które zapragnęły występów na scenie, informujemy, że trwa nabór uzupełniający do
dziecięco-młodzieżowej grupy wokalnej „Crazy Tones” oraz grupy teatralnej „Promyczek” - chętnych zapraszamy do naszej
administracji. Również miło będziemy wspominać tegoroczny Wieczór Mikołajkowy, który był pełen wrażeń. Mieliśmy przyjemność zobaczyć przedstawienie „Dwa bałwanki” w wykonaniu aktorów Fundacji „Dobry Dom”. Odwiedził nas także Mikołaj
Beskidzki wraz z pomocnikami: Aniołem i Diabłem. Wszystkie dzieci otrzymały słodkie prezenty - tradycyjne pierniki. Był to
kolejny radosny wieczór, zarówno dla dzieci jak i rodziców.
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LUTY 2022
NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY! Prosimy o zapisy.
Regulaminy i szczegóły wydarzeń dostępne są na www.gokpromyk.pl. Kalendarz może ulec zmianie.
Data
wtorek
01.02
wtorek
01.02
piątek
04.02
wtorek
08.02
czwartek
10.02
piątek
11.02
niedziela
13.02
wtorek
15.02
Środa
16.02
wtorek
22.02
do 2
lutego

Godz.
17:00
19:00
19:00
19:00
17:00
19:00

Nazwa imprezy
Koncert kolęd grup „Promykowych” pod opieką Wojciecha Pacha (akordeon)
i Jakuba Bejdy (gitara).
DKF „Promyk”: „Supernova”, reż. Harry Macqueen, dramat, 2020 r.
(obowiązują zapisy)
Spotkanie z psychodietetykiem Panią Wiesławą Rusin i premiera książki
„Kuchnia dla życia, czyli wpływ diety na odporność, geny i mikrobiom”.
Degustacja chleba samoziarka.
Klub Podróżnika: spotkanie z pisarzem i grotołazem Wojciechem Kuczokiem
„Poza światłem”.
Spotkanie kulturalne z organizacjami Gminy Wilkowice.
Zapraszamy mieszkańców.
Wernisaż wystawy fotograficznej „Ludzki trud” grup zajęciowych Doroty
Koperskiej.

16:00 Koncert Karnawałowy Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wilkowic.
14:00

DKF „Promyk”: „Jeźdźcy sprawiedliwości”, reż. A. Thomas Jensen, kryminał /
akcja / 2020 r. (obowiązują zapisy)

14:00 Bal Karnawałowy dla dzieci.
19:00

Organizator

Miejsce

Odbiorcy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Dorośli
i młodzież

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Dorośli
i młodzież

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GMOD, GOK
„Promyk”

Dom Strażaka
w Wilkowicach

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

KGW Bystra

Dom Strażaka
w Bystrej

Seans filmowy: reż. Woody Allen, fantasy / komedia romantyczna, 2011 r.
GOK „Promyk”
(szczegóły w administracji)
AKTUALNE WYSTAWY:
Międzynarodowa wystawa pokonkursowa NAJPIĘKNIEJSZYCH KARTEK
BOŻONARODZENIOWYCH organizowanego przez Oravské Kultúrne Stredisko
w Dolnym Kubinie na Słowacji

od 11
Wystawa fotograficzna „Ludzki trud” grup zajęciowych Doroty Koperskiej
lutego
Wystawa pokonkursowa „Powrót do przeszłości… w tradycjach i kulturze ludowej naszego regionu”
„Galeria w Chacie”, wystawa stała prac Jacka Kowalcze

GOK „Promyk”

Dorośli
i młodzież
Dzieci
Dorośli
i młodzież

GOK „Promyk”,
parter i hol na I piętrze

GOK „Promyk”,
parter i hol na I piętrze
Izba Regionalna „Stara Stolarnia”
„Chata na Groniu”

PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”. INFO: 33 817 07 73, www.gokpromyk.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra.
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„Zbójnicy Klimczoka”

- film o ludowych bohaterach, dawnych obrzędach i miłości
W sali kinowej Gminnego
Ośrodka
Kultury
„Promyk”
w Bystrej 4 grudnia 2021 r. odbyła
się premiera filmu „Zbójnicy
Klimczoka”. Film powstał w ramach
konkursu na realizację zadania
publicznego,
jego
produkcja
została
dofinansowana
przez
Wójta Gminy Wilkowice.

charakteryzacja aktorów, dobrze
dobrane kostiumy, jak i scenografia wiernie oddają obyczaje,
klimat i realia XVII w., w którym
została osadzona fabuła.

Gusła i scena nagości

Amatorski film
stworzony przez
pasjonatów historii

„Zbójników
Klimczoka”
opracował,
jako
reżyser
i scenograf, Krzysztof Kufel
prezes
Stowarzyszenia
Zbójników „Beskidnicy”. Obsadę
aktorską stanowili członkowie
Stowarzyszenia
Zbójników
„Beskidnicy” oraz osoby zaprzyjaźnione. W odtworzeniu scen
batalistycznych wzięły udział zaproszone grupy rekonstrukcyjne takie jak: Małopolska Zgraja Sarmacka, Les Enfants
Perolus - muszkieterzy z Czech, Zbójnicy z Beskidu Małego,
Bractwo Zbójników spod Babiej Góry, Beskidzcy Harnasie
i członkowie Stowarzyszenia Zbójników „BESKIDNICY”. Na
potrzeby filmu uszyto stroje: króla, leśniczego, Żyda oraz
węgierskich hajduków (przebrano w nie młodych ochotników
z OSP z Gminy Wilkowice). Nina Kumorek z Bystrej specjalnie
na potrzeby filmu nagrała utwór muzyczny „Jaki los”, który
zaprezentowała podczas premiery. Tekst do niego napisała
Renata Kumorek. W filmie pojawia się również muzyka
góralska, dworska i przeróbki nowoczesnych utworów. Kapela
„Sokoły” z Krzyżowej wykonała większość utworów użytych
w filmie, łącznie z przeróbką znanego utworu „Stand by me”.
Ryszard Pierlak, członek kapeli „Sokoły”, jest autorem tekstu
i wykonania utworu „Błogosław Maryjo”.

Inspiracje prawdziwymi wydarzeniami

Film posiada wiele wątków: historyczny, miłosny, kultury
dawnych Słowian oraz zbójników i górali. „Zbójnicy Klimczoka”
to historia oparta na prawdziwych postaciach i wydarzeniach z okresu najazdu armii szwedzkiej na Polskę w 1656 r.
W czasie potopu szwedzkiego zaciekłe walki toczono także
na terenie dzisiejszej gminy Wilkowice. Tutejsi mieszkańcy
i zbójnicy swą patriotyczną oraz waleczną postawą zapisali się w historii narodu polskiego. Celem produkcji jest
upamiętnienie heroizmu osób oraz czynów związanych
z wydarzeniami tego czasu, jak również kultywowanie
pamięci o regionalnych tradycjach i obrzędach.
Tytuł „Zbójnicy Klimczoka” nawiązuje do grupy zbójników
działających w XVII w. na śląsko-żywieckim pograniczu
pod zwierzchnictwem Jana Klimczoka. Król Jan Kazimierz
odpuścił Klimczokowi zbójeckie przestępstwa za czynny
udział w obronie ojczyzny w walce z najeźdźcą szwedzkim.
Od imienia zbójnika pochodzi nazwa popularnego szczytu
w Beskidzie Śląskim - Klimczok (1117 m n.p.m.). Zarówno
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Jan Klimczok (Krzysztof Kufel)
i Jadwiśka Kubica (Joanna Włodek)
z Mikuszowic to główni bohaterowie filmu. Jadwiśkę poznajmy,
gdy uczestniczy w codziennym
wiejskim życiu oraz w ludowych
obrzędach. Młoda góralka poluje
na dzikie ptactwo, bierze udział
w Święcie Pstrąga, Nocy Kupały
i puszczania wianków do wody,
a także korzysta z pomocy miejscowej zielarki, by przyciągnąć
miłość. Spożywa miłosne eliksiry
przygotowane na bazie lubczyku, zioło w tamtych czasach
uważane za afrodyzjak. Korzysta również z oczyszczającej
i miłosnej kąpieli, podczas której zobaczymy rytuały białej
magii (gusła). Na premierowej projekcji filmu ta dość odważna
scena ukazująca nagość aktorki, wywołała wśród niektórych
widzów spore emocje. Wątek miłosny, który przewija się
w filmie, niewątpliwie dodaje uroku całej historii. Rozpoczyna
się, gdy Jadwiśka będąca pod wpływem magii, w amoku
przebiega obok postaci z pochodnią i wpada na zbójnika
Klimczoka. Ich spojrzenia spotykają się po raz pierwszy.

Dawny pomnik w Mesznej upamiętniający
walkę ze Szwedami

W filmie zobaczymy również kilka ciekawych scen batalistycznych i zdarzeń z okresu potopu szwedzkiego. Na
szczególną uwagę zasługuje wątek historii zapomnianego
krzyża w Mesznej. Jeszcze na początku XXI w. przy ulicy
Polnej w Mesznej stał kamienny krzyż. Powstał w miejscu,
w którym rozegrał się pojedynek pomiędzy uciekającym na
koniu młodym szlachcicem polskim a goniącymi go trzema
żołnierzami szwedzkimi. Po kilku latach od stoczenia walki
polski szlachcic o nazwisku Seeman, pochodzący z Pomorza,
odnalazł syna na przysiółku Skalite w Szczyrku. W miejscu
gdzie syn jego stoczył walkę, postawił pomnik - ten właśnie
wspomniany krzyż. Ślad po pomniku zaginął, a po szlachcicu
w niektórych rodzinach zostało nazwisko Zeman.
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Podsumowując, „Zbójnicy Klimczoka” to ponad dwugodzinna podróż w przeszłość do okresu jednego z najbardziej
niszczycielskich konfliktów nowożytnej Europy. Dzięki wykreowanej rzeczywistości przenosimy się również do świata
magii, gdzie czary mają moc uzdrawiania rannych zbójników i spełniania marzeń. Film warty obejrzenia, choćby ze
względu na zawarte w nim wątki, które dotyczą także historii
naszego regionu.
Anna Stolarczyk

Biblioteka poleca

Spojrzałem na wierzchołek. Wtargnęła chmura, a złowrogie dudnienie grzmotu rozeszło się
echem po dolinie poniżej. Nie sposób było nie odczuwać respektu i podziwu dla skali tego, co
rozpościerało się przede mną. Wiedziałem, że bezcelowe jest ocenianie sił i słabości tej gigantycznej góry, ponieważ wznoszący się przede mną szczyt nie zamierzał oceniać mnie. Zamiast
oceny była burza inspiracji. Gdybym zdołał wykorzystać ducha góry, by stać się odpornym na ból,
stres i strach, nic nie mogłoby mnie zatrzymać. Wówczas zadałem pytanie.
Czy mogę? A może nie? Zainspirowała mnie idea zdobycia w szalonym tempie wszystkich
czternastu najwyższych szczytów świata. Miałem nadzieję wspiąć się na nepalskie imponujące
wierzchołki Annapurny, Dhaulagiri, Kanczendzongi, Mount Everestu, Lhotse, Makalu i Manaslu,
popędzić na Nanga Parbat, Gaszerbrumy I i II, K2, Broad Peak w Pakistanie, a na końcu
zdobyć niepokojące ośmiotysięczniki Tybetu - Czo Oju
i Sziszapangmę.
Ale dlaczego? Te miejsca należą do najbardziej niegościnnych na naszej planecie, a wyzwanie, jakie przed sobą
postawiłem, z założeniem, że zrealizuję je w mniej więcej
pół roku, większości ludzi może się wydać szaleństwem.
Mnie jednak zdawało się szansą na udowodnienie światu,
że wszystko - cokolwiek - jest możliwe, gdy w plan angażuje się serce i umysł.
Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Przypominamy, że w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Wilkowicach można otrzymać
kod dostępu do ebooków na platformach:

zapytaj bibliotekarza
o kod dostępu.
gbp@biblioteka.wilkowice.pl

Szanowni Państwo!

Jesteśmy z Wami od 2006r., a od 2008 r. posiadamy status
Organizacji Pożytku Publicznego.
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.

Głos Gminy Wilkowice

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.
styczeń 2022
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Oświata
WSPOMNIENIE - Maria Kania 1936 - 2021
5 stycznia 2022 r. w kościele
pw.
Niepokalanego
Serca
NMP
w Mesznej pożegnaliśmy śp. Marię
Kanię, niezwykle zasłużoną dla parafii
i społeczności lokalnej. Żona, mama
trzech synów, harcerka, nauczycielka
przedszkola, katechetka, bibliotekarka,
członkini Róży Różańcowej, członkini
Koła Gospodyń Wiejskich, współzałożycielka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich,
założycielka i przez 20 lat prezes Akcji
Katolickiej w Mesznej.
Mszy św. pogrzebowej przewodniczył
Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej
ks. prof. Tadeusz Borutka, który wygłosił
homilię. Współcelebransami byli: ks.
Marek Kamiński – proboszcz parafii
w Mesznej oraz ks. Piotr Maślanka –
rodowity mesznianin.
W pogrzebie uczestniczyli: prezes Akcji Katolickiej
w diecezji bielsko-żywieckiej Andrzej Kamiński, sekretarz
Akcji Katolickiej w diecezji Bożena Tobiasz, przedstawiciele
Akcji Katolickiej z różnych parafii oraz licznie zebrani mieszkańcy Mesznej.
Maria Kania, z domu Konior, urodziła się 21 listopada
1936 r. w Międzybrodziu Bialskim. Później rodzina przeniosła
się do Bystrej Krakowskiej. Tam w 1950 r. ukończyła szkołę
podstawową. Następnie w 1954 r. została absolwentką
Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Bielsku-Białej.
W latach 1954-1956 podjęła pracę nauczycielki w przedszkolu kopalni „Matylda” w Świętochłowicach (przedszkole
znajdowało się na terenie Chorzowa). Wróciła w rodzinne
strony i przez dwa lata, do 1958 r., pracowała w przedszkolu w Buczkowicach. Następnie przez dłuższy czas, do
1975 r., była nauczycielką przedszkola w Rybarzowicach,
gdzie przez pewien okres pełniła funkcję dyrektora. W 1975 r.
ukończyła 2-letnie Studium Wychowania Przedszkolnego im.
J. Tuwima w Bielsku-Białej. W tym samym roku Maria i Jan
Kaniowie z dziećmi przenieśli się do nowego własnego domu
w Mesznej. Tutaj do 1979 r. Maria prowadziła przedszkole
mające swoją siedzibę w budynku szkoły. Następnie do
1984 r. pracowała w przedszkolu w Bystrej przy Ławie, skąd
przeszła na emeryturę. Będąc na emeryturze, w latach 19842003 prowadziła bibliotekę publiczną w Mesznej, będącą filią
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach. Siedziba biblioteki mieściła się najpierw w strażnicy, potem w 2001 r. została
przeniesiona do budynku szkolnego.
Po odrodzeniu się tradycyjnego harcerstwa w Polsce po
latach stalinizmu, w 1957 r. wznowiło działalność harcerstwo
w Mesznej. Przez 3 lata, do 1960 r., drużynę zuchów prowadziła dh Maria Konior (Kania). Od 2010 r. należała do Kręgu
Starszyzny Harcerskiej w Mesznej.
Kochała dzieci i pracę z nimi, a dzieci chętnie przebywały
w Jej towarzystwie. Chcąc prowadzić lekcje religii, studiowała
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na Wydziale Katechetycznym Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie.
Jako katechetka często zastępowała ks.
Józefa Szafarczyka, przede wszystkim
przygotowując dzieci do Pierwszej
Komunii Świętej. W okresie Świąt Bożego
Narodzenia zapoczątkowała adoracje
dzieci pierwszokomunijnych przy Żłóbku.
Angażowała się w oprawę liturgiczną
Mszy św. np. z okazji Odpustu parafialnego, Świąt Bożego Narodzenia
i Wielkanocy, Bożego Ciała, Święta
Niepodległości. Czytała wtedy lekcje,
śpiewała psalm i odmawiała modlitwę
wiernych, wcześniej przez siebie przygotowaną. Była inicjatorką wieczornych
Mszy św. przygotowujących parafian na
przyjęcie kopii Cudownego Obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej w 1998 r.
Jako jedna z nielicznych osób w parafii prowadziła modlitewne czuwania w domach przy zmarłych.
Maria Kania stała na czele grupy założycielskiej
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które powstało w maju
1994 r. w Mesznej i weszła w skład pierwszego zarządu tej
organizacji.
Następnie od 1997 r. przez 20 lat była prezesem
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Mesznej.
Zainicjowała nabożeństwa maryjne w pierwsze soboty
miesiąca prowadzone na przemian ze Stowarzyszeniem
Rodzin Katolickich oraz nabożeństwa ku czci Miłosierdzia
Bożego w trzeci piątek miesiąca. Corocznie współorganizowała Dzień Papieski w parafii. Przygotowywała rozważania
Drogi Krzyżowej i adoracje przy Grobie Pańskim. Organizowała
pielgrzymki do sanktuariów i innych miejsc kultu oraz wyjazdy
do teatru w Cieszynie na jasełka i misteria Męki Pańskiej,
a także przedstawienia sztuk Zofii Kossak-Szczuckiej.
W maju 2002 r. wspólnie z ks. proboszczem Janem Durajem
oraz rzeźbiarzem Stanisławem Kwaśnym przygotowała
wieczór twórczości ks. Jana Twardowskiego. W spotkaniu
uczestniczyła edytorka dzieł poety dr Aleksandra Iwanowska,
przedstawiciele organizacji parafialnych i społecznych,
a wiersze poety przedstawiła młodzież szkolna.
Przez wiele lat Maria Kania organizowała i prowadziła
Przeglądy Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek.
Dopóki nie powstała Akcja Katolicka w Bystrej Krakowskiej,
uczestniczyły w nim przedszkolaki z Bystrej i Mesznej, dzieci
szkolne z Bystrej i Mesznej oraz młodzież gimnazjalna
z Bystrej. Niekiedy na scenie strażnicy w Mesznej występowało 120 osób.
Corocznie organizowała spotkania opłatkowe w salce
katechetycznej na plebanii. Uczestniczyli w nich przedstawiciele różnych oddziałów Akcji Katolickiej, władz gminnych,
sołeckich oraz wszystkich organizacji działających w miejscowości.
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Maria Kania zmarła 31 grudnia 2021 r. przeżywszy 85 lat.
Maria Kania była obdarzona wielkim talentem pedagoMarysiu, dziękujemy Ci za Twoje pracowite życie, za
gicznym i organizacyjnym. Współpracowała z przedszkolem
i szkołą podstawową oraz ze wszystkimi miejscowymi orga- służbę Bogu i bliźnim, za ubogacanie, wręcz współtworzenie
nizacjami: Radą Sołecką, Ochotniczą Strażą Pożarną, dziejów parafii i miejscowości. Osobiście dziękuję Ci za
Stowarzyszeniem Rozwoju Mesznej, Stowarzyszeniem wieloletnią przyjaźń, współpracę, gościnność i serdeczność
Rodzin Katolickich. Aktywnie włączyła się w przygoto- oraz za Twoje rozmodlenie.
wania obchodów 50-lecia poświęcenia kościoła w Mesznej
Za św. Pawłem możesz powiedzieć: „W dobrych zawodach
w 2004 r., stulecia szkoły w 2011 r., stulecia harcerstwa wystąpiłam, bieg ukończyłam, wiarę ustrzegłam. Na ostatek
i 300-lecia Mesznej w 2012 r. Swoim zaangażowaniem odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym
i niespożytą energią zachęcała innych do działania. I dlatego dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia.”
jest nie do zastąpienia, wbrew obiegowej opinii, że nie ma
Spoczywaj w pokoju.
ludzi niezastąpionych.
Joanna Szkoda-Stwora
P.S. Serdecznie dziękuję Agacie Prochownik za pomoc w opracowaniu życiorysu Zmarłej.

WOLONTARIAT –
„Mieć otwarte serce i dzielić się Miłością”
Przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej
działa niesamowita grupa młodych, pełnych pomysłów
i zapału WOLONTARIUSZY, którzy ze swoim opiekunem,
p. Anetą Piwowar, niosą pomoc wszystkim tym, którzy tej
pomocy potrzebują. Angażują się w różne akcje i działania,
aby chociaż trochę uszczęśliwić i umilić kolejny dzień życia
drugiego człowieka... Od wielu lat nasza szkoła zaangażowana jest m. in. w akcję POLA NADZIEI.
Pola Nadziei to Międzynarodowa Akcja wspierająca ruch
hospicyjny oraz rodziny po stracie bliskiej osoby. Jest to
akcja, która uwrażliwia człowieka na drugiego człowieka…
Uczy Miłości…
Dzisiejszy świat skupia się bardziej na MIEĆ niż DAĆ…
Tymczasem, obok nas żyją ludzie, którzy chcą się dzielić
z innymi tym, co mają, którym leży na sercu dobro innych
ludzi, szczególnie chorych i potrzebujących. Właśnie dzięki
takim osobom powstało w Bielsku Hospicjum im. Św. Jana
Pawła II.
Dzięki determinacji pani Prezes Grażyny Chorąży
i zaangażowaniu grupy zapalonych społeczników, głównie
nauczycieli (także z naszej szkoły), udało się powołać do
istnienia Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne. „SSH”
skupiło się na zbiórce pieniędzy, aby wybudować przyjazne
miejsce, miejsce pełne miłości i ciepła. Miejsce, gdzie nieuleczalnie chorzy pacjenci będą mogli w miłości przejść z tego
świata do wieczności. 11 października 2021r. w kościele p.w.
NMP Królowej Polski w Bielsku – Białej, odbyła się inauguracja kolejnej kampanii Akcji POLA NADZIEI 2022, w której
uczestniczyli uczniowie, wolontariusze Szkoły Podstawowej
nr 2 im. J. Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi.
Młodzież naszej szkoły z powodzeniem kontynuuje wieloletnią tradycję wspierania Hospicjum im. Św. Jana Pawła II
i chętnie bierze udział w wielu akcjach. Dni Słodkości, kiermasze, zbiórki środków pielęgnacyjnych dla chorych, zbiórki
pieniędzy w sklepach i kościołach, odwiedziny emerytowanych pracowników szkoły, odwiedziny pensjonariuszy
Domów Seniora oraz Hospicjum, zostały bardzo okrojone,
wstrzymane. Panująca pandemia ograniczyła wiele działań
szkolnych wolontariuszy, którzy ciągle szukają nowych
sposobów, aby pomóc pacjentom bielskiego hospicjum oraz
tym, którzy potrzebują pomocy…
Głos Gminy Wilkowice

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, udało się nam
zorganizować dwie wspaniałe akcje: „Chusteczka dla
Hospicjum” (polegającą na zbiórce artykułów higienicznych)
oraz „ Pieluszka dla Maluszka” (zbieranie środków czystości
i artykułów pielęgnacyjnych dla niemowlaków). Obie te akcje
cieszyły się niezwykle dużym zainteresowaniem. Wrażliwość
na potrzeby chorych w hospicjum oraz matek w trudnej
sytuacji, czy dzieci z Domu Małego Dziecka, zaowocowały
wspaniałym wynikiem. Niezwykle miło było patrzeć, jak ilość
paczek z darami rośnie, a miejsce pod naszą szkolną choinką,
gdzie były one gromadzone, zapełnia się kolorowo zapakowanymi prezentami. Sama choinka, ozdobiona bombkami
z logo akcji: „Pieluszka dla Maluszka” przypominała o tych,
którzy potrzebują wsparcia i ucieszą się z naszych darów.
Nie ma nic piękniejszego, jak świadomość, że nasi
uczniowie potrafią dzielić się z innymi, tym co mają…
Niejednokrotnie te artykuły zostały zakupione za ich własne
oszczędności.
Nawiązując do słów Św. Jana Pawła II, że: „Człowiek jest
wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, ale przez
to, czym potrafi dzielić się z innymi”, pragnę podziękować
wszystkim uczniom, wolontariuszom Szkoły Podstawowej
nr 2 im. J. Fałata w Bystrej oraz ich Rodzinom za wielkie,
wspaniałe i otwarte na potrzeby innych Serca. Z całego serca
dziękujemy!
Aneta Piwowar,
opiekun szkolnego Wolontariatu w SP nr 2 w Bystrej.
styczeń 2022
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Kolejny sukces zespołu wokalnego „ANIMATO”
ze szkoły w Mesznej
Reprezentujący szkołę w Mesznej zespół wokalny
„Animato” w swojej krótkiej historii zaliczył kolejny sukces.
Po wygranym konkursie patriotycznym w Krakowie, jako
kolejne wyzwanie podjął się udziału w XXI Przeglądzie Pieśni
Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek 2021-2022.
Celem przeglądu było rozbudzanie patriotyzmu w młodym
pokoleniu, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,
regionalnej i przywiązywania do ziemi ojczystej oraz podkreślanie ważnych wydarzeń historycznych.
Mimo swojej krótkiej, zaledwie czteromiesięcznej działalności, zespół po raz kolejny odnosi sukces zdobywając
1 miejsce w etapie parafialnym jednocześnie awansując do
etapu diecezjalnego.
Karolina Zasiadczuk-Kubica

Advent Calendar Contest,

czyli konkurs językowy na najpiękniejszy kalendarz adwentowy w ZSP w Mesznej
Nauka poprzez zabawę lub rywalizację jest najbardziej
efektywna. W związku z tym, nauczyciele języka angielskiego z naszej szkoły postanowili zorganizować świąteczny
konkurs. Zadaniem uczniów było wykonanie kalendarza
adwentowego, w okienkach którego należało umieścić słowa
lub zwroty zapisane w języku angielskim.
Do konkursu zgłoszono 40 pięknych, zróżnicowanych pod
względem techniki wykonania, prac. Zostały one wystawione
na szkolnym korytarzu. Cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Przygotowanie
adwentowych kalendarzy wzbogaciło świąteczny nastrój
w szkolnej społeczności i spotęgowało aurę niecierpliwego
oczekiwania na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.
Rozstrzygnięcie konkursu już wkrótce!
Zespół Promujący Szkołę

Święto Pluszowego Misia w SP nr 2 w Wilkowicach
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi
w Wilkowicach dokładamy starań, by naszym uczniom nauka
kojarzyła się nie tylko z obowiązkami, ale przede wszystkim
z przyjemnościami i dobrą zabawą. Dlatego też nie brakuje
u nas wyjątkowych dni, które są doskonałym urozmaiceniem
codzienności. Tym razem obchodziliśmy wyjątkowe święto,
które uwielbia każdy bez względu na wiek, czyli Dzień
Pluszowego Misia. Pluszaki zawitały bardzo licznie
w nasze szkolne mury, czekały cierpliwie w plecaczkach naszych najmłodszych uczniów, by w końcu
wziąć udział w zabawie poświęconej właśnie im. Pani
Kasia Mrówka przeprowadziła dzieci z klas 1-3 przez
całe mnóstwo łamigłówek i zadań poświęconych
misiom. Poznaliśmy historię pierwszego pluszowego
misia, lizaliśmy miodek, a nawet sprawdziliśmy, jak
to jest chwytać drobne przedmioty dużą łapką. Oj,
niełatwe życie mają te niedźwiadki. Nie zabrakło też
tańców, konkursów i wygłupów. I choć nie mogliśmy
bawić się wszyscy razem w tym samym czasie, bo
nawet przy dobrej zabawie trzeba dbać o swoje
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zdrowie – podzieleni na grupy i tak bawiliśmy się z pełnym
zaangażowaniem. Opłacało się, ponieważ na zakończenie
każdy otrzymał dyplom misiowego przyjaciela. Czas minął
nam bardzo szybko, kolejne świętowanie dopiero za rok, ale
o naszych misiaczkach pamiętamy każdego dnia.
Katarzyna Szczęść

styczeń 2022

Szkolenie z pierwszej pomocy
w Szkole Podstawowej nr 2 w Wilkowicach
02.12.2021 r. w naszej szkole odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy dla klas I – III. Zajęcia przeprowadził Ratownik
Medyczny z firmy Zabezpieczenia Medyczne z CzechowicDziedzic. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób udziela
się pierwszej pomocy i jak pomóc poszkodowanym zanim
przyjedzie pogotowie ratunkowe. Dzieci z zainteresowaniem
słuchały wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji
zagrożenia zdrowia np. skaleczenia, oparzenia, utraty przytomności, zatrucia, złamania czy krwotoku. Nauczyły się
podstawowych numerów alarmowych oraz jak wezwać pomoc
przez telefon. Duże wrażenie na uczniach zrobił „fantom”,
na którym uczyli się podstaw reanimacji. Spotkanie to miało
na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw
oraz zapoznanie z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych. Szkolenie
nauczyło uczniów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia
zdrowia lub życia. Bardzo ważne jest wprowadzenie tematyki
pierwszej pomocy i oswajanie z nią najmłodszych, bowiem

kiedy dorosną, nie będą się bały udzielać pierwszej pomocy.
Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny,
a Pan prowadzący szkolenie sprawił, że każdy uczeń chętnie
brał udział w zajęciach.
Katarzyna Mrówka

Radość świątecznych chwil
w Przedszkolu Publicznym w Bystrej
6 grudnia nasze przedszkole odwiedził Mikołaj i każdemu
przedszkolakowi wręczył paczkę, oczywiście z uwzględnieniem obostrzeń przeciwko SARS-Cov-2. Dzieci śpiewały
piosenki oraz przygotowały prezenciki dla naszego, tak długo
wyczekiwanego, gościa. Zaprosiły ulubionego staruszka na
następny rok, „przysięgając”, że będą grzeczne. Kolejne
podarunki dzieci znalazły pod choinką – książeczki i audiobooki zakupione ze środków w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - przecież Mikołaj wie, że „Bajka
jest dobra na wszystko”, a rozwijanie zainteresowań książką
to priorytet w naszym przedszkolu.
Świąteczna radość to wzbogacanie dziecięcego świata
przeżyć o pozytywne emocje, to także wzmacnianie więzi
międzyludzkich, nauka empatii, zwracanie uwagi na tych,
którzy są samotni lub potrzebują pomocy. Uczymy naszych
wychowanków, że czasem uśmiech, dobre słowo, przygotowanie drobnej niespodzianki są oznaką tego, że pomimo
„zagonionego” świata potrafimy pamiętać o potrzebach
innych i jeszcze sprawia nam to radość. Nasze przedszkolaki
brały udział w akcji „Góra Grosza”, #RazemNaŚwięta organizowanej przez MEiN przygotowując upominki i pierniczki dla
osób starszych i samotnych.
Nie zapominamy o zwierzętach, często spotykanych
w naszych beskidzkich lasach. Coroczny udział w „Choince
dla zwierząt” organizowanej przez PTTK w Bielsku – Białej na
polanie przy Chacie na Groniu, to już tradycja naszego przedszkola. Dziękujemy dzieciom i rodzicom, którzy przygotowali
jarzynowo – owocowe (bezpieczne i smaczne dla zwierząt)
łańcuchy i dekoracje oraz przyozdobili choinkę na polanie.
W ten zimowy czas wspólnie z Radą Rodziców zorganizowaliśmy na tarasie przed wejściem do przedszkola Kiermasz
Świąteczny. Każda grupa przygotowała ozdoby, a chętni
rodzice dostarczyli dekoracje, świąteczne drobiazgi i nie
tylko drobiazgi, były także piękne, modelowane z drewna
choinki na licytację. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym
Głos Gminy Wilkowice

- nabywającym i pomagającym w organizacji. Szczególnie
dziękujemy przewodniczącemu Rady Rodziców – tatusiowi
Kuby oraz pani zastępcy przewodniczącego – mamusi Emilki
i Marysi. Uzyskane środki przeznaczymy na zakup ławek
do ogrodu przedszkolnego, a może nawet wystarczy na coś
jeszcze.
Nie zabrakło także świątecznych życzeń i upominków przygotowanych przez dzieci z grupy III i IV dla zaprzyjaźnionych
z naszą placówką osób i instytucji. Przestrzegając obostrzeń
sanitarnych udało nam się wnieść do nich troszkę świątecznej
atmosfery. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem
„Serce dla Serca”, które realizuje projekt Ministerstwa rodziny
i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”
oraz „Aktywni +”, reprezentacja Przedszkola uczestniczyła
w „Bożonarodzeniowym kolędowaniu z Gwiazdą” w Kościele
Trójcy Świętej w Bielsku – Białej.
Grudniowe, świąteczne chwile zakończyliśmy wigilią,
na którą najstarsza grupa przygotowała „Bajkowe Jasełka”
(szkoda, że nie mogliśmy ich oglądać wspólnie), a Panie
z kuchni pyszny wigilijny obiad... także spożywany w oddzielnych salach. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy
razem i tak jak dawniej przed pandemią… tego sobie oraz
Państwu życzymy na ten Nowy Rok!
Zespół Promujący Przedszkole
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Usiądźmy przy choince, zaśpiewajmy kolędę Panu Jezusowi
– Święta to wyjątkowy czas dla Przedszkolaków z Wilkowic

Grudzień to wyjątkowy czas przygotowań do najbardziej
rodzinnych, radosnych świąt. Nie tylko świąteczny czas,
ale właśnie przygotowania, które mu towarzyszą, sprawiają
małym i dużym wiele radości. W naszym przedszkolu odbyło
się kilka ciekawych wydarzeń poprzedzających uroczystość
Świąt Bożego Narodzenia.
Nikogo nie należy specjalnie przekonywać jak bardzo
ważne jest czytanie bajek dzieciom, pomijając wszystkie
jakże ważne aspekty psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, społeczne, czytanie pozwala zatrzymać się, pobyć
z dzieckiem, zbudować i pogłębić więź, poznać preferencje
czytelnicze naszego „skarbu” oraz na chwilę możemy wrócić
do czasów własnego dzieciństwa. Dzieci z grupy Smerfy miały
przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z Panem Wędrowcem,
czyli Panem Arturem S. i jego „kumpelką” wydrą. Podczas
spotkania gość czytał i opowiadał pełne humoru historie
związane z ciekawą pozycją literatury dla dzieci autorstwa
Agnieszki Frączek pt: „Berek literek”. Dzieci bardzo aktywnie
brały udział w spotkaniu, angażowały się, chętnie odpowiadały na pytania i zadawały własne. Dziękujemy panu Arturowi
za twórcze spotkanie, jeśli ktoś ma ochotę ponownie spotkać
Pana Wędrowca, to można go znaleźć w klubokawiarni
Aquarium znajdującej się w Galerii Bielskiej BWA.
Kolejnym ciekawym wydarzeniem, bez reszty angażującym dzieci ze starszych grup: Żabki, Smerfy, były
Świąteczne Warsztaty o tematyce „Malowanie i ozdabianie na drewnie – stojąca choinka”. Przedszkolaki zostały
zaproszone do wykonania przepięknych choinek przez współpracującą z nami od wielu lat Gminną Bibliotekę Publiczną
w Wilkowicach. Spotkanie prowadziła Pani Milena M., która
pozwoliła przedszkolakom w pełni rozwijać kreatywność, za
co jej pięknie dziękujemy.
Społeczność naszego przedszkola brała aktywny udział
w akcjach charytatywnych - pomogliśmy Pani Lidii spełnić
wszystkie potrzeby i marzenia dzięki Państwa zaangażowaniu w akcję „Szlachetna Paczka”. Udało się również
uzupełnić zapasy karmy na zimę dla „milusińskich” przebywających w bielskim schronisku Reksio.
Wieloletni zwyczaj świątecznego kolędowania również
w 2021r., przez pandemię, nie odbył się w tradycyjny sposób.
Z najserdeczniejszymi życzeniami Bożonarodzeniowymi oraz
upominkami Pani Dyrektor i Pani Wicedyrektor Przedszkola
Publicznego w Wilkowicach odwiedziły zaprzyjaźnione oraz
współpracujące z nami od lat instytucje i osoby, między innymi:
Urząd Gminy w Wilkowicach, GOK „Promyk” w Bystrej,
Bibliotekę Publiczną w Wilkowicach, GOPS, Ekoład, Spółkę
wodociągową, Księdza Proboszcza. Mamy ogromną nadzieję,
iż w 2022 r. przedszkolaki będą mogły aktywnie brać udział
w tym wyjątkowym zwyczaju kolędowania.
W świąteczną atmosferę wprowadził nas koncert on–line
pt: ,,Magiczne Święta” Patrycji Lipińskiej z udziałem gości –
gdzie dzieci po raz kolejny miały okazję wysłuchać pięknych
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tradycyjnych kolęd oraz piosenek o tematyce świątecznej.
Zapoznały się również z wieloma ciekawostkami na temat
tradycji bożonarodzeniowych.
Wyjątkowym świętem było obchodzenie w każdej grupie
wspólnej „Wigilijki” w udekorowanych salach, przy pięknie
ubranej choince oraz stole wigilijnym, na którym znalazły się
tradycyjne potrawy. Wspólny czas przeplatany był życzeniami
i kolędami, znanymi i ulubionymi przez dzieci.
W związku z nadejściem Nowego Roku 2022 Pani Dyrektor
oraz wszyscy pracownicy Przedszkola życzą Państwu przede
wszystkim dużo zdrowia, bo to najważniejsze, spełnienia
marzeń, tych maleńkich i tych ogromnych, samych sukcesów
w życiu osobistym oraz zawodowym, jak również dalszej
owocnej współpracy.
Przedszkole Publiczne w Wilkowicach
Paulina Szymanek

Wigilia w Przedszkolu
Publicznym w Mesznej
Święta Bożego Narodzenia kryją w sobie niepowtarzalną
magię: radość i niecierpliwe oczekiwanie na pierwszą wigilijną gwiazdkę. Zgodnie z tradycją w środę 22 grudnia dzieci
uczestniczyły w uroczystym, świątecznym wigilijnym obiedzie. Od samego rana w całym przedszkolu panowała
radosna, ożywiona atmosfera. Świąteczne dekoracje
w całej placówce, dzieci w galowych strojach oraz dźwięki
kolęd i pastorałek dobiegające z przedszkolnych sal wprowadzały nastrój oczekiwania na to wyjątkowe, niecodzienne
wydarzenie. Niestety, ze względu na pandemię koronawirusa
nie było możliwe zorganizowanie wspólnej uroczystości dla
wszystkich dzieci, dlatego każda z grup świętowała w swojej
sali. Przedszkolaki zaśpiewały kolędy i złożyły świąteczne
życzenia, które w formie krótkich filmów umieszczone zostały
na stronie internetowej placówki. Następnie zasiadły do przystrojonych stołów, gdzie czekał nie tylko pyszny, wigilijny
obiad, ale i słodki poczęstunek. W czasie uroczystości nie
zabrakło robienia pamiątkowych zdjęć, wspólnego kolędowania, a także rozmów przy wigilijnym stole, dzięki którym
wszyscy poczuli świąteczną atmosferę, pełną radości, nadziei
i życzliwości. Wierzymy, że wspólne świętowanie przyczyniło
się do kultywowania polskich tradycji i było miłym wstępem
do przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.
Zespół Promujący Przedszkole
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Oferty
pracy
Ośrodek wczasowy w Szczyrku
poszukuje do pracy osób na stanowisko:

KUCHARKA

Praca stała na etat.
Główne obowiązki to:
● Przygotowywanie posiłków
● Ustalanie menu oraz przygotowywanie zamówień
● Dbanie o prawidłowe magazynowanie żywności
Wymagania:
● Ważne badania sanitarno-epidemiologiczne

Tel. kontaktowy: +48 660 668 840

Ośrodek wczasowy w Szczyrku
poszukuje do pracy osób na stanowisko:

PRACOWNIK DO OBSŁUGI JADALNI
Praca stała na etat.

Główne obowiązki to:
● Obsługa bufetów
● Serwowanie posiłków
● Prace porządkowe na sali
Wymagania:
● Ważne badania sanitarno-epidemiologiczne

Tel. kontaktowy: +48 660 668 840

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.

Obsługa maszyn CNC - wycinarka laserowa
w zakładzie produkcyjnym w Wilkowicach

Do obowiązków będzie należało:
• obsługa maszyny CNC LASER.
Wymagania:
• znajomość środowiska CAD,
• znajomość rysunku technicznego,
• punktualność,
• uczciwość,
• znajomość środowiska Windows, Word,
• łatwość przyswajania wiedzy z obsługi programu komputerowego do obsługi magazynu,
• chęć nauki nowych zagadnień.
Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• pracę w trybie jednozmianowym w Wilkowicach od
poniedziałku do piątku,
• podnoszenie Twoich kompetencji: udział w szkoleniach
wewnętrznych, wiedzę i wsparcie naszego zespołu oraz
ciepłą i swobodną atmosferę,
• pracę w ogrzewanych pomieszczeniach.
Rekrutacja odbywa się na podstawie przesłanego CV
na adres email: praca@alux.pl

Firma LENKO S.A.
zatrudni osoby
na stanowiska:
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

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” zatrudni na stanowisko:
• rodzaj umowy: umowa o pracę,
• wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,
• planowany termin rozpoczęcia pracy – luty 2022 r.,
• wiek bez znaczenia.
Zakres obowiązków:
• dbanie o stan techniczny sprzętów i budynków GOK, nadzór
nad terminami przeglądów,
• wykonywanie prac technicznych, porządkowych i konserwacyjnych w budynkach oraz na terenach należących do GOK,
• pomoc przy realizacji bieżącej działalności.

Głos Gminy Wilkowice

Konserwator

Wymagania:
• umiejętności techniczne,
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy fizycznej,
• prawo jazdy kat. B,
• dobra organizacja pracy, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność, uczciwość i samodzielność.
Mile widziane:
• doświadczenie zawodowe przy obsłudze technicznej obiektów,
• świadectwo kwalifikacji SEP do 1kV,
• zdolność do pracy na wysokościach.

tel. 33 817 07 73, mail: gokpromyk@gmail.com
styczeń 2022
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biuro@ekowtor.com,
tel. 33 443 28 30

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 kat. C+E.

Usługi w naszym regionie
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Bank Spółdzielczy w Bystrej oferuje now y produkt

POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ





Pożyczka udzielana jest na dowolny cel, bez konieczności rozliczenia kwoty udzielonej pożyczki.
Kwota pożyczki maksymalnie do 50% wartości nieruchomości.
Okres spłaty pożyczki – maksymalnie do 15 lat.
Szybka decyzja o udzieleniu pożyczki
PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY
hipotecznej.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO wynosi: 11,43%, jeżeli:
1. całkowita kwota (bez kosztów kredytowania) to 180.000,00 zł
2. całkowita kwota do zapłaty: 322.399,85 zł
3. oprocentowania zmienne 10,0%, stopa referencyjna WIBOR1M oraz stała
marża Banku w wysokości 7,64p.p.
4. całkowity koszt pożyczki 142.399,85 zł, w tym:
a) prowizja przygotowawcza 1,00%
b) prowizja za udzielenie pożyczki 3,00%
c) odsetki 135.160,85 zł
d) podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł
e) weksel in blanco 20,00 zł
5. okres kredytowania 180 miesięcy
6. 180 równych rat kapitałowych w wysokości 1.000,00 zł plus należne
odsetki płatne do każdego ostatniego dnia miesiąca.

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

KGW poleca słodkie bułeczki !
Ciasto:
• 1 kg mąki
• 8 żółtek
• 1 kostka masła
• 10 dkg drożdży
• 1 szklanka cukru
• 1 szklanka mleka

Nadzienie:
• 1 kg sera
• 1/2 kostki masła
• 1 jajko
• 2 żółtka
• 1 budyń
Całość wymieszać

Kruszonka:
• 1 kostka masła
• 2 żółtka
• 70 dkg mąki
Całość wyrobić

Idealne na zimę bułeczki drożdżowe z serem
doskonale pasują do rozgrzewającej herbaty
lub do polecanej w październikowym numerze
nalewki śliwkowej.
Dostarczą nie tylko niezbędnych zimą kalorii,
ale również mnóstwo przyjemności!
Smacznego życzy
Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach

Wykonanie:
Drożdże rozetrzeć z 1 łyżką cukru, 2 łyżkami mąki i połową
szklanki mleka. Mąkę przesiać do miski, cukier rozpuścić
w ciepłym mleku, wlać do mąki i wymieszać dodając pozostałe składniki. Ciasto dokładnie wyrobić i pozostawić do
wyrośnięcia. Uformować okrągłe bułeczki, zrobić wgłębienie
mocno przyciskając dnem szklanki. Do każdego nałożyć po
łyżce sera i posypać kruszonką, zostawić do wyrośnięcia.
Gdy wyrosną, posmarować rozmąconym jajkiem, wstawić do
nagrzanego do 1700C piekarnika i piec około 20-30 minut.

strona 22

Głos Gminy Wilkowice

styczeń 2022

Sport
Narciarstwo w Gminie Wilkowice to nie tylko biegi i skoki, a UKS ALFA to nie tylko akrobatyka sportowa! Przedstawiamy Państwu sekcję narciarstwa zjazdowego, która od 2020 roku jest
częścią Uczniowskiego Klubu Sportowego ALFA Wilkowice i ma już na swoim koncie znaczące
sukcesy sportowe. Głównym trenerem i koordynatorem sekcji jest Marcin Szafrański - dwukrotny
Olimpijczyk z Albertville’92 i Lillehamer’94, 12-krotny Mistrz Polski w narciarstwie alpejskim,
Uczestnik Pucharu Świata i Mistrzostw Świata, autor książek instruktażowych dotyczących
narciarstwa alpejskiego oraz poważany komentator sportowy Eurosportu.

Tekst
o nartach
i roli sportu
w wychowaniu
Wychowując dzieci staramy się jak najlepiej je przygotować do wejścia w „dorosłość”, do radzenia sobie
z nieprzewidywalną przyszłością. Dlatego staramy się zadbać
o jak najlepszą szkołę, o zdobycie różnego rodzaju umiejętności: naukę gry na instrumencie, opanowanie komputera czy
poznanie kilku dyscyplin sportu. Wychodzimy z założenia, że
im więcej dzieciak dostanie, tym lepiej poradzi sobie w przyszłości. To prawda. Zastanawialiście się kiedyś tak szerzej
- czego chcemy nauczyć? Kreatywności, etyki, umiejętności
radzenia sobie z emocjami, koncentracji i wreszcie: samodzielności. Te wartości wydają się najważniejsze... i uwaga:
tego Wasze pociechy nie dostaną w szkole!!! Szkoła działa
wręcz odwrotnie w wielu aspektach wychowania. Oczywiście,
jest potrzebna do zdobywania wiedzy, do uczenia systematyczności. Ale po skończeniu samej szkoły młody człowiek
byłby bezradny i bardzo słaby w dalszym życiu. Na szczęście
mamy rozwiązanie - to SPORT. Dowolny sport uprawiany
przynajmniej amatorsko, ale z minimalnym chociaż zaangażowaniem. Niestety, wielu rodziców tego nie dostrzega.
Widzą sport jako wyłącznie aktywność fizyczną, sposób
na zdrowie albo (tych nie lubię najbardziej) jako sposób na
karierę. Spójrzcie na to z większego dystansu. Sport może
być istotną korzyścią w wychowaniu dziecka. To nie tylko czas
spędzony na boisku czy stoku narciarskim. Świetnym przykładem jest poranek młodego zawodnika. Podczas wyjazdów
wymagamy punktualności. Trzeba wstać bez gadania, umyć
zęby, zjeść solidne śniadanie i spakować́ się na trening. Nie
ma mowy o narzekaniu! Nie przyjmuję takiej możliwości, że
ktoś zapomniał np. rękawiczek. Dzieciaki szybko to rozumieją
i, co fajne, przyjmują jako oczywiste. To nie mama pakuje na
trening. Trzeba to zrobić samodzielnie.
Namawiam do słuchania i zrozumienia potrzeb swoich
pociech. Trzeba im tylko pokazać możliwości, a potem
wspierać. W przypadku tego tekstu – wspierać do sportu.
Najlepiej, jak możemy coś robić razem. To może być nordic
walking, kolarstwo, narciarstwo albo inna aktywność. Najlepiej
kilka - ta różnorodność i jej rola w wychowaniu jest udowodniona. Trenowanie narciarstwa to wielka przygoda. Ciągle
zmienia się miejsce treningu, stoki, hotele. Jest naprawdę
kolorowo. Z drugiej strony – nie zawsze świeci słońce. Trzeba
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być punktualnym, przygotowanym do warunków atmosferycznych i trzeba mieć dobrze „nastawioną” głowę. Jest duża
różnica między narciarzem amatorem, a tym pretendującym
do bycia zawodnikiem. Spokojnie, nie jestem szalony i nie
robię z 12-latków zawodowców. Możemy jednak nałożyć na
nich wymagania (w zdrowej równowadze z zabawą), a pokonywanie takich wyzwań to świetna droga do radzenia sobie
z trudnościami w „normalnym” życiu. Niech przykładem
będzie język obcy. Nie twierdzę, że nie można się go nauczyć
w szkole, ale tylko ten dzieciak, który sam podczas wyjazdu
za granicę rozwiąże problem w recepcji – jest praktykiem
i język obcy zna, co udowodnił.
W zeszłym sezonie nastąpiło wcielenie Young Guns do
UKS Alfa Wilkowice. I nagle… w Gminie Wilkowice pojawiła się mocna grupa dzieciaków, narciarzy. To roczniki
2009 - 2011. Na razie wyzwaniem jest Liga ŚLĄSKA, Liga
MOZN. W marcu dzieciaki powalczą o Mistrzostwa Polski
Uczniowskich Klubów Sportowych oraz o tytuły indywidualne.
Śledźcie nasze dokonania na FB. Będzie się z czego cieszyć,
w co wierzę jako trener! Pracujemy ciężko!
Marcin Szafrański
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Ważne numery kontaktowe
Nazwa

Telefon

NUMER ALARMOWY – SŁUŻBY RATOWNICZE

112

Pogotowie gazowe

992

Komisariat Policji w Wilkowicach

478 570 640

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej

33 / 817 14 50

Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej

33 / 817 12 71

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach

33 / 817 12 00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

33 / 443 22 55

Uszkodzenia placów zabaw, parku, przystanków autobusowych

Urząd Gminy: 33 / 499 00 80 wew. 7 - 4

Uszkodzenia dróg / odśnieżanie chodników, dróg / zwalone drzewa

RST: 33 / 817 00 74

Uszkodzone studzienki kanalizacyjne / kanalizacja deszczowa

Urząd Gminy: 33 / 499 00 80 wew. 1

Awaria oświetlenia ulicznego

Urząd Gminy: 33 / 499 00 80 wew. 8

Dzikie wysypisko / spalanie odpadów

Straż Gminna: 664 725 946

Brak wywozu odpadów komunalnych

Ekoład: 33 / 817 07 51

Martwe zwierzę

ZGO: 798 909 524

Bezpańskie zwierzę domowe

Stowarzyszenie Futrzany Los:
572 581 615

Urząd Pocztowy w Wilkowicach

33 / 817 13 13

Urząd Pocztowy w Bystrej

33 / 817 12 49

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

33 / 817 12 42

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej Rejestracja POZ

33 / 499 18 77

Telefon wsparcia dla osób starszych „Dobre słowa”

12 / 333 70 88 (w godz. 10-12, 17-19)

Pomoc bezdomnym w okresie zimowym na terenie woj. śląskiego

987

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bielskim

33 / 813 69 22

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

33 / 814 62 21

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

800 12 00 02

Świadczenia psychologiczne dla dzieci i młodzieży

Fundacja Błękitny Krzyż: 510 243 619

Miejski Ośrodek Leczenia Uzależnień

33 / 822 79 83

Bielskie Centrum Psychiatrii

33 / 814 91 96
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