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Wesołych
Świąt
Wielkanocnych
Wielkanoc przypomina nam, że nigdy nie należy tracić nadziei,
ponieważ bez względu na to, jak ciemna jest droga, którą się poruszamy,
na jej końcu zawsze znajduje się światło. Niech wszystkie modlitwy się spełnią,
a świąteczny czas będzie pełen pokoju, szacunku i zrozumienia.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja
życzą
Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek oraz
Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice Marcin Kwiatek.
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Inwestycje
Co się
dzieje
w naszej
gminie?
Postęp prac
projektowych /
budowlanych
Projekt pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia.
Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.
Projekt przebudowy ul. Prostej w Wilkowicach.
Złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej
na realizację inwestycji drogowej.
Projekt budowy mostu na potoku Białka w Bystrej.
Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.
Projekt rozbudowy ul. Kościelnej w Bystrej.
Złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej
na realizację inwestycji drogowej.

Projekt rozbudowy ul. Kowalskiej w Bystrej. Konsultacje
społeczne mieszkańców z projektantem.
Nanoszenie ewentualnych uwag do projektu.
Projekt budowy budynku komunalnego w Wilkowicach.
Trwa projektowanie.

Nowe punkty świetlne.
Podpisano umowę z wykonawcą.
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.
Przygotowanie do obudowy komory wodomierzowej.
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Fałata.
Trwa przygotowanie do procedury przetargowej.

Foto: Debby Hudson by Unsplash

Budowa ul. Relaksowej w Wilkowicach.
Trwa badanie ofert złożonych przez wykonawców.
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Życzy Mieszkańcom i Gościom
Gminy Wilkowice
Janina Janica-Piechota
radna Powiatu Bielskiego
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Zdrowych,
pogodnych
Świąt
Wielkanocnych,
pełnych wiary,
nadziei
i miłości.
Radosnego,
wiosennego
nastroju
oraz
wesołego Alleluja
życzy
Grzegorz Gabor
Członek
Zarządu
Powiatu
Bielskiego
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Foto: Monika Grabkowska by Unsplash

Projekt budowy chodnika przy ul. Żywieckiej.
Trwa przygotowanie do procedury przetargowej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Wilkowice - Projekt POIiŚ.

wiosennego tchnienia
w codzienne życie,
radości ze Zmartwychwstania
Pańskiego
oraz smacznego święconego
w gronie najbliższych!

Życzą członkowie
Stowarzyszenia
„Razem dla Wilkowic”

Projekt budowy biblioteki publicznej.
Trwa projektowanie.

Budowa przedszkola w Mesznej.
Murowanie ścian na poziomie -1.

Świąt
prawdziwie świątecznych,
świątecznych

Życzenia
radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny.
Pogody w sercu i radości
płynącej ze
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego
w gronie najbliższych.

Projekt przebudowy budynku Urzędu Gminy.
Trwa projektowanie.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składam najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, spokoju
oraz radosnych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół.
Niech ten wyjątkowy czas
napełni nas optymizmem,
pokojem i wzmocni siły.
Adam Caputa Radny Powiatu Bielskiego

Informacje

Bezpieczeństwo na drogach powiatowych.
Rok 2021 to kolejny rok, w którym pomimo sytuacji zdrowotnej w kraju, inwestycje drogowe nie uległy zahamowaniu.
Ogłoszono liczne przetargi na inwestycje i dokumentacje
techniczne, wykonano kompleksowo przebudowy i rozbudowy dróg przy skutecznym wsparciu funduszy zewnętrznych
i środków własnych powiatu. Wpłynęło to korzystnie na
poprawę stanu dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W zakresie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa
ruchu drogowego prowadzono działania związane z:
• wymianą i montażem nowych elementów oznakowania
pionowego (czyli słupków, tarcz znaków i tablic drogowych)
/ok. 650 szt/,
• odnową oraz wykonaniem nowego oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych /ok. 243 szt./ i na
tarczach skrzyżowań, jak również na ciągach drogowych
(linie segregacyjne, krawędziowe, strzałki, linie bezwzględnego i warunkowego zatrzymania, linie przystankowe oraz
powierzchnie wyłączone z ruchu) na długości w sumie około
58,20 km dróg,
• konserwacją i naprawą sygnalizacji świetlnych, których
mamy już 17,
• wykonano wymianę standardowych znaków na przejściach
dla pieszych na bardziej widoczne – w formie tablic fluorescencyjnych – w rejonach szkół podstawowych,
• zamontowano nowe i naprawiono uszkodzone bariery
energochłonne w ciągu dróg powiatowych o łącznej długości
230 mb,
• wymieniono uszkodzone oraz zamontowano nowe lustra
drogowe (29 szt).

Ponadto celem uspokojenia ruchu drogowego w ciągu
dróg powiatowych zrealizowano:
• budowę wyniesionych przejść dla pieszych:
- w Bestwinie w ciągu ul. Szkolnej w rejonie szkoły podstawowej,
- w Bystrej w ciągu ul. Fałata,
- w Wilkowicach w ciągu ul. Wyzwolenia.
• montaż 2 par progów zwalniających w rejonie szkoły
podstawowej na ulicy Czyża w Bronowie,
• zakupiono i zamontowano wyświetlacze prędkości rzeczywistej w ciągu dróg powiatowych tj. na ulicy J. Sobieskiego
w Wilamowicach oraz na ul. Komorowickiej w Mazańcowicach.
W zakresie inżynierii ruchu opracowano również koncepcje
uspokojenia ruchu w ciągu dróg powiatowych nr 4440S ul.
Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach oraz nr 4471S
ul. Janowickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Pisarzowicką
w Janowicach. Opracowano również projekt organizacji ruchu
dotyczący wprowadzenia progów zwalniających w ciągu drogi
powiatowej nr 4484S ul. Szkolnej w Pisarzowicach w rejonie
szkoły podstawowej.
Ponadto wydano 135 opinii do
projektów organizacji ruchu (w tym 45
dotyczących docelowej organizacji ruchu
oraz 90 dla tymczasowej organizacji
ruchu). W roku 2021 na wszystkie te działania wydatkowano 472 973,13 zł.
Adam Caputa
Radny Rady Powiatu Bielskiego, członek
Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

„Akcja trzeźwość”
w Gminie Wilkowice
Już kilka razy, w godzinach porannych, policjanci
z Posterunku Policji w Wilkowicach, wspólnie z przedstawicielem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Wilkowicach, przeprowadzili akcję „trzeźwość”.
Każdorazowo kontrolowano od 50 do 90 kierowców.
Niestety podczas dwóch kontroli okazało się, że kierujący
prowadzili pojazdy mimo, że nie powinni. Podczas pozostałych kontroli wszystkie osoby były trzeźwe.
Po zakończeniu czynności policyjnych, kierowcy otrzymywali pakiet materiałów profilaktycznych zakupiony ze środków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Wilkowicach.
Prowadzona akcja jest kolejnym elementem wspólnych
działań profilaktycznych realizowanych przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowicach
i Posterunek Policji w Wilkowicach.
UG w Wilkowicach
Foto: asp. Sławomir Grzesiuk - Kierownik Posterunku Policji w Wilkowicach Komisariatu Policji w Szczyrku
Głos Gminy Wilkowice
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Koło Gospodyń Wiejskich z Bystrej w stolicy!
25 i 26.03.2022 r. - jako KGW Bystra wraz z KGW Jaworze
i Zespołem Regionalnym Jaworze odwiedziliiśmy Warszawę,
gdzie mieliśmy okazję zwiedzić kompleks budynków
Sejmu i Senatu RP, po którym oprowadził nas nasz krajan
- Przemysław Koperski - poseł na Sejm RP KP Lewicy
oraz sam Marszałek - Tomasz Grodzki. Wielkie korytarze
i sejmowa sala zrobiły na nas wrażenie, podobnie jak gościnność „Gospodarzy”. Plan wyjazdu był napięty, a weekendowe
atrakcje momentami zaskakujące, zwłaszcza, iż zbiegły się
z wizytą Joe Bidena – Prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Dziękujemy Panu Przemysławowi Koperskiemu za zaproszenie i gościnę, Wójtowi Gminy Wilkowice za wsparcie,
a koleżankom i kolegom z KGW Jaworze oraz z Zespołu
Regionalnego Jaworze za dobrą zabawę i wspólnie spędzony
czas!

Tekst i zdjęcie: Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej

Plan działania priorytetowego

realizowany w okresie od 01.02.2022 roku do dnia 31.07.2022 roku
dla sołectwa Wilkowice - asp. Marcin Krawiec:
Podniesienie świadomości mieszkańców odnośnie mechanizmów działania sprawców oszustw i wyłudzeń metodami „na wnuczka” oraz „na policjanta”, związanych z tym zagrożeniem oraz sposobem
postępowania w przypadku próby takiego wyłudzenia.
dla sołectwa Bystra i Meszna - sierż. szt. Jakub Bartków:
Podniesienie świadomości mieszkańców odnośnie mechanizmów działania sprawców cyberataków,
związanym z tym zagrożeniem oraz postępowaniem w przypadku próby wyłudzenia danych.
sierż. sztab. Jakub Bartków, Dzielnicowy Zespołu d/s Prewencji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje,
że w dniu 15.04.2022 r. (w Wielki Piątek) będzie nieczynny.

Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy św. i uroczystościach pogrzebowych
Śp. Józefa Stawinoga,
a także za wszystkie złożone intencje mszalne,
serdeczne podziękowanie składa Rodzina.

Komunikat USC
Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach,
w związku z zamiarem organizacji uroczystości
z okazji 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO,
zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych par,
które 50 lat temu i więcej stanęły na ślubnym kobiercu,
a dotychczas nie wystąpiły z wnioskiem i nie zostały odznaczone medalem
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uroczystości,
pod numerem 33 499 00 77 wew. 4, w terminie do 31 lipca 2021 roku.
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Hulajnogi, deskorolki, rolki co, jak i gdzie
- zasady korzystania

Niejasności i brak wyraźnie określonych
warunków w jaki sposób należy się poruszać
na hulajnogach, deskorolkach, segwayach
i innych urządzeniach, które pojawiły się w ostatnich latach na naszych drogach, powodowało
wiele problemów dla ich użytkowników. Dopiero
zmiana przepisów, jaka miała miejsce 20 maja
2021 r. wprowadziła nowe regulacje w tym zakresie. Teraz
mamy szczegółowo określone kto, jak i gdzie może się na
nich poruszać.
Zarówno hulajnoga elektryczna, urządzenie transportu
osobistego, jak też urządzenia wspomagające ruch, zyskały
w ustawie Prawo o ruchu drogowym swoją definicję, a osoby
je użytkujące mają zarówno prawa, jak i obowiązki. Należy
podkreślić, że hulajnoga elektryczna i urządzenie transportu
osobistego w znowelizowanych przepisach mają status
pojazdu. W kodeksie drogowym pojawiły się 3 nowe definicje.
Urządzenie wspomagające ruch (UWR) – to urządzenie
lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczony do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni.
Urządzeniami takimi są przykładowo hulajnoga, deskorolka
czy rolki.
Urządzenie transportu osobistego (UTO) – to pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej,
bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do
poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się
na tym pojeździe, np. segway.
Hulajnoga elektryczna (HE) – to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów,
konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie
przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Uprawnienia Prędkość

Miejsce

Foto: Drew Hays by Unsplash

Osoby korzystające z tych urządzeń muszą
pamiętać, że poruszając się chodnikiem lub
drogą dla pieszych mają obowiązek ustępowania
pierwszeństwa pieszym.
Wiele wątpliwości budzi również określenie
„prędkość zbliżona do prędkości pieszego”.
Najbardziej bezpiecznym założeniem jest
przyjęcie, że człowiek idący chodnikiem przemieszcza się
w tempie około 4-6 km/h. Jeśli więc jedziemy chodnikiem,
poruszajmy się z taką właśnie prędkością.
Poruszając się na tych urządzeniach musimy również
pamiętać o wielu zakazach, jakie nas obowiązują. Zabronione
jest przewożenie innych osób, zwierząt czy ładunku. Nie
wolno czepiać się, ciągnąć czy holować innych pojazdów.
Zakazane jest również kierowanie w stanie nietrzeźwości,
w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie
do alkoholu.
Dużo problemów użytkownikom sprawia postój tych
pojazdów. Przepisy w tym zakresie są bardzo precyzyjne.
Dopuszcza się postój hulajnogi elektrycznej i UTO na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym. W przypadku braku
takiego miejsca urządzenia można pozostawić jak najbliżej
zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od
jezdni, równolegle do jej krawędzi. Należy pamiętać, że
w miejscu takim nie może obowiązywać zakaz postoju lub
zatrzymywania, a także, że szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych nie może być mniejsza niż 1,5 metra.
Podsumowując - musimy pamiętać, że jest wspólny
mianownik dla pieszych, rowerzystów oraz korzystających
z hulajnóg elektrycznych, UTO i UWR. Tu nie ma żadnej
zmiany. Wszystkie te grupy to nadal Niechronieni Uczestnicy
Ruchu Drogowego. Przypominamy, że brak ochrony w przypadku zdarzenia drogowego stanowi śmiertelne zagrożenie
dla tej kategorii użytkowników dróg. Nawet najbardziej precyzyjne przepisy nie zastąpią zdrowego rozsądku, koncentracji,
szacunku i życzliwości na drodze. Wszyscy na drodze mamy
swoje miejsce i równe uprawnienia do korzystania z niej.
Zachowanie powyższych reguł, pozwoli z całą pewnością
BEZPIECZNIE dotrzeć do celu.
asp. Ilona Michalczyk - Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej

UWR (np. rolki)

UTO (np. segway)

Hulajnoga elektryczna

Chodnik,
droga dla pieszych,
droga dla rowerów
(obowiązuje ruch
prawostronny).

Droga dla rowerów.
Gdy brakuje wydzielonej
drogi dla rowerów
chodnik lub droga dla pieszych.

Droga dla rowerów, pas ruchu dla rowerów.
W przypadku ich braku:
jezdnia – gdy ruch pojazdów odbywa się po niej
z dozwoloną prędkością nie większą niż 30 km/h,
chodnik – gdy ruch pojazdów odbywa się po nim
z dozwoloną prędkością większą niż 30km/h.

Prędkość zbliżona
do prędkości
pieszego.

20 km/h – na drodze dla rowerów.
Na chodniku i drodze dla pieszych –
prędkość zbliżona
do prędkości pieszego.

20 km/h – na drodze dla rowerów
i pasie ruchu dla rowerów.
Na chodniku i drodze dla pieszych –
prędkość zbliżona do prędkości pieszego.

Nie są wymagane,
bez względu
na wiek.

Zakaz poruszania się dzieci w wieku do 10 lat na drodze.
(Wyjątek! W strefie zamieszkania dziecko do lat 10
może się poruszać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej).
Osoby w wieku od 10 do 18 lat – karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM,A1,B1,T
Osoby powyżej 18 lat – nie są wymagane uprawnienia.
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„Bystra i Likavka, wspólna terenowa mapka”
Nr mikroprojektu: INT/EB/BES/1/IX/A/0286

Szanowni Państwo, w marcu br. Ochotnicza Straż
Pożarna w Bystrej rozpoczęła realizację projektu pod nazwą:
„Bystra-Likavka, wspólna terenowa mapka”. Projekt ten
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG
V-A Polska - Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Beskidy i środków własnych
OSP Bystra.
Celem ogólnym projektu jest promowanie, podtrzymywanie i rozwijanie wypracowanych wcześniej bezpośrednich
kontaktów transgranicznych między Mieszkańcami partnerskich gmin Likavka i Wilkowice. Celem ogólnym projektu
jest intensyfikacja działań na styku dwóch gmin z terenu
Polski i Słowacji, która ułatwić ma wymianę społeczno-kulturalną i spowodować, że Mieszkańcy obu regionów płynnie
i aktywnie będą chcieli poznawać nawzajem swoje tereny. Cel
ogólny projektu jest w pełni zgodny z założeniami Programu
INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Bezpośrednim

celem projektu jest integracja poprzez wspólne zorganizowanie gry terenowej dla młodych strażaków z obu OSP.
Projekt, w głównej mierze, skierowany jest do Mieszkańców
partnerskich gmin, ze szczególnym uwzględnieniem strażaków zrzeszonych w obu zaprzyjaźnionych jednostkach
Ochotniczej Straży Pożarnej. Udostępnienie jednostki OSP
w Bystrej, a także wydanie mapki do gry terenowej, da
Beneficjentom operacji, możliwość aktywnego spędzenia
wolnego czasu. Spotkanie polsko-słowackie, w ramach
projektu, planuje się zorganizować w siedzibie OSP Bystra:
w kwietniu lub maju 2022 roku.
Będziemy na bieżąco informować
Państwa o działaniach w ramach tego
projektu.
Grzegorz Gabor, Prezes OSP Bystra
Ochotnicza Straż Pożarna Bystra
43-360 Bystra, ul. Klimczoka 105

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Już od marca mieszkańcy Gminy Wilkowice mogą bezpłatnie skorzystać z usług punktu konsultacyjno-informacyjnego
dotyczących Programu „Czyste Powietrze”. Ekspert w tym zakresie będzie do Państwa dyspozycji w Urzędzie Gminy w każdy
wtorek w godz. 17:00-19:00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 9:00-17:00.
W punkcie będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat Programu „Czyste Powietrze”, a także innych,
podobnych programów oraz wsparcie w procesie przygotowywania wniosków. Zapraszamy!️
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Oświata
Ostatnie dni karnawału
w Przedszkolu Publicznym w Bystrej
Czas karnawału to doskonały czas na to, aby w atrakcyjnych zabawach tanecznych, ruchowych, pamięciowo
– logicznych i naśladowczych „przemycić” treści ważne dla
każdego dziecka. Kształtując umiejętności interpersonalne
oraz przedstawiając bezpieczne sposoby „poznawania siebie”
i swoich możliwości, 14 lutego zorganizowaliśmy „Walentynki
z baśniami Andersena”. Piękne opowieści były bazą do
ćwiczeń komunikacyjnych, słownikowych i społecznych
(scenki „dramowe” oraz rozmowy na temat wysłuchanych
baśni) oraz matematycznych (w tym logicznego myślenia:
rozwiązywanie zagadek, przekształcanie kodu geometrycznego i sylabowego w litery tworzące tytuł do odczytania).
Komponowanie „bajkowego świata w butelce” oraz modelowanie kukiełek przedstawiających bohaterów motywowało
do rozwijania wyobraźni i zgodnej współpracy, natomiast
finałowe „szczęśliwe zakończenie” (wspólny taniec) do rozwijania umiejętności orientacji i spostrzegania przedmiotów
oraz kolegów i koleżanek w przestrzeni.
Dzień Balu Karnawałowego był bardzo kolorowy – pojawiły się wróżki, księżniczki, delikatne motylki i baletnice,
różne zwierzątka, super-bohaterowie, policjanci, kowale,
budowniczowie i różne postacie bajkowe. Dzieci świetnie
się bawiły uczestnicząc w pląsach, zabawach z „zimową
chustą” i „srebrzystą folią” oraz konkurencjach z balonami
prowadzonymi przez nauczycielki. Wspólna (szkoda, że
tylko w grupach) zabawa przyniosła wiele radości, co było
głównym celem tego dnia. Na balu przedszkolaki miały okazję

zapoznać się z dziedzictwem kulturowym, pooglądać stroje
ludowe naszego regionu, poznać nazwy elementów stroju
i zabawić się w zabawy ludowe np. „Miotlarza” i „Szewczyka”.
Dzięki współpracy
z Kołem Gospodyń
Wiejskich w Bystrej,
dzieci szły do
domu z balonem
i paczuszką
„dobroci”, aby zabawowy nastrój tego
dnia przenieść do
domu.
Zdjęcie z archiwum przedszkola

Karnawał pożegnaliśmy w Tłusty Czwartek. Jedząc świeżutkie pączki, w których ukryty był żelek dla króla i królowej,
marzyliśmy... ech trudno się czasem pogodzić z tym, że to
nie JA (bo każdy pragnął korony)... ale ostatni taniec znów
przywrócił wszystkim dobry humor.
W dniu 8 lutego, który został ogłoszony w 2004 roku
(z inicjatywy Komisji Europejskiej) Dniem Bezpiecznego
Internetu, po raz kolejny wdrażano przedszkolaki, nie tylko
do zapamiętania zasad bezpiecznego użytkowania Internetu,
ale także do stosowania się do nich już od najmłodszych
lat. Nie zapominajmy o tym, że dzieci nie potrafią „filtrować”
wiadomości, informacji, propozycji i obrazów, które widzą
w „sieci”, zwłaszcza w obecnych czasach. To my, dorośli,
jesteśmy za to odpowiedzialni.
Zespół Promujący Przedszkole

Wpływ czytania bajek na rozwój dzieci
Czytanie bajek to rewelacyjny sposób na rozwój osobowości
i empatii dziecka, ponieważ młody słuchacz może utożsamić
się z głównym bohaterem, który przeżywa dokładnie to
samo. Uczy radzenia sobie z różnymi uczuciami i wspiera go
w trudnych sytuacjach. Pomaga mu zrozumieć świat i siebie,
wprowadza porządek i ład, nie narażając go na wyśmiewanie czy niezrozumienie przez otoczenie. Przedstawiany
świat jest bliski dziecku, przez co jest zrozumiały dla małego
odbiorcy, a przeżywane trudne sytuacje wydają się dla niego
łatwiejsze do rozwiązania. Należy również wspomnieć,
że czytanie umożliwia komunikowanie się z otoczeniem,
wzbogaca słownictwo oraz wyobraźnię, uczy myślenia przyczynowo - skutkowego, poprawia koncentrację, kształtuje
pamięć. Według Bruna Betteelheima – psychiatry i pedagoga
dziecięcego – bajki i baśnie mają duże znaczenie w rozwoju
i wychowaniu dzieci: „Oddziałują na psychikę poprzez identyfikację z pozytywnym bohaterem; pozwalają rozpoznać
wewnętrzne problemy dziecka oraz podają sposoby radzenia
sobie z nimi; wspierają rozwój osobowości poprzez wyjaśnianie pojęć, odczuć, doznań dotyczących psychiki dziecka;
zachęcają do aktywnego pokonywania napotkanych trudności oraz do nawiązywania pozytywnych relacji z innymi
oraz światem przyrody”.
Głos Gminy Wilkowice

Świat dziecka składa się niejednokrotnie z wielu
problemów, z których my, dorośli, często nie zdajemy sobie
sprawy, jeżeli już je dostrzeżemy, to wydaje nam się, że
powiedzenie dziecku: „wszystko będzie dobrze”, „nic ci nie
będzie”, „nie płacz, to nie boli”, załatwi całą sprawę. Niestety,
w dużej mierze to nie wystarczy, a może pogłębić już istniejący problem. Z pomocą przychodzi nam książka, a właściwie
bajka, w której odnajdziemy problem i gotowe rozwiązanie.
Dzięki tak prostej formie możemy wszechstronnie kształtować młodego człowieka.
Agnieszka Porębska
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Wykorzystanie klocków LEGO Education
w Przedszkolu w Mesznej
Zabawa odgrywa szczególną rolę we wczesnej edukacji
dziecka, rozumianej jako proces budowania fundamentu
całego jego życia i doskonalenia osobowego. A zabawa
klockami Lego Education szczególnie przypadła naszym
przedszkolakom do gustu. We wrześniu dzieci oswajały się
z zasadami użytkowania klocków LEGO Education, poznawały zawartość poszczególnych zestawów oraz przystąpiły
do pierwszego zadania innowacji „LEGO Education - Planuję,
buduję, współpracuję” opracowanej przez panie: Annę Tórz
i Michalinę Matlak. Zadaniem dzieci było przedstawienie
kodeksu przedszkolaka z użyciem zestawów Story Tales.
W październiku tematyka zajęć skupiała się wokół
darów jesieni, warzyw, owoców i na procesie powstawania
różnych produktów. W tym miesiącu dzieci budowały sklepy
spożywcze, w grupie II także gospodarstwo i magazyn,
a podczas zabawy przypominały sobie zwroty grzecznościowe i zasady zachowania się w sklepie.
Listopad to miesiąc, w którym na pierwszy plan wybijają
się treści patriotyczne. Grupa III konstruowała mapę Polski
z jej wybranymi miastami z użyciem zestawu Coding Express,
który doskonali również umiejętności kodowania. W grupie III
użyty został zestaw Litery do utrwalenia symboli narodowych.
W grudniu w grupie II LEGO posłużyło do utrwalenia
wiadomości na temat dinozaurów, a także do wprowadzenia

dzieci w klimat Bożego Narodzenia poprzez konstruowanie
świątecznych drzewek. Grupa III podjęła się projektu stworzenia opowieści o narodzeniu Jezusa z zastosowaniem
animacji poklatkowej.
W styczniu przedszkolaki przeniosły się do krainy baśni.
W grupie III z wykorzystaniem Metody 6 Klocków, zestawu
Litery oraz tablicy interaktywnej dzieciaki starały się pokonać
różne trudności, aby ostatecznie uratować królewnę
zamkniętą w wieży. Dzieci z grupy II, wykorzystując zestawy
klocków Story Tales, rozwijały wyobraźnię i kompetencje
językowe - w parach budowały scenki do wybranej baśni,
uzasadniając swój wybór oraz opowiadając przedstawioną
historię.
Podczas zajęć porannych i popołudniowych dzieci miały
także dostęp do klocków w zabawach dowolnych i zabawach
w wykorzystaniem zestawów LEGO Tech Machines.
W pierwszym półroczu dzieci z obu grup otrzymywały
zestawy 6 klocków na weekendy do swoich domów i razem
z rodzeństwem lub rodzicami mogły rozwiązywać ciekawe
zadania.
Więcej informacji na temat LEGO Education znajduje się
na stronie internetowej placówki w zakładce LEGO Education
- przedszkole.
Michalina Matlak
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Przedszkolaki z Wilkowic
w świecie emocji
Emocje w życiu każdego człowieka, młodego czy dorosłego,
odgrywają bardzo ważną rolę. Towarzyszą nam w różnych
sytuacjach, wydarzeniach, łączą ze światem zewnętrznym.
Nie zawsze przeżywamy tylko te dobre emocje, niejednokrotnie zderzamy się również z nieprzyjemnymi emocjami.
Rolą rodzica, a później nauczyciela, jest wprowadzenie
dziecka w świat emocji, które mają wpływ na kształtowanie
postaw i umiejętności społecznych. Według nauk psychologicznych nie ma pozytywnych i negatywnych emocji, nie ma
podziału na dobre i złe emocje. Wszystkie emocje są tak samo
ważne i postrzegane są raczej w perspektywie „przyjemne
i nieprzyjemne”. Jedne i drugie dają nam pełen obraz potrzeb
zaspokojonych przez dziecko, bądź informują nas o nieprawidłowościach i potrzebach, których nie ma, nad którymi należy
popracować. Zarówno te przyjemne jak i nieprzyjemne,
wzmacniają naszą osobowość. Emocje towarzyszą nam już
od najmłodszych lat. Oprócz rodzica - pierwszego przewodnika po świecie emocji, w życiu każdego dziecka ważną rolę
odgrywa nauczyciel. I to w rękach nauczyciela jest zapewnienie odpowiedniego, harmonijnego, optymalnego rozwoju
emocjonalnego każdego dziecka. W przedszkolu nauczyciele mogą rozwijać pozytywne emocje u dzieci poprzez
zauważenie i docenienie małych chwil szczęścia czy piękna
i zatrzymania się na moment przy nich. Powinni również dać
dziecku poczucie akceptacji i zrozumienia w czasie przeżywania tych nieprzyjemnych uczuć, oczywiście w zachowaniu
określonych granic, ukazywać konstruktywne sposoby wyrażania emocji.
Dużo czasu poświęcamy na zrozumienie emocji. Aby
ułatwić dzieciom ich lepsze poznanie, przeżywanie, niejednokrotnie organizujemy pogawędki, prelekcje, kąciki
tematyczne, w których omawiamy, prezentujemy radość,
miłość, zrozumienie, złość, strach i wiele innych emocji, które
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towarzyszą nam w codziennym życiu. Zajęcia o emocjach,
wspomagane są prezentacjami multimedialnymi, filmami
edukacyjnymi, historyjkami obrazkowymi, grami i układankami edukacyjnymi.
Ważną i ciekawą metodą pracy, którą w tym roku wykorzystujemy, są klocki Lego. Mieliśmy okazję niejednokrotnie
pracować na tych klockach i pogłębiać sferą emocjonalną
każdego przedszkolaka, zarówno 3-latka jak i „zerówkowicza”. Budując z klocków Lego dzieci mogły tworzyć swoje
własne historie, sytuacje, dając upust swoim emocjom, uczuciom, nastrojom. Dzięki zabawie, opartej na klockach, dzieci
nie tylko rozwijały swoją inteligencję emocjonalną, ale pogłębiały też relacje społeczne, nabywały nowe umiejętności
poznawcze i językowe, kształtowały odpowiednie postawy
i zachowania.
Zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego przedszkole ma obowiązek zapewnić
dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach
bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb
rozwojowych. Zatem Drodzy Nauczyciele - bardzo ważne
jest wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci w sytuacjach
życia codziennego - nauczenie ich rozumienia własnych
emocji i uczuć, nazywania ich, rozpoznawania emocji i uczuć
u innych osób, empatii oraz nawiązywania relacji społecznych. Pamiętajmy, przywołując słowa J. Frey`a: “Nie ma nic
bardziej ludzkiego niż emocje”.
Katarzyna Zielińska-Ficoń
Przedszkole Publiczne w Wilkowicach
Zdjęcie z archiwum szkoły

Komplet medali
Mistrzostw Polski
dla zawodniczek
SP1 w Wilkowicach

Po dwóch latach przerwy, 24-27 lutego w Klikuszowej
odbyły się Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w narciarstwie biegowym. W pierwszym dniu rywalizacji na
dystansie 3 km stylem klasycznym 3 miejsce wywalczyła
Martyna Mańdok, 7 lokatę zajęła Anna Pawlik, natomiast
9 była Martyna Rosiak. W sobotę rozegrano biegi stylem
dowolnym na dystansie 5 km, gdzie bezkonkurencyjna
okazała się Martyna Mańdok, zdobywając tytuł Mistrzyni
Polski IMS. Tuż za podium na 4 miejscu uplasowała się
Martyna Rosiak, przegrywając zaledwie o 5 sekund brązowy
medal. Ostatniego dnia zawodów Uczennice naszej szkoły
wywalczyły tytuł wicemistrzyń Polski w biegu sztafetowym
3x3 km (Anna Pawlik, Martyna Mańdok, Martyna Rosiak).
Wielkie gratulacje !!!
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wilkowicach
Głos Gminy Wilkowice
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Solidarni z Ukrainą
На солідарність з Україною
W obliczu wojny ukraińsko-rosyjskiej, wywołanej napaścią Rosji na niepodległe państwo, nie pozostajemy bierni.
Na terenie naszej Gminy Wilkowice osiedliły się rodziny
ukraińskie wraz z dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją
oferujemy dla nich pomoc w postaci darmowych zajęć oraz
zapraszamy wszystkich na wydarzenia kulturalne. W sprawie
zapisów i dodatkowych informacji prosimy zgłaszać się pod
numerem telefonu 33 817 07 73 lub osobiście w Gminnym
Ośrodku Kultury „Promyk” oraz prosimy szukać aktualnych informacji na naszej stronie gokpromyk.pl i w mediach
społecznościowych. Dołożymy wszelkich starań, by zapełnić
dzieciom i dorosłym czas wolny. Chcielibyśmy też podziękować wszystkim Państwu, którzy już wsparli nas oraz
naszych gości z Ukrainy, dziękujemy także za podarowane
gry i zabawki. W tej trudnej sytuacji nie zaprzestajemy
działać i staramy się przygotować taki repertuar kulturalny
na następne miesiące, aby w dużej mierze mogli korzystać
z niego także goście z Ukrainy. Uważamy, że kultura w tej
sytuacji jest ważna, może być odskocznią od aktualnych
wydarzeń oraz nas zjednoczyć.
A teraz powspominajmy ostatnie wydarzenia. W dniach
14-25 lutego zostały zorganizowane ferie zimowe 2022
przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”. Jak co roku, odbywały się pod nazwą Akcja Zima! Dla naszych najmłodszych
przygotowaliśmy wiele atrakcji takich jak: warsztaty teatralne,
zajęcia przyrodnicze, artystyczne czy animacje. W czasie
pierwszego tygodnia ferii odwiedził nas Pan Piotr Dziki,
pracownik Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Śląskiego, który poprowadził zajęcia przyrodnicze składające się z prelekcji oraz tworzenia makiet przyrodniczych.
W kolejnych dniach odbyły się warsztaty „Kiciotopia”,
które miały na celu odkryć odwagę i pomóc podejmować
świadome decyzje uczestniczącym dzieciom. Drugi tydzień
ferii był niezwykle kreatywnym czasem, za sprawą warsztatów artystycznych, podczas których najmłodsi wykonali
makramowe doniczki, malowali na szkle czy robili zabawki
z filcu. 22 lutego na deskach naszej sceny odbył się występ
Filharmonii Śląskiej „Karnawałowe zabawy z puzonem”
w formie zabawy dla dzieci. Codziennie, podczas trwania ferii
wyświetlane były bajki na naszej sali widowiskowej. W tegorocznej edycji Akcji Zima udział wzięło ponad 300 dzieci!
Taka frekwencja napędza nas do działania i już nie możemy
doczekać się kolejnych.
8 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie w ramach podziękowań
dla wszystkich prowadzących Klub Podróżnika w 2021
roku. Gościem wieczoru był pisarz i grotołaz Pan Wojciech
Kuczok, autor książki m.in. „Poza światłem”. Spotkanie poprowadził Pan Marcin Szendoł z telewizji regionalnej TV Bielsko,
gdzie również można zobaczyć relację ze spotkania na stronie
www.bielsko.biala.pl/tv. Podczas rozmowy dowiedzieliśmy
się jak odkrywa się jaskinie i jak je bezpiecznie eksplorować.
Mogliśmy dowiedzieć się, jakie jaskinie mamy w naszych
najbliższych regionach, czyli w Beskidzie Śląskim, Żywieckim
i Małym. A gdzie znajdują się najpiękniejsze jaskinie na
świecie… ? Według naszego gościa są one na Sardynii.
11 lutego odbył się wernisaż fotograficzny pt.
„Ludzki trud” grup zajęciowych prowadzonych przez Dorotę
Koperską. Jest to wyjątkowa, wielowymiarowa wystawa, którą
polecamy obejrzeć każdemu. Autorzy zdjęć, mimo wspólnego
tematu, podeszli w różnorodny i odmienny sposób do jego
realizacji. Każda fotografia jest inna, co dodaje wyjątkowości
całej wystawie, a ludzki trud został przedstawiony na wiele
sposobów. Idealnym uzupełnieniem kadrów były osobiste
historie autorów i opisy ich powstawania. Dziękujemy wszystkim
autorom: Andrzejowi Pobożnemu, Agnieszce Sech-Brzósce,
Jagodzie Janaszek, Jakubowi Krajewskiemu, Magdalenie
Marek-Dobijak, Agacie Gołębowskiej oraz, przede wszystkim,
prowadzącej – charyzmatycznej Dorocie Koperskiej za ten
wyjątkowy i skłaniający do chwili refleksji efekt.
Głos Gminy Wilkowice

Foto: A. Pobożny / Spektakl „Królowa Śniegu”
W ostatnią sobotę i niedzielę lutego na deskach naszej
sceny wystąpiła grupa teatralna „Pappeteria” wraz ze
swoim spektaklem „Królowa Śniegu”. Młodzi i utalentowani
artyści dostarczyli nam ogromu wrażeń, mimo niedawnego,
ale wielkiego debiutu, którym była „Dziwaczka”. Wspaniały
scenariusz został przygotowany przez Michała Moskala
w oparciu o baśń H. Ch. Andersena o tym samym tytule.
Swoją grą aktorską zaszczycili nas: Anna Wójcik, Julia
Szturc, Grażyna Gumińska, Karolina Harazim, Lena Ryncarz,
Paweł Jucha, Michał Moskal oraz Mikołaj Bagier. Doznania
potęgowały przepiękne i dopracowane kostiumy oraz charakteryzacja, której autorem była Anna Gabor. Całej grupie
wróżymy i życzymy wielkich sukcesów!
Z okazji Dnia Kobiet Gminny Ośrodek Kultury
„Promyk” przygotował serie różnych wydarzeń kulturalnych
oraz warsztatów, które były dedykowane specjalnie dla
Pań. Obchody zaczęliśmy już 1 marca, kiedy to wyświetliliśmy film pt. „Ukryte działania” reż. T. Melfi opowiadający
o historii inspirujących kobiet. 4 marca odbyły się zajęcia
gimnastyki słowiańskiej w kręgu kobiet, którą poprowadziła
Pani Aleksandra Kos z Centrum Makrobiotycznego Akama.
Podczas ćwiczeń wszystkie Panie mogły przenieść się
w tajemniczy świat medytacji, osiągnąć maksymalny poziom
relaksu, zmniejszyć napięcie mięśni oraz oczyścić swoje
ciało i umysł za pomocą różnych technik pochodzących ze
starych słowiańskich czasów. Dzień zakończył wernisaż
wystawy fotografii Doroty Koperskiej. Te malarskie zdjęcia
skłaniające do refleksji są częścią cyklu pt. „Pię(K/T)no”
– wspólnego projektu 3 artystek: Kariny Czernek, Jagody
Krzywickiej i Doroty Koperskiej „połączone wspólnym
mianownikiem doskonałego, bo pełnego niedoskonałości
piękna każdego człowieka” cytując D. Koperską. Dziękujemy
Paniom: Dorocie oraz Karinie za przybycie i wprowadzenie
nas w misję projektu. Zapraszamy do oglądania tej pięknej
wystawy.
6 marca odbyły się warsztaty z tworzenia mapy marzeń,
które przeprowadziła terapeutka, trenerka rozwoju osobistego, Pani Urszula Żbikowska. Po krótkiej medytacji
i ciepłych kobiecych rozmowach Panie miały okazję w sposób
graficzny i wizualny przedstawić na przygotowanych planszach swoje marzenia, wartości życiowe i cele na najbliższą
przyszłość. Warsztaty zakończyły się indywidualną prezentacją swojej mapy marzeń każdej z uczestniczek. Nie mogło
zabraknąć zarówno śmiechu jak i wzruszeń. Panie mogły
choć przez chwilę wrócić do czasów dzieciństwa, zatracić
się we wspomnieniach i po prostu pomarzyć. Życzymy, aby
wszystkie marzenia się spełniły. Weekend zakończył koncert
naszej grupy wokalnej dorosłych prowadzonej przez
Panią Dominikę Wrzeszcz. Jak zwykle dziękujemy naszym
utalentowanym i pełnym charyzmy wokalistom za cudowny
wieczór! Świętowanie z okazji Dnia Kobiet zakończyliśmy
8 marca, kiedy to został wyświetlony film w ramach DKF –
„Moja cudowna Wanda” reż. B. Oberli.
W minionym miesiącu na naszym dużym ekranie wyświetlony został również film „Jeźdźcy sprawiedliwości” reż. A.
Thomas Jensen w ramach DKF oraz „O północy w Paryżu”
reż. W. Allena.
Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”
marzec 2022
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NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY, NA CZĘŚĆ PROSIMY O ZAPISY.
Regulaminy i szczegóły wydarzeń dostępne są na www.gokpromyk.pl. Kalendarz może ulec zmianie.
Data

Godz.

wtorek
05.04

19:00

piątek
08.04

19:00

Nazwa imprezy
Klub Podróżnika: „Bliski i Daleki Wschód Kołyma i Kamczatka”, poprowadzi
Ks. Proboszcz Rafał Brzuchański.
Wernisaż wystawy prac rysunkowych
i malarskich grupy zajęciowej prowadzonej
przez Dorotę Koperską.
Konkurs palm wielkanocnych

niedziela
10.04

wtorek
12.04
środa
13.04
wtorek
19.04
piątek
22.04
piątek
22.04
wtorek
26.04
od 8
kwietnia
od 14
marca
od 11
kwietnia

12:00-13:00,
13:00-14:00,
14:00-15:00,
15:00-16:00

Organizator

Miejsce

Odbiorcy

GOK
„Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK
„Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

Wszystkie
parafie

Wszystkie
parafie

Wszyscy

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

Dorośli i młodzież

GOK „Promyk”

Dorośli i młodzież

GOK „Promyk”

Dorośli i młodzież

GOK „Promyk”

Dzieci z opiekunami

GBP w
Wilkowicach

Wszyscy

GOK „Promyk”

Dorośli i młodzież

Warsztaty wielkanocne.
Wspólne tworzenie ozdób wielkanocnych.
Prowadzi Liliana Pleńkowska.
Obowiązują zapisy.
GOK
Seans dla dzieci: reż. Tim Hill, animacja /
„Promyk”
16:00
familijny, 2011 r. Szczegóły w administracji.
Seans filmowy familijny: reż. Patricia Riggen ,
17:45
dramat, 2016 r. Szczegóły w administracji.
DKF „Promyk”: „Zło nie istnieje”, reż.
GOK
19:00
Mohammad Rasoulof , akcja / dramat, 2020 r.
„Promyk”
Czwartkowe spotkanie kulturalne z
GOK
organizacjami Gminy Wilkowice. Zapraszamy
17:00
„Promyk”
mieszkańców.
Seans filmowy: reż. Baltasar Kormákur,
GOK
przygodowy / thriller, 2015 r.
19:00
„Promyk”
Szczegóły w administracji.
Warsztaty interaktywne dla dzieci.
GOK
15:30
Poprowadzi Jan Chmiel. Czas: 45 min.
„Promyk”
Jubileuszowy wernisaż Barbary Adamiec
GBP w
16:00
pt. „40 lat pracy twórczej!”
Wilkowicach
DKF „Promyk”: „Człowiek, który sprzedał
GOK
swoją skórę”, reż. Kaouther Ben Kania,
19:00
„Promyk”
dramat, 2020 r.
AKTUALNE WYSTAWY:
Wystawa prac rysunkowych i malarskich grupy zajęciowej
w MOK „Nad Borami”, prowadzonej przez Dorotę Koperską
Wystawa prac dzieci wykonanych na zajęciach plastycznych
„Solidarni z Ukrainą”
Wystawa malarstwa Barbary Adamiec pt. „40 lat pracy twórczej!”

Wystawa pokonkursowa
„Powrót do przeszłości… w tradycjach i kulturze ludowej naszego regionu”
„Galeria w Chacie”, wystawa stała prac Jacka Kowalcze

GOK „Promyk”, parter
GOK „Promyk”, I piętro
GBP w Wilkowicach
Izba Regionalna
„Stara Stolarnia”
„Chata na Groniu”

Pogodnych i wesołych
Świąt Wielkiej Nocy
wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny
Spokoju w sercu i radości
ze Zmartwychwstania Pańskiego
Życzy
Dyrektor GOK „Promyk” z Pracownikami
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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Konkurs palm wielkanocnych

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Wilkowicach zaprasza mieszkańców naszego sołectwa do udziału w Konkursie Palm
Wielkanocnych w Niedzielę Palmową 10 kwietnia 2022 r. Konkurs odbędzie się po Mszy św. o godz.11:30. Na uczestników
najpiękniejszych palm będą czekać atrakcyjne nagrody. Palmy należy wykonać zgodnie z regulaminem Konkursu.
Prezes POAK: Bożena Tobiasz

Regulamin Konkursu Palm w Wilkowicach
Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach:
Kategoria I
- na najpiękniejszą palmę miotełkowatą (krzaczastą);
Kategoria II
- na najwyższą palmę (musi mieścić się w kościele);
Kategoria III
- na palmę w kształcie bukietu, zwaną „dziewczęcą”.
Jury będzie oceniać palmy pod kątem:

- użytego materiału: rośliny zimozielone (jałowiec, cis,
gałązki borówek, bukszpan, tuja, barwinek, sosna, wierzba,
forsycja, itp.);
- sposobu i oryginalności zdobienia: wstążki żakardowe
lub gładkie materiałowe, wiązane na kokardę i mocowane na
gałązkach, długie i luźno zwisające; ozdoby wykonane z bibuły
marszczonej; jabłka, pomarańcze; formowane w kształt
miotełkowaty, mocowane na kiju lub trzymane w ręku;
- estetyki wykonania: wszelkie modyfikacje uwzględniające
możliwości i fantazję autorów, z równoczesnym zachowaniem elementów pierwowzoru.

Zgoda uczestnika Konkursu Palm na przetwarzanie danych osobowych: w związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych, osoby biorące udział w Konkursie
wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć zawierające wizerunek uczestnika oraz dane osobowe przy zamieszczeniu wyników
Konkursu. Wizerunek uczestnika może być publikowany na stronie
internetowej Gminy Wilkowice, Parafii Wilkowice, w gazetce gminnej
i w miesięczniku „Akcja”. Konsekwencją niepodania danych osobowych
lub braku zgody na ich przetwarzanie będzie wykluczenie z udziału
w Konkursie.

KGW poleca na Wielkanoc
iki - bab
c
e

pasz
t

Składniki:
0,5 kg królika
0,5 kg słoniny
1 marchewka
1 kajzerka
2 jajka
50 ml koniaku
1 ząbek czosnku
1 żółtko
sól, pieprz

z

zki
ec

•
•
•
•
•
•
•
•
•

kró kie m
li

Wykonanie:
Królika zalej wodą, zagotuj, dodaj słoninę, pieprz,
sól. Gotuj aż mięsko będzie miękkie. Po ugotowaniu
wyłóż mięso na sito. W wywarze namocz bułkę, odciśnij. Królika, słoninę, bułkę i marchewkę trzykrotnie
zmiel. Masę wymieszaj z jajkami, koniakiem i posiekanym czosnkiem. Masą wypełnij natłuszczone
foremki, wierzch posmaruj żółtkiem. Piecz 20-25
minnut w temperaturze 180 stopni.
Smacznego życzy KGW z Bystrej!
Foto: Ela Fabirkiewicz
Głos Gminy Wilkowice
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Gminny Ludowy Klub Sportowy Wilkowice podsumowanie halowego sezonu 2021/2022
Drużyny GLKS Wilkowice dostarczyły
kibicom wielu emocji podczas futsalowego
sezonu 2021/2022.
W turniejowe szranki Młodzieżowych
Mistrzostw Polski w Futsalu stanęły 4 drużyny
GLKS Wilkowice w kategorii wiekowej U-13,
U-15, U-17 i U-19.
Najłatwiejszą drogę do finału miał zespół
U-13, który jako gospodarz miał zagwarantowany udział w 16 zespołowym finale, gdzie,
przypomnijmy, w tej kategorii zespół bronił 3. miejsca zdobytego w poprzednim sezonie.
Pod względem sportowym, ale również organizacyjnym,
finałowy turniej futsalowych Młodzieżowych Mistrzostw
Polski U-13, rozegrany od 17 do 19 grudnia 2021 r. w hali
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, okazał
się sukcesem.
Zawodnicy GLKS Wilkowice stoczyli zacięte i widowiskowe
starcie z rówieśnikami Akademii ŁKS Łódź, triumfując 4:3 za
sprawą wybornej skuteczności Rafała Starzyka. Następnie
podopieczni trenerów Mateusza Kudzi i Mariusza Wojtylaka
nieznacznie, bo 0:2, ulegli ekipie Klubu Piłkarskiego Piła, by
w decydującym spotkaniu wysoko przegrać 0:8 z GKS Futsal
Nowiny. Finalnie zespół U-13 zakończył zmagania w przedziale miejsc 9-16.

Skład GLKS Wilkowice:
Bartosz Zyzański, Oskar Łopatka, Kacper Klyta, Marcel
Mrozek, Kamil Zemanek, Krzysztof Gwóźdź, Rafał Starzyk,
Oskar Zieliński, Wojciech Strzałka, Filip Zieliński, Jakub
Gadacz, Mateusz Włosiński, Filip Puzon.
Trenerzy: Mateusz Kudzia i Mariusz Wojtylak
Pozostałe drużyny musiały przebijać się do finału poprzez
3-stopniowe eliminacje. Tutaj swoją wartość potwierdził
zespół U-15, który w znakomitym stylu awansował do finału
w Lubawie. Trochę szczęścia zabrakło ekipie U-17, która
odpadła w ostatnim turnieju eliminacyjnym, a zespół U-19
zakończył udział na 2 etapie eliminacji.
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Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Futsalu
to spektakularny sukces młodych zawodników
występujących w barwach GLKS Wilkowice.
Podczas finałowego turnieju w kategorii
wiekowej do lat 15 spisali się znakomicie,
by w końcowym rozrachunku sięgnąć po
medale koloru srebrnego. W konfrontacji
o złoto GLKS Wilkowice miał za przeciwnika
obrońcę tytułu, zespół Rekordu Bielsko-Biała,
któremu ostatecznie uległ 1:2.
Wyniki GLKS Wilkowice w MMP U-15:
Grupa:
Stal Mielec 1:4, gol: Patryk Kołodziej.
Constract Lubawa 1:1, gol: Piotr Wrona.
Progres Warszawa 5:0, gole: Michał Ziobrowski – 2, Dominik
Kubica, Szymon Rączka, Piotr Wrona.
Ćwierćfinał: GKS SMS Futsal Tychy 2:1, gole: Dawid
Mardaus, Patryk Kołodziej.
Półfinał: Stal Rzeszów 2:2, rzuty karne 3:1, gole: Piotr Wrona,
karne: Szymon Rączka, Piotr Wrona, Przemysław Górny.
Finał: Rekord Bielsko-Biała 1:2, gol: Michał Ziobrowski.

Stoją od lewej: Kierownik zespołu - Krzysztof Wrona, II
trener - Przemysław Ziobrowski, Patryk Kołodziej, Dawid
Mardaus, Przemysław Górny, Piotr Wrona, Mateusz Góral,
Sebastian Zajac, I trener - Krzysztof Bąk.
Klęczą od prawej: Piotr Babina, Mateusz Stwora, Kacper
Świecak, Szymon Rączka, Dominik Kubica, Jakub Pach.
Ostatnim akcentem udanego sezonu były rozgrywki halowe
U-12 Podokręgu Bielsko-Biała o Puchar Starosty Bielskiego.
Finałowe rozgrywki piłkarskie w kategorii żaków odbyły się
19 marca 2022 r. w hali Gminnego Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Wilkowicach.
Do decydującego etapu Powiatowego Turnieju Żaków
zakwalifikowały się 4 zespoły, które uzyskały najwięcej
punktów we wcześniejszych zmaganiach eliminacyjnych. To
GLKS Wilkowice, LKS Zapora Porąbka, UKS Kozy i GKS
Czarni Jaworze. Systemem „każdy z każdym” te właśnie
drużyny stoczyły rywalizację o Puchar Starosty Bielskiego.
marzec 2022

Najlepiej w finale rozgrywek zaprezentowali się gospodarze pod trenerską pieczą Mateusza Kudzi, którzy kolejno
pokonywali rówieśników z Porąbki 3:0, Kóz 1:0 i Jaworza 4:1.
Potwierdzili tym samym, że wcześniejsza imponująca forma
w zawodach eliminacyjnych nie była przypadkowa.
Klasyfikacja generalna:
1. GLKS Wilkowice.
2. GKS Czarni Jaworze.
3. UKS Kozy.
4. LKS Zapora Porąbka.
Dalsza kolejność na podstawie eliminacji:
5. LKS Drzewiarz Jasienica.
6. LKS Pionier Pisarzowice.
7. LKS Bestwina.
8. KS Bystra.

Skład: Filip Puzoń, Wojciech Strzałka, Michał Kozieł,
Mateusz Włosiński, Bartosz Zyzański, Bartłomiej Kucab,
Samuel Stasiak, Jan Róg, Mikołaj Kempys, Maksymilian
Gawłowski, Franciszek Sermet, Bartosz Pietraszko.
Trener: Mateusz Kudzia.
Najlepszym zawodnikiem turnieju w zespole GLKS został
wybrany Wojciech Strzałka.

Zakończony sezon halowy 2021/2022 był najlepszym
w 75-letniej historii klubu z Wilkowic. Sukcesy młodych
zawodników są efektem długoletniej, wytrwałej i ciężkiej
pracy Zawodników, Trenerów i Zarządu GLKS. Szczególne
słowa podziękowania należą się Rodzicom naszych zawodników, którzy bardzo aktywnie uczestniczą we wszystkich
naszych przedsięwzięciach.
Dziękujemy również naszym władzom gminnym, Wójtowi
Panu Januszowi Zemanek oraz Przewodniczącemu Rady
Gminy Panu Marcinowi Kwiatkowi za pomoc i wsparcie.
Po raz kolejny nasze działania wsparł również Starosta
Bielski Pan Andrzej Płonka, zarówno przy organizacji
w Wilkowicach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu,
jak i wyjazdu naszego zespołu na finały do Lubawy.
Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy.
Teraz już przed nami mecze piłkarskie na otwartych
boiskach, na które zapraszamy wszystkich naszych sympatyków. Przypominamy, że zespoły GLKS WILKOWICE
uczestniczą w następujących rozgrywkach:
• seniorzy – I drużyna - klasa okręgowa „ZINA Bielsko-BiałaTychy grupa 5,
• seniorzy – II drużyna – klasa B Podokręg Bielsko-Biała,
• juniorzy starsi – II liga wojewódzka A1 Junior Grupa płd.,
• juniorzy młodsi – III liga wojewódzka B1 Junior Młodszy
„Tychy - Bielsko-Biała” Grupa 5,
• trampkarze – III liga wojewódzka C1 Trampkarz „Tychy Bielsko-Biała” Grupa 5,
• młodzik – IV liga okręgowa D1 Młodzik,
• młodzik – II liga wojewódzka D2 Młodzik Grupa płd.,
• młodzik – IV liga okręgowa D2 Młodzik Grupa 2
oraz w grupach żaków: E1, F1 i G1.
Do zobaczenia na boiskach sportowych!
Zarząd GLKS WILKOWICE

Zdjęcia z archiwum GLKS Wilkowice

Porozumienie w słusznej sprawie
W marcu doszło do ważnego, z perspektywy świata
sportu Gminy Wilkowice, wydarzenia. Przedstawiciele dwóch
największych (najliczniejszych pod względem trenujących w
nich dzieci i młodzieży) klubów sportowych na terenie naszej
gminy: GLKS Wilkowice i KS Bystra podpisali, w dniu 16 marca
2022 r., porozumienie dotyczące współpracy w zakresie szkolenia w piłce nożnej na terenie Gminy Wilkowice. Dokument,
w Urzędzie Gminy w Wilkowicach, w imieniu obu klubów,
sygnowali: Jakub Habdas – Prezes zarządu KS Bystra oraz
Mirosław Szymura – Dyrektor sportowy GLKS Wilkowice.

Kubaczki. Realizowane są już także wspólne treningi zawodników obu akademii piłkarskich w kategorii „młodzik”.
Sport w Gminie Wilkowice ma się dobrze. Wszyscy
liczymy, że zawarte w marcu porozumienie będzie jednym
z kolejnych elementów wzmacniających ten ważny dla gminy
obszar i istotnym krokiem na drodze rozwoju obu klubów.
Sebastian Snaczke, UG w Wilkowicach

W porozumieniu między klubami, jako główny cel, wskazano szeroką współpracę w zakresie szkolenia w dyscyplinie
piłka nożna na terenie Gminy Wilkowice. Określone w nim
zostały krótkoterminowe i długoterminowe założenia współpracy oraz zobowiązania, na jakie decydują się oba kluby.
Co warte podkreślenia, pierwsze postanowienia podjętego porozumienia są już realizowane. W rundzie wiosennej,
do rywalizacji na lokalnych boiskach piłkarskich, przystąpi
połączony zespół juniorów młodszych. Drużyna wystartuje
w zmaganiach ligowych jako GLKS Wilkowice, pod wodzą,
związanego dotychczas z KS Bystra, trenera Daniela
Głos Gminy Wilkowice
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LKS „Klimczok-Bystra”

GUMI-CAR

MECHANIKA
KLIMATYZACJA
WULKANIZACJA
POMOC DROGOWA

tel. 603 532 942
Wilkowice, ul. Swojska 6

Informujemy, że zostały rozstrzygnięte konkursy na szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie klasycznym ze strony
samorządów, a końcowe ich propozycje finansowe, ze zrozumiałych dla nas względów, zostały ograniczone. Ponadto,
bieżący rok jest rokiem jubileuszu 100-lecia naszego
stowarzyszenia, który chcielibyśmy przeżyć uroczyściej niż
zwykle, szczególnie wśród lokalnej społeczności. Choćby
tylko z tych wymienionych wyżej względów, ośmielamy się
prosić Państwa o wsparcie finansowe dla podejmowanych
przez nas, śmielszych niż dotychczas, działań statutowych
mających na celu wzrost potencjału sportowego naszych
zawodniczek i zawodników na miarę sukcesów niosących
satysfakcję sportowcom, koneserom narciarstwa klasycznego spośród lokalnej i regionalnej społeczności oraz całej
Polski. Wszystkim, dotychczas nas wspierającym – samorządom, Rodzicom zawodników oraz Sponsorom, stokrotnie
dziękujemy.
KRS OPP: 0000213857
Nr konta:
22 8133 0003 0000 0361 2000
0001, Bank Spółdzielczy Bystra
Prezes LKS „Klimczok-Bystra” Zbigniew Banet

Zdjęcie z profilu LKS „Klimczok-Bystra” na portalu Facebook

Photo by Bence Sztrecska on Unsplash

Po bardzo trudnym sezonie zimowym
2021/2022, spotęgowanym groźnym
wirusem COVID-19, który wybiórczo
dotykał niektórych z naszych zawodników,
reprezentanci naszego klubu odnieśli wiele cennych sukcesów,
zarówno na arenie krajowej, jak i poza granicami Polski.
W sekcji skoków narciarskich do najlepszych należy zaliczyć nieprzerwany ciąg startów Jakuba Wolnego w Pucharze
Świata, w Mistrzostwach Świata w lotach w Vikersund
(Norwegia), gdzie był najlepszym z Polaków – zajął, wyprzedzony przez niebotycznie skaczących rywali, miejsce tuż za
pierwszą dziesiątką.
Rewelacją sezonu okazał się nasz Jan Habdas, „świeżo
upieczony” 18-latek. Podczas Mistrzostw Polski Seniorów
na K90 w Zakopanem, przy udziale 13-osobowej Kadry
Narodowej, zajął wysokie 6. miejsce. Podczas Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży został zwycięzcą obu konkursów, każdorazowo z niespotykaną dotąd przewagą punktową (>30).
W zawodach Pucharu Kontynentalnego stawał na podium.
Starty w Europejskim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży dla
17- i 18-latków uwieńczył zdobyciem złotych medali indywidualnie i z drużyną. Wow!
Obu tym zawodnikom zaczynają „deptać po piętach”:
Kacper Tomasiak, Tymoteusz Dyduch, Mateusz Rus i inni,
którzy mocno zaznaczają swoją obecność w zawodach
z cyklu „Lotos cup”. W sekcji biegów narciarskich zawodniczki naszego klubu z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
przywiozły 6 medali, a z zawodów o mistrzostwo Polski – 9
medali. W Mistrzostwach Polski Seniorów Juniorki naszego
klubu: Maria Jakubiec, Weronika Jarecka, Emilia Dobija
i młodziczka Martyna Mańdok - zdobyły brązowy medal.
W trakcie sezonu zimowego, bądź na podium, bądź w ścisłej
czołówce, znajdowało się kilka naszych zawodniczek.

(obok gazów technicznych)
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Usługi w naszym regionie
IN-GAZ

Patryk Pokorski
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BYSTREJ

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

KREDYT WIOSENNY
 oprocentowanie stałe: 8,0 %,
 prowizja przygotowawcza: 1,0 %
(nie mniej niż 10,00 zł)

 prowizja za udzielenie kredytu: 3,0 %
 dla osób posiadających w naszym
Banku rachunek ROR ze stałymi
wpływami – prowizja tylko

2 ,0 %

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Kwota kredytu 3.000 zł., Okres kredytowania 11 m-cy
Parametry
Rata kredytu
Łączna kwota wszystkich opłat, prowizji i innych
kosztów związ. z zawarciem umowy, w tym:
1.
prowizja przygotowawcza
2.
prowizja za udzielenie kredytu
3.
koszt zabezpieczenia
Suma odsetek
Całkowity koszt kredytu
Stopa rzeczywista wynosi 15,96 %.

Koszty
/zł/
284,00
30,00
60,00
10,00
122,34
222,34

Okres kredytowania – 11 miesięcy
Oferta aktualna od 01 marca do 30 kwietnia bieżącego roku
Dane dotyczące zadłużenia klienta weryfikowane są w Biurze Informacji Kredytowej
i Krajowym Rejestrze Długów
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Stracona szansa
W kwietniu 1920 r. zawarta została umowa, mocą której
Polska zobowiązywała się oswobodzić spod
okupacji
sowieckiej Ukrainę na zachód od Dniepru i oddać ją pod
władzę atamana Semena Petlury. Ukraińcy natomiast zrzekli
się wszelkich roszczeń do Małopolski Wschodniej i do części
Wołynia, leżącej na zachód od Horynia.
Polska ofensywa na Ukrainie, prowadzona osobiście przez
Piłsudskiego rozpoczęła się 25 kwietnia 1920 r., a nazajutrz
Żytomierz był już w rękach Polaków. W tym samym dniu
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło komunikat stwierdzający, że „Rząd Polski, uznając prawo Ukrainy
do niezależnego bytu państwowego, uznał Dyrektoriat
Niepodległej Ukraińskiej Republiki Ludowej z Głównym
Atamanem Semenem Petlurą na czele, za zwierzchnią władzę
Ukraińskiej Republiki Ludowej”. Tego samego dnia Petlura
wydał odezwę „Do Narodu Ukrainy”, która była odpowiednikiem odezwy Piłsudskiego. W akcie tym Petlura ogłosił, że
Polska przychodzi Ukrainie z pomocą jako sojusznik w walce
z „moskiewskimi bolszewikami okupantami” i że „po skończonej walce z bolszewikami, wojska polskie wrócą do swojej
ojczyzny”. Należy wyjaśnić, że w końcu roku 1919 wojska
ukraińskie, walcząc zarówno z bolszewikami jak i Denikinem,
uległy rozsypce. Petlura schronił się na terytorium Polski,
która pomagała mu organizować na nowo armię. W ślad za
ruchem wojsk polskich ataman Petlura wraz z administracją
swego Dyrektoriatu udał się na Ukrainę. W pierwszych
dniach maja wysłał z Kamieńca Podolskiego do Piłsudskiego
depeszę, w której stwierdził, że „konwencja polityczna,
pomiędzy Polską i Ukrainą zawarta, przyjęta została z wielkim
uznaniem przez szerokie warstwy społeczności ukraińskiej”.
Wyrażał przy tym „najszczerszą radość z powodu wielkiego
powodzenia w walce przeciw wspólnemu wrogowi i wiarę,
iż krew, przelana przez obie armie na polu walki o wolność
i niepodległość naszych Rzeczypospolitych, tym mocniej
zespoli oba narody bratnie na współżycie, wyznaczając im
zaszczytną rolę w gronie narodów świata”.
W swym osobistym zaangażowaniu na froncie wschodnim
Piłsudski nie zaniedbywał działań w obszarach protokołu
dyplomatycznego. Po otrzymaniu depeszy od Petlury, w dniu
6 maja 1920 r. wysłał na jego ręce telegram, którego treść,

Szanowni Państwo!

Jesteśmy z Wami od 2006 r., 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.
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zamieszczona w Kurierze Polskim z 18 V 1920 r., brzmiała:
„W chwili, gdy wojska polskie ramię w ramię z chrobrymi
oddziałami ukraińskimi, w imię starego hasła polskiego „za
naszą i waszą wolność”, wojują ze wspólnym wrogiem, miło
mi, dziękując Panu za szczere słowa, z jakimi Pan zwróciłeś
się do mnie, z okazji zwycięstwa, powitać Pana w granicach Pańskiej ojczyzny, której w imieniu moim i narodu
polskiego życzę jak największego powodzenia, w przekonaniu, że porozumienie pomiędzy Republiką Ukraińską
i Polską, wzmocnione wspólnymi pomyślnymi walkami,
przyniesie sławę i trwały dobrobyt obu narodom”. Niestety,
skończyło się na dyplomatycznych gestach. Po zwycięstwie
Piłsudskiego nad bolszewikami Petlura samotnie walczył
z nimi. Nie otrzymawszy pomocy – został rozbity. Zwolennicy
Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej nie zaakceptowali
sojuszu z Polską, w rezultacie dostali się w orbitę zależności
od Sowietów.
Sam Petlura najpierw emigrował do Polski, a następnie do
Paryża, gdzie w 1926 r. został zastrzelony prawdopodobnie
przez agenta tajnych służb sowieckich.
Próba Piłsudskiego ułożenia dobrosąsiedzkich stosunków
z Ukrainą nie powiodła się, ze stratą dla Polski.
Tekst: J. Leszek Ryś
Zdjęcie: Józef Piłsudski i Symon Petlura w Winnicy,
16 maja 1920, żródło: Wikipedia.org.
Przypis redakcji: Artykuł był publikowany
w Dzienniku Zachodnim nr 105 z roku 2000.

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.
marzec 2022
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Sport
Informacje
/ Інформація
WAŻNE: ULOTKA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY:
https://www.prezydent.pl.
STRONA DLA OBYWATELI UKRAINY:
https://www.ua.gov.pl.

ВАЖЛИВО: ЛИСТІВКА ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ:
https://www.prezydent.pl.
САЙТ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ:
https://www.ua.gov.pl.

PRZYJAZD I POBYT
Wszystkie osoby, które w ostatnich dniach przybyły
z Ukrainy do Gminy Wilkowice, proszone są o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy w Wilkowicach:
tel. 664 969 663 (w godzinach pracy urzędu), e-mail:
mdzimierska@wilkowice.pl. Zgłoszenie ułatwi dalsze
udzielanie pomocy ze strony Gminy. Dodatkowe informacje dla obywateli Ukrainy znajdują się na stronie
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina.

ПРИБІЖЕННЯ ТА ПЕРЕБУВАННЯ:
Усіх осіб, які нещодавно прибули з України до ґміни
Вільковіце, просимо повідомити про цей факт
до ґміни у Вільковіце. Повідомлення полегшить
подальшу допомогу з боку комуни.

UZYSKANIE NUMERU PESEL:
Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy uciekli przed wojną,
mają prawo do uproszczonej procedury uzyskania
PESEL. W celu złożenia wniosków prosimy o kontakt
z Urzędem Gminy w Wilkowicach (Wilkowice, ul.
Wyzwolenia 25) w godzinach urzędowania.

ОТРИМАННЯ PESEL:
Всі громадяни України, які втекли від війни, мають
право на спрощену процедуру отримання PESEL. Для
подання документів на видачу просимо звертатися
в години роботи до Гміни Вільковіце (Wilkowice,
ul. Wyzwolenia 25).

OPIEKA MEDYCZNA i POMOC PSYCHOLOGICZNA:
Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu
Ukrainy, mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki
medycznej i służby zdrowia: https://www.nfz.gov.pl.
Informacji w języku ukraińskim na temat możliwości
uzyskania pomocy udziela Podbeskidzki Ośrodek
Interwencji Kryzysowej pod nr telefonu:
+48 791 169 642 w godzinach od 17:00 do 19:00.

МЕДИЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА:
Всі громадяни, які втекли від війни з території
України, можуть безкоштовно користуватися
з медичних послуг на території Польщі:
https://www.nfz.gov.pl.
Інформацію українською мовою щодо можливості
отримання допомоги надає Підбескидзкий центр
кризового втручання за телефоном:
+48 791 169 642 з 17:00 до 19:00.

ŚWIADCZENIA RODZINNE: https://www.zus.pl.

СІМЕЙНІ ВИПЛАТИ: https://www.zus.pl.

PRACA: https://psz.praca.gov.pl.

РОБОТА: https://psz.praca.gov.pl.

NOCLEGI:
Baza noclegowa województwa śląskiego dla uchodźców
z Ukrainy: https://slaskiedlaukrainy.pl.

ПРОЖИВАННЯ:
База розміщення Сілезького воєводства для
біженців з України: https://slaskiedlaukrainy.pl.

Gmina Wilkowice przyjmuje informacje
o możliwości lokowania uchodźców
w budynkach prywatnych. Wszystkie
osoby, które będą miały możliwość
udostępnienia miejsc noclegowych,
proszone są o zgłaszanie tej deklaracji bezpośrednio do pani Małgorzaty
Dzimierskiej – tel. +48 664 969 663,
e-mail: mdzimierska@wilkowice.pl.

Додаткову інформацію для громадян України
можна знайти на сайті: https://www.gov.pl/web/
udsc/ukraina.

POMOC DLA UCHODŹCÓW - ZBIÓRKI:
Gmina Wilkowice utworzyła wyodrębnione rachunki bankowe, na które wpłacać
można środki, które przeznaczone zostaną na potrzeby związane z utrzymaniem naszych gości z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Wilkowice:
PLN: 42 8133 0003 0000 0244 2000 0097 SWIFT: POLUPLP
EUR: PL 15 8133 0003 0000 0244 2000 0098 SWIFT: POLUPLPR
USD: PL 85 8133 0003 0000 0244 2000 0099 SWIFT: POLUPLPR
Tytuł przelewu „Nasi Ukraińcy”.
Odbiorca: Gmina Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice.

Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice
Tel. (+48 33) 470 60 07 (w godz. od 8.00 do 13.00), e-mail: redaktor@wilkowice.pl
Redaktor naczelny: Elżbieta Fabirkiewicz
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.wilkowice.pl
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