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Wydarzenia
Gminy
Wilkowice

W poniedziałek, 31 maja, w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” odbył się finał
plebiscytu II Gala Sportu Gminy Wilkowice, podczas którego wyróżniono najwybitniejsze osoby i wydarzenia świata sportu naszej gminy w 2020 roku. Kluby sportowe
na początku roku mogły zgłaszać swoich najwybitniejszych przedstawicieli w sześciu
konkursowych kategoriach. Następnie, specjalnie powołana ku temu komisja konkursowa, wybrała grono nominowanych (wyróżnionych) do poszczególnych nagród
oraz zwycięzców kategorii. Jak się okazało, pandemia, mimo iż storpedowała wiele
zawodów i wydarzeń, nie przeszkodziła naszym sportowcom w rozwoju oraz osiąganiu kolejnych sukcesów, których w 2020 roku było co nie miara. Sama II Gala
Sportu Gminy Wilkowice stanowiła podsumowanie, udanego sportowo roku 2020
oraz była doskonałą okazją, by wybitnym postaciom świata sportu pogratulować
kolejnych sportowych laurów, ale i pasji, niezłomności, uporu i pracowitości.

NOMINOWANI (WYRÓŻNIENI):
Lista nagrodzonych i wyróżnionych
w poszczególnych kategoriach konkursowych
prezentuje się następująco:
SPORTOWIEC ROKU 2020:

ZWYCIĘZCA - Jakub Wolny – LKS „Klimczok-Bystra” /
skoki narciarskie
Skoczek narciarski z Wilkowic to najbardziej rozpoznawalny czynny zawodnik związany z Gminą Wilkowice, który
na stałe wszedł już do sportowej świadomości kibiców
skoków narciarskich na całym świecie. Dla skoczka, który od
blisko 20 lat pozostaje zawodnikiem LKS „Klimczok-Bystra”
rok 2020 był już kolejnym, w którym miał swoje miejsce
w gronie najlepszych skoczków narciarskich. Kuba zanotował
kilka bardzo udanych startów w zawodach Pucharu Świata,
między innymi w niemieckim Willingen, rosyjskim Niżnym
Tagile, rumuńskim Rasnov oraz w konkursach lotów narciarskich w Bad Mitterndorf. Na 6. miejscu Kuba Wolny zakończył
start w grudniowych Mistrzostwach Polski w Wiśle. Wielkim
osiągnięciem skoczka LKS „Klimczok-Bystra” w 2020 roku
było też zwycięstwo w zawodach Pucharu Kontynentalnego
w Engelbergu, które miało miejsce tuż po Świętach Bożego
Narodzenia oraz 2. miejsce kilka dni wcześniej, podczas
zawodów tej samej rangi, w fińskiej Ruce.
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Zofia Dusińska – LKS „Klimczok-Bystra” / biegi narciarskie
Młoda zawodniczka Ludowego Klubu Sportowego „KlimczokBystra” w minionym roku dopisała do swojego, bogatego już,
dorobku, kilka kolejnych sukcesów. Największymi z nich były
dwa srebrne medale podczas XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w sportach zimowych „ŚLĄSKIE 2020”: indywidualnie w stylu klasycznym na 7,5 km oraz drużynowo w kategorii
sztafet sprinterskich. Rok 2020 dla Zofii Dusińskiej oznaczał również, między innymi, debiut w Mistrzostwach Polski
Seniorek w Zakopanem i bardzo dobre miejsca (13. i 15.) oraz
powołanie do kadry wojewódzkiej w biegach narciarskich.
Jan Habdas – LKS „Klimczok-Bystra” / skoki narciarskie
Jan Habdas to jedna z największych nadziei młodego pokolenia w polskich skokach narciarskich. W roku 2020 skoczek
LKS „Klimczok-Bystra” do długiej już listy swoich osiągnięć
dopisał, między innymi, 12. miejsce podczas Mistrzostw
Polski w skokach narciarskich na igielicie w Szczyrku, 23.
miejsce podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży
w szwajcarskiej Lozannie, czy też aż 3 medale Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży „ŚLĄSKIE 2020” (2. miejsce na skoczni
HS-77, 3. miejsce na skoczni HS-104 oraz 2. miejsce
w konkurencji drużynowej).
Emilia Więckowska – KS Bystra / piłka ręczna
Emilia Więckowska, laureatka I Gali Sportu Gminy
Wilkowice w kategorii „Talent Sportowy Roku 2019”, w 2020
roku ugruntowała i umocniła swoją pozycję w Kadrze
Narodowej juniorek młodszych, w której jest jedną z wyróżniających się i najskuteczniejszych zawodniczek. Na szczeblu
klubowym, w sezonie 2019/20, wraz z drużyną Juniorek
Młodszych zajęła 4. miejsce w Śląskiej Lidze Piłki Ręcznej.
Za Emilią Więckowską także niezwykle udany debiut na
seniorskim poziomie rozgrywek w piłce ręcznej, a więc
w zmaganiach II Ligi Kobiet, której, w niedawno zakończonym
sezonie 2020/21, została najlepszą strzelczynią.
Piotr Kudzia – AZS AWF Katowice / kombinacja norweska
Wychowanek klubu LKS „Klimczok-Bystra”, dziś reprezentujący barwy AZS AWF Katowice, w roku 2020 wziął udział
w Mistrzostwach Świata Juniorów w Kombinacji Norweskiej
w Oberwiesenthal, gdzie zajął 30. miejsce indywidualnie oraz
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7. miejsce w drużynie. Swoją pozycję czołowego kombinatora norweskiego w Polsce Piotr potwierdził w październiku,
zdobywając srebrny medal podczas Mistrzostw Polski
Seniorów w Kombinacji Norweskiej w Szczyrku.

DRUŻYNA SPORTOWA ROKU 2020:

Dziewczynki Starsze - LKS „Klimczok-Bystra” / biegi
narciarskie
Drużyna Dziewczynek Starszych LKS „Klimczok-Bystra”,
w składzie: Martyna Mańdok, Martyna Rosiak, Weronika
Drelicharz i Alicja Nowak, to kolejna wyjątkowa i niezwykle
utalentowana ekipa bystrzańskiego klubu, która zanotowała
udany rok 2020. Największym sukcesem prowadzonej przez
trener Beatę Szymańczak drużyny były brązowe medale
podczas Mistrzostw Polski Młodzików rozgrywanych w bieszczadzkiej miejscowości Wołosate, w sztafecie 4 x 2,5 km.

TRENER SPORTOWY ROKU 2020:

ZWYCIĘZCA - Młodzik 2008 - GLKS Wilkowice / piłka
nożna / futsal
Drużyna piłkarska młodzików, zawodników urodzonych
w roku 2008, zanotowała w roku 2020 największy sukces
sportowy w przeszło 70-letniej historii GLKS Wilkowice,
jakim było 3. miejsce podczas rozgrywanych w grudniu
w Ustce Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-13.
Zespół trenera Daniela Gali w 2020 roku wywalczył też,
między innymi, 2. miejsce w zmaganiach II Ligi Wojewódzkiej
Młodzików. Na Gali zespół reprezentował Dominik Kubica
oraz trener Daniel Gala.

NOMINOWANI (WYRÓŻNIENI):
Juniorki Młodsze - LKS „Klimczok-Bystra” / biegi narciarskie
Duet biegaczek LKS „Klimczok-Bystra”, w składzie: Zofia
Dusińska i Weronika Jarecka to prawdziwy „towar eksportowy” sekcji biegów narciarskich bystrzańskiego klubu.
Rok 2020 przyniósł duży sukces podopiecznych trenerki
Agnieszki Szymańczak-Fiołek w postaci srebrnego medalu
XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach
zimowych „ŚLĄSKIE 2020”. Obie zawodniczki były częścią
czteroosobowego zespołu, który zdobył tytuł Drużyny Roku
2019 na poprzedniej Gali, w uznaniu za Mistrzostwo Polski
Młodziczek w biegach sztafetowych.
Duet Urszula Kulik i Karolina Fabirkiewicz - UKS „Alfa”
Wilkowice / akrobatyka sportowa - skoki na trampolinie
W 2020 roku duet: Urszula Kulik i Karolina Fabirkiewicz
napisał historię UKS ALFA Wilkowice, zdobywając dla
młodego klubu z Wilkowic pierwszy, historyczny medal
Mistrzostw Polski w skokach synchronicznych na trampolinie. Wydarzenie to miało miejsce podczas grudniowych
Mistrzostw Polski w Zielonej Górze, skąd dziewczyny
przywiozły do Wilkowic srebro. Ula to również brązowa medalistka zeszłorocznej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Sportach Halowych.
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ZWYCIĘZCA - Janusz Kruk – UKS „Alfa” Wilkowice /
akrobatyka sportowa, skoki na ścieżce i trampolinie
Trener Janusz Kruk zajął w 2020 roku 2. miejsce w ogólnopolskiej klasyfikacji trenerów akrobatyki sportowej pod
względem ilości punktów SSM zdobytych przez zawodników.
Najważniejszymi osiągnięciami medalowymi w 2020 roku
jego podopiecznych były dwa złote medale na Mistrzostwach
Polski Juniorów Młodszych w skokach na ścieżce chłopców
klasy III, dwa srebrne medale na tych samych Mistrzostwach w skokach synchronicznych na trampolinie dziewcząt klasy II
oraz brązowy medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
w indywidualnych skokach na trampolinie Urszuli Kulik.

NOMINOWANI (WYRÓŻNIENI):
Jarosław Konior – LKS „Klimczok-Bystra” / skoki narciarskie
Jarosław Konior, czyli człowiek, spod którego trenerskich
rąk wyszedł najbardziej znany skoczek naszej gminy – Jakub
Wolny, jak i cała plejada jego młodszych, nie mniej utalentowanych kolegów, do swojego bogatego, trenerskiego dorobku,
dopisał w 2020 roku kolejne sukcesy. Doskonałe występy na
ogólnopolskich arenach, w minionym roku, Jana Habdasa,
Kacpra Tomasiaka czy Tymoteusza Dyducha to w ogromnej
części zasługa właśnie trenera Jarosława Koniora.
Roman Kubica – KS Bystra / piłka ręczna
Rok 2020 przyniósł trenerowi Romanowi Kubicy, między
innymi, 4. miejsce z zespołem juniorek KS Bystra w Śląskiej
Lidze Piłki Ręcznej oraz spore sukcesy jego podopiecznych,
np. Anety Pawelec, która w barwach Kadry Śląska zwyciężyła w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Klubową
podopieczną trenera Romana Kubicy jest również najlepsza
piłkarka ręczna KS Bystra, Emilia Więckowska – czołowa
zawodniczka Kadry Narodowej Juniorek w piłce ręcznej.
czerwiec 2021
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Daniel Gala – GLKS Wilkowice / piłka nożna / futsal
Trener Daniel Gala to współautor sukcesu drużyny z rocznika 2008 GLKS-u Wilkowice, w postaci brązowego medalu
Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-13. Trener,
który w przeszłości pełnił rolę szkoleniowca kadry wojewódzkiej, w klubie z Wilkowic opiekuje się na co dzień właśnie
bardzo zdolną drużyną młodzików.
Beata Szymańczak – LKS „Klimczok-Bystra” / biegi
narciarskie
Laureatka nagrody na najlepszego trenera sportowego na
poprzedniej Gali zanotowała, co najmniej nie gorszy, sportowy rok 2020. Podopieczne Beaty Szymańczak, która tworzy
nierozłączny, trenerski duet ze swoją siostrą, Agnieszką
Szymańczak-Fiołek, w 2020 roku przywiozły z imprez sportowych, między innymi: srebrne medale Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w biegach sztafetowych i brązowe
medale Mistrzostw Polski Młodzików w biegach sztafetowych.

TALENT SPORTOWY ROKU 2020:

ZWYCIĘZCA - Piotr Wrona – GLKS Wilkowice / piłka
nożna / futsal
Piotr Wrona to kapitan i jedna z najważniejszych
postaci brązowej drużyny młodzików GLKS Wilkowice
z Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-13. Podczas
tej prestiżowej imprezy w Ustce, Piotr Wrona sięgnął po
tytuł Króla Strzelców Mistrzostw Polski w Futsalu. Zawodnik
w 2020 roku świetnie radził sobie również w tradycyjnym
wydaniu piłki nożnej, będąc jedną z wyróżniających się
postaci III ligi wojewódzkiej młodzików.

Kacper Tomasiak – LKS „Klimczok-Bystra” / skoki narciarskie
Kacper Tomasiak, zawodnik, który w 2019 roku wygrał
zawody FIS-Schüler-Grand-Prix, uznawane za nieoficjalne
mistrzostwa świata dzieci w skokach narciarskich, w roku
minionym podtrzymał niezwykle wysoki poziom. Kacper
okazał się bezkonkurencyjny w klasyfikacji generalnej
zawodów LOTOS Cup 2020 w kategorii Chłopiec Starszy,
notując w 5 startach bilans: 3 zwycięstwa i dwa razy 2.
miejsce. Doskonałe występy w 2020 roku, poparte udanymi
startami już w roku bieżącym, dostrzeżone zostały przez szkoleniowców Kadr Narodowych, a nazwisko Kacpra Tomasiaka
znaleźć można na liście rezerwowej Kadry Młodzieżowej
Mężczyzn na sezon 2021/22.
Weronika Drelicharz – LKS „Klimczok-Bystra” / biegi
narciarskie
Weronika Drelicharz była w 2020 roku jedną z architektek
sukcesu zespołu Dziewczynek Starszych LKS „KlimczokBystra”, które w doskonałym stylu wywalczyły brązowe
medale podczas Mistrzostw Polski Młodzików w miejscowości Wołosate w sztafecie 4 x 2,5 km. Podczas wspomnianej
imprezy w bieszczadzkiej miejscowości Wołosate, Weronika
osiągnęła też wielki sukces indywidulany, wieszając na swojej
szyi brązowy medal Mistrzostw Polski w stylu dowolnym. Rok
2020 to też dla Niej, między innymi, udane starty w cyklu
zawodów Pucharu Grupy Azoty.
Aneta Pawelec – KS Bystra / piłka ręczna
Najważniejszym wydarzeniem, które dotyczyło Anety
Pawelec w 2020 roku było, bez wątpienia, uczestnictwo
z sukcesem w najbardziej prestiżowej imprezie młodzieżowej w Polsce, tj. XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
– „Lubelskie 2020”. Aneta Pawelec, reprezentując Kadrę
Śląska, sięgnęła podczas tej imprezy po złoty medal, stanowiąc
w drodze po ostateczną wiktorię bardzo pewny i wyróżniający
się punkt zespołu. Na samym turnieju finałowym wystąpiła we
wszystkich pięciu meczach, notując 16 bramek.

MECENAS SPORTU ROKU 2020:

NOMINOWANI (WYRÓŻNIENI):
Maksymilian Dominiak – UKS „Alfa” Wilkowice / akrobatyka
sportowa - skoki na ściece i trampolinie
Maksymilian Dominiak to jeden z największych sportowych
talentów klubu UKS „Alfa” Wilkowice. W 2020 roku sięgnął po
złoty medal w skokach na ścieżce na Mistrzostwach Polski
Juniorów Młodszych w Zielonej Górze oraz 8. miejsce na
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych.
W skokach na trampolinie, w klasyfikacji drużynowej, na
Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych zajął 4. miejsce,
Na tych samych Mistrzostwach zdobył również 4. miejsce
w skokach synchronicznych na trampolinie. Udało mu się
też zwyciężyć w swoich kategoriach podczas Otwartych
Mistrzostwach Małopolski Libiążu oraz w Pucharze Prezesa
Śląskiego Związku Akrobatyki Sportowej w Mikołowie.
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ZWYCIĘZCA:
Wojciech
Młynarski
/
Młynarscy
Nieruchomości
Nagroda dla Wojciecha Młynarskiego stanowiła efekt
docenienia Jego, pełnego pasji, zaangażowania w rozwój
sekcji biegów narciarskich klubu LKS „Klimczok-Bystra”.
Nagrodzony przedsiębiorca to prawdziwy mecenas sportu
i talentu młodych ludzi. Wraz ze swoją firmą – bielskim
czerwiec 2021

biurem nieruchomości MŁYNARSCY NIERUCHOMOŚCI, od
kilku lat jest bardzo mocno zaangażowany w rozwój młodych
talentów LKS „Klimczok-Bystra”. Był inicjatorem i koordynatorem akcji sponsorskich na rzecz utalentowanej młodzieży
klubu z Bystrej: #posmarujdzieciomnartki oraz #zainwestujwmarzenia. Dzięki nim udało się w istotny sposób wesprzeć
młode talenty biegów narciarskich z naszej gminy. Wsparcie
Wojciecha Młynarskiego nie ogranicza się do działań sponsorskich i inicjatorskich. Jeśli tylko czas pozwala, bardzo
chętnie pojawia się podczas startów młodych zawodniczek
Klimczoka, służąc wsparciem i dopingując.

Nykiel za działalność muzyczną. Niezwykły talent Pani
Aleksandry mogliśmy podziwiać „na żywo” w części artystycznej tego niezwykłego spotkania.

WYDARZENIE SPORTOWE ROKU 2020:

ZWYCIĘZCA: „Kasia i Rita wyścig o życie”
Nagroda dla akcji „Kasia i Rita wyścig o życie” w kategorii
Wydarzenie Sportowe Roku 2020 miało dwa podstawowe
wymiary. Z jednej strony – stanowiło docenienie wybitnego,
sportowego charakteru i walki o powrót do zdrowia obu
zawodniczek, która, co najważniejsze, pełna jest codziennych sukcesów.
Z drugiej strony – mianem wyjątkowego, wielkiego wydarzenia, określić można wszystko to, co bezpośrednio po
wypadku wydarzyło się w przestrzeni publicznej. Wydarzenie
to poruszyło wiele osób, które zaangażowały się w walkę
o życie i zdrowie Kasi i Rity. W czasie, gdy w szpitalu trwała
walka o życie dziewczyn, masowo oddawano przeznaczoną
dla nich krew. Niemal od razu na portalu pomagam.pl wystartowała, zorganizowana przez Panią Kamilę Anczykowską,
zbiórka na leczenie i rehabilitację dziewczyn, pod wymownym
tytułem „Kasia i Rita wyścig o życie”. W pomoc, na najrozmaitsze sposoby, czy to finansową, czy też przekazując np.
sprzęt, włączyły się setki osób, w tym także znane postacie,
jak kolarski mistrz, Peter Sagan. Wszystko to było przykładem
niespotykanej wręcz solidarności i dobrego serca oraz przepełnione dobrą energią, której najlepszą emanacją są same
dzielne kolarki.
Statuetki na II Gali Sportu odebrały więc zarówno: poszkodowana w wypadku mieszkanka Wilkowic, Katarzyna Konwa,
jak i inicjatorka akcji na rzecz poszkodowanych kolarek,
Kamila Anczykowska.
W trakcie II Gali Sportu Wójt Gminy Wilkowice Janusz
Zemanek wręczył kwiaty dwóm Paniom - Laureatkom powiatowego konkursu Lady Disabled. Kolarka, Dominika Putyra,
została doceniona za osiągnięcia sportowe, a Aleksandra
Głos Gminy Wilkowice

Nagrody wręczali: Józef Pawlusiak - olimpijczyk
z Lake Placid, Tadeusz Pilarz - prezes Beskidzkiej
Rady Olimpijskiej, Wiktor Krebok - legendarny trener,
olimpijczyk z Atlanty, Wójt Gminy Wilkowice Janusz
Zemanek, przewodniczący Rady Gminy Wilkowice
Marcin Kwiatek oraz przewodnicząca Komisji Sportu,
Turystyki, Zdrowia i Promocji, radna Gminy Wilkowice
Alina Macher.

II Gala Sportu Gminy Wilkowice przeszła do historii.
Wydarzeniu towarzyszyło wiele pozytywnych, sportowych
emocji, stanowiło ono najlepszy dowód na niezwykle wysoki
poziom sportu w naszej gminie. Podczas swojej wypowiedzi
na Gali, Wójt Gminy zaprosił zebranych na kolejną, trzecią
już jej edycję, na którą przyjdzie czas za rok. Jak widać po
bilansie kilku miesięcy roku 2021 – wyjątkowych sukcesów
sportowych już jest wiele i kolejna Gala Sportu stać będzie
zapewne na co najmniej równie wysokim poziomie.
Relację z wydarzenia można obejrzeć na profilu www.
facebook.com/gminawilkowice oraz na kanale YouTube.
Sebastian Snaczke / UG Wilkowice
czerwiec 2021
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19 maja 2021 r. Urząd Gminy w Wilkowicach miał
zaszczyt gościć niezwykłe pary małżeńskie. W zeszłym
roku 16 par z naszej gminy świętowało 50-tą rocznicę
ślubu. To właśnie te małżeństwa odebrały z rąk Wójta
Gminy Wilkowice medale, dyplomy i upominki.
Serdecznie gratulujemy tej pięknej rocznicy,
życzymy zdrowia, szczęścia oraz mnóstwa dobrych,
spędzonych wspólnie, chwil.

Małgorzata i Bronisław Góra

Anna i Jacek Kaźmierczak

Irena i Antoni Kempys

Maria i Stanisław Jachniccy

Maria i Andrzej Kubańda

Krystyna i Ryszard Kubica

Janina i Edward Puchałka

Maria i Jerzy Słobosz

Irena i Marek Smoleńscy

Jadwiga i Jan Talik

Głos Gminy Wilkowice
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Renata i Henryk Wirscy

Zofia i Jan Zych

Emilia i Karol Chowaniec

Krystyna i Piotr Wyrobek

Urodziny Pani Anny Maślanki
Anna Maślanka to aktywna działaczka samorządowa
i społeczna. Inicjatorka działalności bystrzańskich stowarzyszeń: Towarzystwa Przyjaciół Bystrej oraz Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”. Wieloletnia
Prezes „Bystrzańskiej Inicjatywy”. Była członkini „Chóru
Cantica”. Radna Gminy Wilkowice pięciu kadencji (19982018). W latach 1998-2002 Przewodnicząca Rady Gminy.
Była Kierownik Rozlewni Wody w Spółdzielni „Bystrzanka”.
Przedsiębiorca i filantrop. Znana ze swojej wyjątkowej,
społecznej aktywności. Zainicjowała powstanie wielu obiektów
na terenie Bystrej, między innymi: biwaku, Gminnego Ośrodka
Kultury „Promyk”, czy też parku tematycznego poświęconego
pamięci Juliana Fałata. Fundatorka „Juliana” - corocznej
nagrody dla najlepszego ucznia Szkoły Podstawowej nr
2 w Bystrej im. Juliana Fałata. Mecenas lokalnej sztuki
ludowej. Z Jej inicjatywy na terenie Bystrej pojawiła się duża
liczba „witaczy” i innych drewnianych rzeźb autorstwa lokalnych mistrzów dłuta, a do kalendarza na stałe weszły takie
wydarzenia jak np. Jarmark Sztuki Regionalnej. Mocno
zaangażowana w życie społeczne Bystrej, współpracując
z działającymi na jej terenie organizacjami. Z okazji 80-tych
urodzin życzymy Pani Annie wielu lat w zdrowiu i radości!

Głos Gminy Wilkowice

Jubileusz „Promyka”
Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” obchodził swoje
piąte urodziny w roku 2020, ale dopiero w 2021 przepisy pozwoliły na zorganizowanie uroczystości.
11 czerwca odbył się wspaniały koncert galowy,
w którym zaprezentowały swoje umiejętności zespoły
taneczne, wokalne i teatralne, rozwijające swoje
talenty pod opieką „Promyka”. Gościnnie wystąpiła
również w tangu Bielska Estrada z Bielskiego Centrum
Kultury oraz podczas koncertu - solistka Zespołu Pieśni
i Tańca Bielsko w choreografii Łukasza Holi. Atmosfera
spotkania była uroczysta, wzruszająca i niezwykle
ciepła. Pani Dyrektor GOK „Promyk” Agnieszka
Sech-Brzóska otrzymała gratulacje i życzenia między
innymi od obecnego Wójta Gminy Wilkowice Janusza
Zemanek, Przewodniczącego Rady Gminy Marcina
Kwiatka, od Wójta Mieczysława Rączki, pod którego
okiem Ośrodek Kultury budził się do życia, oraz od
Starosty zaprzyjaźnionej Gminy Bziny ze Słowacji.
Życzymy całemu zespołowi „Promyka” satysfakcji
z wykonywanej pracy na rzecz rozwoju kultury, by
kolejne lata były źródłem wielu sukcesów, przyniosły
nowe idee, a Ośrodek Kultury pozostał nadal miejscem
pełnym życia, przyjaznym i inspirującym.
Elżbieta Fabirkiewicz / UG Wilkowice

czerwiec 2021
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Inwestycje
Kanalizacja
W związku z informacją uzyskaną od Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie zgody na
możliwość użytkowania kanalizacji – mieszkańcy zlewni F1
otrzymali informacje o możliwości przyłączenia się do sieci
kanalizacyjnej. Mogą przyłączać się mieszkańcy następujących ulic: Wyzwolenia, Jeżynowej, Poziomkowej, Bławatków,
Chabrowej, Malwowej, Żytniej, Pszennej, Gościnnej,
Jagodowej (częściowo), Na Wałach, Rzemieślniczej,
Żywieckiej od nr 142 do 164, Agrestowej, Prostej, Ornej,
Topolowej (częściowo - od ul. Żywieckiej).
Prace przy rozbudowie kanalizacji realizowane są „pełną
parą”. Dostarczone zostały zbiorniki żelbetowe pod tłocznię
ścieków Huciska. Jest to 5 elementów o średnicy 4 m,
z których najcięższy waży ponad 20 ton! Gabaryty te nie
pozwoliły na normalny przejazd pojazdów transportowych,
należało dokonać uzgodnień i zamknięcia dróg. Transport
i rozładunek przeprowadzony został bardzo sprawnie, a film
dokumentujący tę operację można obejrzeć na profilu www.
facebook.com/gminawilkowice.
Trwają prace przy budowie pompowni przy ul. Łubinowej,
gdzie została wylana płyta fundamentowa o grubości 60 cm.
Na płycie posadowiono już zbiornik pompowni.
Jednostka Realizująca Projekt

Ul. Agrestowa odwodnienie gotowe!
Teraz droga i parking.
Oświetlenie
Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej w pasie
drogowym drogi powiatowej (dawnej wojewódzkiej) nr 942,
ul. Szczyrkowskiej w Mesznej, rozpoczęta w 2020 roku,
dobiegła końca. Inwestycja przebiegała dwuetapowo:
pierwszy zakres obejmował obszar od ZSP w Mesznej
do granicy z Buczkowicami, a drugi – od skrzyżowania ul.
Szkolnej i Szczyrkowskiej do potoku Mesznianka. Tutaj
należało najpierw wykonć zabudowę kanalizacji deszczowej wykonanywaną w ramach rozbudowy ul. Agrestowej.
Oświetlona ścieżka rowerowa w znaczący sposób poprawiła
bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i rowerzystów.
W sumie podwieszono 2165 metrów linii oświetleniowej,
posadowiono 55 słupów, zabudowano 57 opraw. Kwota przeznaczona na tę inwestycję (wraz z nadzorem inwestorkim) to
ok. 282 tys. zł.
Referat Inwestycji Urzędu Gminy w Wilkowicach
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Inwestycja na ul. Agrestowej dobiega końca! Odwodnienie
zostało już w całości wykonane, a w chwili obecnej na ukończeniu są już prace przy budowie drogi oraz parkingu, który
będzie służył rodzicom przedszkolaków uczęszczających do
nowego przedszkola.
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Przekazanie budynku dworca kolejowego
9 czerwca 2021 roku nastąpiło, oczekiwane od wielu
lat, przekazanie prawa użytkowania wieczystego budynku
dworca kolejowego Wilkowice-Bystra na rzecz Gminy
Wilkowice wraz z częścią pasa drogowego ul. Dworcowej.
Klucze do budynku Wójtowi Gminy przekazał osobiście
Członek Zarządu PKP S.A. Pan Krzysztof Golubiewski.
O przekazanie budynku dworca PKP Gmina Wilkowice
zabiegała od wielu lat i raz była bliżej, raz dalej od tego
celu. Raz rozmowy toczyły się, to znowu były na jakiś czas
wstrzymywane. Ostatnie dwa lata przyniosły znaczący
przełom, ale droga do niego była raczej kręta.

Pierwsze oficjalne porozumienie w sprawie przekazania
dworca Gminie Wilkowice wraz z terenami przyległymi,
zostało podpisane już w roku 2016. W związku z dynamicznie zmieniającymi się przepisami i koniecznością
dokonywania bieżących uzgodnień ze spółkami grupy
PKP, porozumienie było kilkakrotnie modyfikowane
i aneksowane. Kilka lat trwały także szeroko zakrojone prace związane z podziałami geodezyjnymi oraz
ustanawianiem prawa służebności przesyłu mediów
umieszczonych w pasie drogowym ul. Dworcowej.
Punktem przełomowym w tym procesie było uzyskanie
zgody odpowiedniego Ministra na
zbycie budynku dworca na rzecz
Gminy Wilkowice. Ostatecznie,
po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień i dokumentów,
w czerwcu br. doszło do podpisania aktu notarialnego.
Gmina Wilkowice otrzymała
budynek dworca oraz część pasa
drogowego
ulicy
Dworcowej
nieodpłatnie, zobowiązując się
jednocześnie do zapewnienia
w części budynku (ok. 10%
powierzchni) miejsca do obsługi
pasażerów. Docelowo w części tej
zostaną zlokalizowane sanitariaty
oraz poczekalnia.
Alicja Raszka-Micherdzińska,
Sekretarz Gminy Wilkowice

Budynek dla OPP - ul. Fałata 2h
Obecnie realizowane jest zadanie pn. „Termomodernizacja
oraz remont budynku gminnego w Bystrej przy ul. Fałata 2H
w systemie zaprojektuj-wybuduj”, dofinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
osi priorytetowej IV: „Efektywność energetyczna, odnawialne
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 4.3.2 Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej”. Koszt inwestycji to 1 099 715,01
zł. Budynek będzie służył stowarzyszeniom i organizacjom
pozarządowym.
Zostały już wykonane: schody zewnętrzne, izolacja cieplna
ścian i stropu wozowni oraz stropów w budynku głównym,
tynkowanie ścian wewnętrznych, montaż kanałów wentylacji
mechanicznej, posadzki w piwnicach, instalacja elektryczna.
W ramach termomodernizacji pozostały jeszcze do wykonania następujące prace: budowa kotłowni, wentylatorowni,
systemu ogrzewania powietrznego oraz wentylacji pomieszczeń wraz z rekuperacją, budowa wewnętrznej instalacji
gazowej, wymiana okien, ocieplenie budynku, wykonanie
elewacji, renowacja (wymiana) drzwi wejściowych, ocieplenie
oraz wykonanie podłogi w pomieszczeniu wozowni, montaż
kolektorów solarnych i systemu fotowoltaiki, budowa systemu
BMS, tj. systemu cyfrowego sterowania i monitoringu integrującego wszystkie zamontowane systemy.
Głos Gminy Wilkowice

W ramach remontu przewiduje się: drenaż opaskowy
budynku oraz podłączenie go do kanalizacji deszczowej,
toaletę na parterze budynku głównego, toaletę w pomieszczeniu wozowni,
przebudowę wewnętrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej, wzmocnienie stropów, przebudowę
wewnętrznej instalacji wody użytkowej oraz budowa instalacji
c.w.u., wyciszenie ścian pomieszczenia wozowni (pomieszczenie to przewidziane jest na próby zespołów muzycznych),
wymianę (remont) drzwi wewnętrznych w budynku głównym
oraz w pomieszczeniu wozowni, przystosowanie obiektu do
obowiązujących przepisów p.poż., malowanie pomieszczeń.
Przewidywany termin zakończenia prac mija pod koniec
maja 2022 roku
i wszystko wskazuje
na to, że jeśli uda się
utrzymać dotychczasowy poziom i tempo
prac,
inwestycja
zostanie ukończona
zgodnie z planem.
Referat Inwestycji
Urzędu Gminy
w Wilkowicach
czerwiec 2021
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Wójt Gminy odpowiada...
Redakcja: Na profilu Gminy Wilkowice na portalu
Facebook mieszkańcy często pytają o remonty ulic...
Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek: W związku
z tym, że pod wieloma postami dotyczącymi innych spraw,
grupa mieszkańców umieszcza różne wpisy dotyczące stanu
technicznego ul. Klimczoka od mostu koło przystanku „Pod
Źródłem”, pozwolę sobie w pierwszej kolejności odpowiedzieć na to pytanie.
Ul. Klimczoka stanowi ogromny problem z kilku powodów.
Po pierwsze, jest to ulica bardzo wąska i jej całkowita przebudowa będzie się wiązała z potrzebą zamknięcia całej
drogi, bez możliwości przejazdu. Taki stan rzeczy jest nie
do przyjęcia, nie tylko ze względu na samych mieszkańców,
ale przede wszystkim ze względu na ich bezpieczeństwo
(karetka pogotowia, straż pożarna). W związku z tym, jeszcze
w poprzedniej kadencji prowadzone były prace projektowe
nowej przeprawy mostowej. Lokalizacja inwestycji została
wskazana kilkanaście metrów powyżej obecnie istniejącej
kładki pieszej w okolicach Hotelu Golden Tulip Magnus.
Projekt ten został zarzucony z dwóch przyczyn - po pierwsze,
kosztorys przekroczył kwotę 10 mln zł, po drugie, Starostwo
Powiatowe w odpowiedzi na propozycję współfinansowania
inwestycji odpowiedziało, że nie może finansować inwestycji
ze względu na brak drogi powiatowej w sąsiedztwie planowanej budowy.
Obecnie na ukończeniu jest projekt przeprawy mostowej
zlokalizowany kilkadziesiąt metrów poniżej pętli autobusowej
Bystra Leśniczówka. Gmina czyni starania w celu wpisania
tej inwestycji w planie strategii Powiatu Bielskiego na kolejne
lata. Dopiero zakończenie budowy mostu otworzy nam drogę
do gruntownej przebudowy ul. Klimczoka.
Innym równie znaczącym problemem jest nieuregulowany
stan prawny działek pod ul. Klimczoka. W związku z tym,
że ulica ta uprzednio była administrowana przez Powiat
Bielski jako droga powiatowa, to właśnie na Starostwie ciąży
obowiązek uregulowania jej stanu prawnego. Te prace są
systematycznie wykonywane, chociaż muszę dodać, że
z dużym oporem. Oczywiście bieżący remont będzie wykonywany systematycznie, a dziury łatane. Całkowicie przyznaję
rację wszystkim tym, którzy wytykają nam bardzo późny termin
przystąpienia do remontu cząstkowego. Przyjmuję wszystkie
te uwagi i przepraszam. Wyjaśniam również, w żaden sposób
nie umniejszając Państwa oczywistej racji, że późny termin
rozpoczęcia tych prac wynika głównie z wejścia w życie
nowej ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
R: Komentarze dotyczące remontu parkingu pod
Ośrodkiem Zdrowia są bardzo pozytywne. Mieszkańcy
pytają przy okazji o remont budynku urzędu.
W: Bardzo cieszy mnie dobre przyjęcie z Państwa
strony przebudowy parkingu przed Ośrodkiem Zdrowia
w Wilkowicach, dziwią natomiast komentarze związane
z remontem Urzędu Gminy. Od wielu lat remontowane są
drogi i placówki oświatowe, budowane są obiekty sportowe,
place zabaw i parkingi, nie wspominając już o kanalizacji.
Tymczasem, budynek urzędu nie ma ocieplonego choćby
jednego metra kwadratowego ściany, nie mówiąc już o izolacji
termicznej dachu. O ile odpadające tynki, wilgoć w piwnicy,
przeciekający miejscami dach oraz duże koszty utrzymania,
wynikające z braku termomodernizacji, nie są dla mnie ostateczną przesłanką do podjęcia się gruntownego remontu,
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o tyle pojedyncza, wąska klatka schodowa i to na samym
końcu obiektu oraz brak dostosowania budynku publicznego
(jakim jest urząd gminy) do, wymaganych przepisami i dobrą
praktyką, potrzeb osób niepełnosprawnych, to już zupełnie
inna sprawa. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że przebudowa
budynku urzędu dla wielu będzie znakomitym powodem do
szerokiej krytyki, jednak muszę na tę sprawę patrzyć przez
pryzmat odpowiedzialności i celowości istnienia Urzędu
Gminy oraz zapewnienia jak najlepszego komfortu interesantom załatwiającym sprawy w urzędzie.
R: Jakie są postępy i plany związane z programem
Czyste Powietrze?
W: W mojej opinii, w ostatnich dwóch latach w zakresie
ochrony powietrza wykonaliśmy ogromny postęp. Opracowany
został Program Ograniczenia Niskiej Emisji, uruchomiliśmy
gminne dopłaty do wymiany pieców węglowych, zainstalowane zostały EkoSłupki (wraz z uruchomioną do nich później
aplikacją), nawiązaliśmy współpracę z firmą pomagającą
wypełniać wnioski do programu Czyste Powietrze, w szkołach i przedszkolach przeprowadzono zajęcia edukacyjne
w zakresie ochrony środowiska, wydrukowaliśmy ogromne
ilości informacji dotyczące aktualnych przepisów prawa oraz
możliwości korzystania z różnych dofinansowań, a Straż
Gminna odwiedziła dziesiątki domostw, informując właścicieli
o obowiązku wymiany starych „kopciuchów” oraz o możliwościach skorzystania z pomocy. Proszę Państwa, nie wszystko
na raz - najpierw usuniemy „kopciuchy”, potem przejdziemy
dalej.
R: Dworzec kolejowy wiąże się dla Mieszkańców
ze wspomnieniami i bardzo liczą na przywrócenie mu
blasku. Czy to jest możliwe?
W: Jeszcze nie możemy nic powiedzieć o przyszłej
funkcji budynku dworca kolejowego, poza tym, że w niewielkiej części zostanie utworzona poczekalnia dla podróżnych
oraz toalety. Przejęcie praw do dworca to dopiero pierwszy
z zaplanowanych kilku kroków. Sprawna komunikacja będzie
w przyszłości warunkowała rozwój naszej gminy. Linie nr „2”
oraz „57” bielskiego MZK wraz z całą resztą połączeń realizowanych przez Komunikację Beskidzką, to komunikacja
lokalna. Kolej to okno na świat i ogromna szansa. Aby ją
jednak skutecznie wykorzystać, potrzebne jest centrum przesiadkowe. Nie mam na myśli tylko dużego parkingu, lecz
nowoczesny kompleks, którego rdzeniem będzie właśnie
stacja kolejowa. Mam wizję, w której za kilka, kilkanaście lat
to miejsce będzie mocno bijącym sercem naszej gminy.
Wójt Gminy Wilkowice, dr inż. Janusz Zemanek
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Informacje

Na XXX Sesji Rady Gminy Wilkowice w dniu 26 maja 2021 r. zostały podjęte następujące uchwały:

Na XXX Sesji Rady Gminy Wilkowice w dniu 26 maja 2021 r. zostały podjęte następujące uchwały:
Numer uchwały

Tytuł uchwały

Najważniejsze założenia

XXX/279/2021

w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o
dochodach gospodarstwa domowego

Określenie wzoru wniosków

XXX/280/2021

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wilkowicach za 2020 r.

Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SG ZOZ za rok 2020 na
podstawie przedstawionego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji
dodatkowej.

XXX/281/2021

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wilkowice

Ustalenie wysokości poszczególnych dodatków, warunków ich przyznawania oraz
sposobu obliczania.

XXX/282/2021

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mesznej do przyznania minimalnej
stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycielowi,
wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 30 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Upoważnienie dyrektora ZSP w Mesznej do przyznania minimalnej stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczycielowi, wyższej od ustalonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela, na okres od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2024. Dot. to terapeuty
pedagogicznego pracującego z dzieckiem z niepełnosprawnością w stopniu
głębokim.

XXX/283/2021

w sprawie określenia szczegółowego trybu i
harmonogramu opracowania projektu Strategii
Rozwoju Gminy Wilkowice do roku 2030 p.n. "Gmina
Wilkowice 2030", w tym trybu konsultacji

Określenie trybu i harmonogramu prac na Strategią Rowoju Gminy Wilkowice do
roku 2030. Dokument wyznaczający ramy czasowe poszczególnych etapów prac,
które zakończy przyjęcie nowego dokumentu strategicznego dla Gminy Wilkowice.

XXX/284/2021

w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania tytułu
"Honorowy Obywatel Gminy Wilkowice"

Przyjęcie nowego regulaminu z wprowadzeniem zapisów umożliwiających
pośmiertne nadanie tytułu.

XXX/285/2021

w sprawie zmiany uchwały nr XII/89/2011 Rady Gminy
Wilkowice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych oraz
warunków korzystania z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Wilkowice

Na wniosek Rady Sołeckiej w Bystrej dokonano aktualizacji nazw przystanków:
- z Bystra Spółdzielnia na Bystra Centrum
- z Meszna Dolna na Bystra Południowa

XXX/286/2021

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy
Wilkowice na 2021 rok

Po wprowadzeniu zmian przyjęto:
- plan dochodów: 84.127.685,62 zł
- plan wydatków: 102.254.701,12 zł
- planowany deficyt budżetowy: 18.127.015,50 zł

XXX/287/2021

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2021 –
2032

Dostosowano zapisy WPF do zmian dokonanych w budżecie gminy.
Wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy
budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach.”

XXX/289/2021

w sprawie przekazania wniosku według właściwości

Przekazanie pisma Spółki Wodociągowej w Wilkowicach do rozpatrzenia przez
Wójta w zakresie poszukiwania wody na działce gminnej zlokalizowanej na obszarze
rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej.

XXX/290/2021

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Śląskiego NR
NPII.4131.1.510.2021 z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie
stwierdzenia nieważności uchwały NR XXVIII/265/2021
Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 marca 2021 r. w
sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wilkowice na rok 2021

Wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

Z pełną treścią uchwał można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilkowice: https://bip.gwwilkowice.finn.pl/

XXXI Sesja Rady Gminy Wilkowice, podczas której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Wilkowice za rok 2020,
odbędzie się 28 czerwca br. o godz. 10.00 na sali widowiskowej OSP Wilkowice przy ul. Strażackiej 3 z zachowaniem reżimu
sanitarnego. Podczas tego posiedzenia mieszkańcy mają możliwość uczestnictwa w debacie nad raportem – o warunkach
udziału, które należy spełnić zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, informowałem w poprzednim numerze „Głosu Gminy
Wilkowice”.
		
Raport jest dostępny w Biuetynie Informacji Publicznej Gminy Wilkowice pod adresem internetowym:
		
https://bip.gwwilkowice.finn.pl/ w zakładce Raport o stanie Gminy Wilkowice.					
Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice Marcin Kwiatek
Głos Gminy Wilkowice
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Podsumowanie działalności Posterunku
Policji w Wilkowicach w 2020 roku
Dokonując analizy stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie działania Posterunku Policji
w Wilkowicach, należy zauważyć niewielki spadek ilości przestępstw. Należy jednak zauważyć, że przestępstwa przeciwko
mieniu (kradzieże i kradzieże z włamaniem), mimo wzrostu
o jedno zdarzenie, utrzymują się na tym samym poziomie.
W porównaniu do 2019 roku, odnotowano znaczny wzrost
nietrzeźwych uczestników ruchu. Wynikiem takiej sytuacji
mogą być zwiększone kontrole drogowe prowadzone przez
funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Wilkowicach, Zespołu
Patrolowego z Komisariatu Policji w Szczyrku jak i kierowane na nasz teren siły funkcjonariuszy Wydziału Ruchu
Drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
Zagadnienie to jest monitorowane i objęte nadzorem.
Odnotowano również wzrost przestępstw narkotykowych.
Przestępstwa te związane są z posiadaniem narkotyków.
Zagadnienie to również jest monitorowane i objęte nadzorem.
Należy też odnotować wzrost popełnionych wykroczeń
na terenie Gminy. Związane jest to z ogłoszonym stanem
pandemii na terenie kraju i egzekucji przepisów wprowadzonych celem jej ograniczenia. Wykroczenia te były głównie
związane z brakiem realizacji obowiązku zasłaniania ust
i nosa przez osoby w przestrzeni publicznej.
Podkreślić w tym miejscu należy, iż rok 2020 był dla funkcjonariuszy Policji, jak również dla wszystkich obywateli,
rokiem innym niż wszystkie, z uwagi na trwającą pandemię.
Funkcjonariuszom Policji zlecono wiele dodatkowych zadań
takich jak: kontrole osób odbywających kwarantannę, kontrole

Odnotowaliśmy w naszej gminie przypadek próby
oszustwa. Dzwoniąca osoba podaje się za członka
rodziny w trudnej sytuacji, próbując wymusić pomoc.
Prosimy o czujność i dokładną weryfikację rozmówcy.

przestrzegania przez obywateli przepisów związanych ze
stanem epidemicznym. Pomimo trudności, zadania te udało
się zrealizować. Na skuteczną realizację tych zadań wpływ
na pewno miał fakt, iż z oczywistych przyczyn we wskazanym
czasie nie były realizowane żadne większe imprezy sportowe,
kulturalne, okolicznościowe, które w normalnych warunkach
wymagają dość dużego zaangażowania sił i środków.
asp. Sławomir Grzesiuk
Kierownik Posterunku Policji w Wilkowicach

Jak chronić się przed włamaniami
Najlepszym zabezpieczeniem domu lub mieszkania jest
życzliwy sąsiad. Poznaj swojego sąsiada. Dobrze znający
się i zorganizowani sąsiedzi mogą skutecznie przeciwstawić się włamaniom, czy kradzieżom. Porozmawiaj
z Twoim sąsiadem o bezpieczeństwie w Waszym miejscu
zamieszkania, ustalcie, jak zachować „sąsiedzką czujność”.
Niezwłocznie zatelefonuj na numer alarmowy 112, gdy:
• zauważysz cokolwiek, co wzbudzi Twój niepokój
w miejscu zamieszkania,
• usłyszysz hałasy w mieszkaniu sąsiada, a wiesz, że
mieszkańcy wyjechali,
• zobaczysz nieznajomego, próbującego otwierać drzwi
u sąsiada, a wiesz, że nie ma go w domu,
• zauważysz podejrzanie zachowujące się osoby w okolicy
posesji sąsiada, czy na ulicy lub parkingu,
• przypadkowo staniesz się świadkiem włamania,
kradzieży lub zauważysz, że komuś może grozić niebezpieczeństwo,
• widząc zagrożenie – nie narażaj się sam, nie płosz przestępców, a natychmiast powiadom dyżurnego,
• opuszczając na dłuższy czas mieszkanie (urlop, pobyt
w szpitalu), zostaw znajomemu sąsiadowi klucze do domu
i poproś o zapalanie codziennie, chociaż na kilka minut,
światła w różnych pomieszczeniach, włączenie radia lub
telewizji, wyjmowanie ze skrzynki Twojej korespondencji,
usunięcie wiszących na klamce reklam, które świadczą,
że nie ma nas w domu. To wszystko stworzy wrażenie, że
w mieszkaniu stale ktoś przebywa.
asp. Sławomir Grzesiuk
Kierownik Posterunku Policji w Wilkowicach

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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Głos Gminy Wilkowice

czerwiec 2021

Kolej na Wilkowice!
Nadchodzący okres wakacji oraz większej ilości ciepłych,
słonecznych dni, pozwala na planowanie zarówno dłuższych
urlopów, jak i krótkich wyjazdów do atrakcyjnych turystycznie miejsc naszego regionu. Stowarzyszenie „Razem
dla Wilkowic” w dzisiejszym artykule pragnie przedstawić
kilka propozycji na jednodniowe wycieczki do miejsc, do
których dojazd jest możliwy pociągami spółki Koleje Śląskie.
Ekologiczny, wygodny i klimatyzowany środek transportu,
jakim jest pociąg, może godnie zastąpić samochód osobowy.

Pszczyna - perła Górnego Śląska

Pszczyna to niewątpliwie przepiękne miasto, zachwycające bogatą historią i miejscami, które koniecznie trzeba
zobaczyć. Jedną z największych atrakcji miasta jest
Muzeum Zamkowe, nazywane polskim Wersalem, posiadające magnackie wnętrza dostępne dla zwiedzających.
Droga z pociągu na teren zamku wiedzie przez kompleksy
parkowe, które pozwalają na wypoczynek i spacery wśród
starych drzew i malowniczych jeziorek. Na terenie parków
znajdują się również: skansen „Zagroda Wsi Pszczyńskiej”
oraz Pokazowa Zagroda Żubrów! Będąc w Pszczynie warto
również zwiedzić rynek znajdujący się nieopodal zamku bogata architektura połączona z lokalami gastronomicznymi,
pozwala na skonsumowanie posiłku przed podróżą powrotną.
Pieszo ze stacji w Pszczynie można dojść do wymienionych atrakcji w około 15 minut. Jest to miejsce szczególnie
polecane seniorom i rodzinom z dziećmi ze względu na
różnorodność atrakcji oraz łatwość terenu. Pociągiem ze
stacji Wilkowice Bystra dojedziemy do Pszczyny w około 40
minut.

górskich, malowniczość Jury Krakowsko-Częstochowskiej
oraz rezerwatów przyrody, pozwalają na samodzielne zaplanowanie wycieczki i aktywne spędzenie czasu wraz z rodziną
lub znajomymi. Do wielu tych miejsc dociera kolejowy transport publiczny, który umożliwia podróż większą grupą osób
(również z rowerami) i nie wymaga zaangażowania kierowcy.
Korzystając z okazji życzymy wszystkim mieszkańcom
bezpiecznego wypoczynku podczas tegorocznych wakacji
oraz wielu słonecznych dni! Jednocześnie zachęcamy
Państwa do skorzystania z oferty publicznego transportu
w naszym regionie.
Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic”

A może do wesołego miasteczka lub zoo?

Rodzinne spędzenie czasu wolnego w Śląskim Wesołym
Miasteczku „Legendia” lub Ogrodzie Zoologicznym, zlokalizowanym w Parku Śląskim, nie wymaga konieczności podróży
własnym środkiem transportu. Edukacyjna wycieczka pozwalająca dzieciom poznać i zobaczyć na żywo takie zwierzęta
jak małpy, żyrafy czy kangury, to niewątpliwie dobry pomysł na
jeden z wakacyjnych dni. Bliska odległość ZOO od Wesołego
Miasteczka sprawia, że obie atrakcje można odwiedzić
w ciągu tego samego dnia.
Dojazd do Parku Śląskiego jest możliwy poprzez podróż
pociągiem Kolei Śląskich ze stacji Wilkowice Bystra do
Katowic oraz skorzystanie z tramwaju kursującego bezpośrednio spod dworca PKP i Galerii Katowickiej (np. linii 19)
- po 16 minutach podróży tramwajem należy wysiąść na
przystanku „Park Śląski Ogród Zoologiczny”. Osoby dorosłe
mają możliwość zakupu jednego „EKO Biletu” np. u konduktora w pociągu, który pozwala na przejazd pociągami Kolei
Śląskich oraz wszystkimi tramwajami i autobusami na terenie
metropolii. Jeśli podróż tam i z powrotem będzie trwała do 12
godzin, za taki bilet zapłacimy tylko 24 złote.

Uroki Beskidów, Jura KrakowskoCzęstochowska...

Województwo śląskie to jedno z najbardziej atrakcyjnych
turystycznie regionów w Polsce. Bogate dziedzictwo przemysłowe wielu miejscowości, piękno i uroki beskidzkich szczytów
Głos Gminy Wilkowice

161

Dobra wiadomość dotycząca komunikacji autobusowej na
terenie Gminy Wilkowice!
Od czerwca 2021 r. kursuje autobus linii nr 161! Będzie on
łączył miasto Bielsko-Biała z odległą „Bułgarią” oraz Gminną
Strefą Aktywności Gospodarczej. Autobus będzie pojawiał się
w Strefie przed rozpoczęciem „zmiany” w zakładach, a odjedzie po jej zakończeniu. Trasa tej linii będzie przebiegała
ulicą Wyzwolenia, co oznacza, że przystanki autobusowe
pod Urzędem Gminy i Ośrodkiem Zdrowia nie zostaną pominięte. Szczegółowy rozkład jazdy linii 161 już lada moment
pojawi się na istniejących (i nowych) przystankach.
Elżbieta Fabirkiewicz / UG Wilkowice
czerwiec 2021
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Tablica Światowych Dni
Młodzieży zamontowana
Tablica upamiętniająca Światowe Dni Młodzieży w 2016
roku została zamontowana na głazie, w tym celu posadowionym u zbiegu ulic Wyzwolenia i Szkolnej w Wilkowicach.
W związku z tym nadarza się okazja, aby nieco powspominać. To już pięć lat minęło od tego czasu, jak mieliśmy
zaszczyt gościć w naszych domach liczną grupę młodzieży
z ponad sześciu krajów. Choć to nieco ponad 100 km od
Krakowa, gdzie miały miejsce główne spotkania i atrakcje
związane z obchodami ŚDM, to u nas znaleźli otwarte drzwi
domów i serca rodzin, które udzieliły im noclegu, ale i gorącej,
rodzinnej atmosfery. Goście, dla upamiętnienia swego pobytu,
posadzili na skwerku przy ulicy Szkolnej w Wilkowicach 12
klonów, które miały być zalążkiem pod skwerek dla okolicznych mieszkańców, ale nie tylko.
Mówią, że „wszystko co dobre rodzi się w bólach” – oby
i tak było z naszym skwerkiem (w co gorąco wierzę). Najpierw
nazwę tego skwerku upamiętniał maszt z tabliczką loga ŚDM,
wykonaną przez nieżyjącego już Pana Stanisława Kwaśnego.
Niestety, warunki atmosferyczne nadszarpnęły materiał
i trzeba było maszt zdemontować. Już wówczas poprzedni
sołtys (jak każe o sobie mówić: „sołtys senior”) Pan Ryszard
Rączka wraz z radą sołecką i Stowarzyszeniem „Razem dla
Wilkowic”, podjął starania, by na lata utrwalić nazwę tego
skweru. Tak powstał pomysł tablicy zamocowanej na głazie.
Mimo, iż „sołtys senior” postanowił przejść na emeryturę społeczną, to nie zrezygnował z dokończenia tego, co
zapoczątkował. Głaz posadowił z pomocą Referatu Służb
Technicznych Gminy Wilkowice i cierpliwie szukał wykonawcy tablicy, którą ostatecznie podjął się wykonać „FAMED”
Żywiec. Firmie z tego miejsca gorąco dziękujemy.
To kolejny moment na podziękowania, które składam na
ręce „sołtysa seniora” nie tylko za ufundowaną tablicę, ale
za szereg działań, które zaproponował i konsekwentnie
realizował. Jest fundatorem kamiennej rzeźby Św. Floriana
posadowionej we wnęce nad oknem w zakrystii naszego
kościoła oraz dwóch mieczy na fasadzie szkoły im.
Władysława Jagiełły w Wilkowicach. Ponadto zjednywał
ludzi, którzy wraz z Nim społecznie wykonywali wiele prac.
Między innymi: wszystkie powstałe przy ul. Harcerskiej,
w drodze na Magurkę, ławki, renowacja kapliczki u Państwa
Śniadków (więźba z drewna modrzewiowego z okuciem
z blachy miedzianej), skała na 1050-lecie Chrztu Polski oraz
tablica obrazująca inscenizację bitwy ze Szwedami z 8 marca
1656 r., a także rzeźba wilczka – wszystko przy pętli autobusowej w Górnych Wilkowicach. Nie sposób pominąć skały
z napisem „wilcze ścieżki” posadowionej na parkingu nad
„Harcówką”.
Bardzo na sercu leżała Mu estetyka miejsc publicznych
naszego sołectwa. Wtedy powstały „łezki” w Huciskach, na
wspomnianej wyżej pętli w Górnych Wilkowicach oraz przy
Marbecie i na parkingu przy cmentarzu. Jego pomysłem
było, aby tablice opisujące nazwy ulic sołectwa miały herb
Wilkowic (szkoda, że wykonawca nie zadbał o dobór farb
i obecnie większość ma tylko zarys tła).
Myślę, że będę wyrazicielką wszystkich tych, którym na
sercu leży estetyka nie tylko własnego obejścia, ale szeroko
pojętej miejscowości – naszej Małej Ojczyzny, dziękując
Panu „sołtysowi seniorowi” za całokształt Jego działalności.
Nie ukrywam, że liczymy jeszcze na dalszą Jego społeczną
aktywność.			
Janina Janica-Piechota
Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic
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Kultura
Maj jest miesiącem,
który budzi do życia.
Przyroda
raczy
nas
cudownymi
widokami,
zapachami
kwitnących
drzew i kwiatów. Tak samo
„Promyk”, wraz z promieniami wiosennego słońca, rozkwitł
na nowo. Po długim okresie zawieszenia pandemicznego,
było u nas kolorowo, radośnie i magicznie.
Po raz pierwszy w tym roku, wśród budzącej się wiosennej,
soczystej zieleni, w dżdżystej aurze, odbył się spacer z naszą
wspaniałą panią przewodnik, kopalnią wiedzy - Janiną Dyrdą.
Trasa wiodła m.in. dawnym torem saneczkowym na Koziej
Górze. Beztroska wędrówka, niekończące się rozmowy
i dużo śmiechu, to wszystko wymieszane ze sporą dawką
pozytywnego zmęczenia, dało uczestnikom mnóstwo satysfakcji i pozytywnej energii.

Podczas „Magicznego Dnia Dziecka” przenieśliśmy
się w świat pełen magii, rzeczy niewytłumaczalnych
i niesamowitych. W ten oryginalny i zaskakujący świat
iluzji przeniósł nas jeden z najlepszych polskich iluzjonistów Rafał Mulka. Twórca Beskidzkiego Teatru Iluzji,
półfinalista IV edycji programu Mam Talent oraz autor
wirtualnego projektu Akademia Magii. Występ oczarował
i dostarczył mnóstwo radości naszym najmłodszym
gościom, a rodzicom i opiekunom pozwolił poczuć się
swobodnie i beztrosko. Na twarzach widzów malował
się wielki uśmiech, podczas
tego baśniowego i magicznego spektaklu. Wszystkim
dzieciom i opiekunom
serdecznie dziękujemy
za przybycie.

W Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami” podczas
ostatnich zajęć koła malarskiego pod opieką Marii Mazurek,
studentki ostatniego roku studiów magisterskich na Wydziale
Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, uczestnicy
mieli okazję przygotować wystawę swoich prac malarskich
i rysunkowych. Tematyka wystawy „Chwile uchwycone”
oscyluje wokół pejzażu, martwej natury oraz portretów.
Prace pokazują również proces udoskonalania umiejętności
z zakresu koloru, perspektywy i kompozycji. Obrazy można
było oglądać w MOK-u do 8 czerwca, a od 10 czerwca do
13 lipca zapraszamy do GOK „Promyk”. Również tego dnia,
odbędzie się finisaż, na który serdecznie zapraszamy.
W środę 02.06.2021 r., w związku z zakończeniem roku
artystycznego 2020/21, odbył się u nas koncert gitarowo-akordeonowy grup „Promykowych”. Na koncercie mieliśmy
przyjemność usłyszeć grupę akordeonową prowadzoną
przez pana Wojciecha Pacha. Muzycy zagrali melodie ludowe
w następującym składzie: Mikołaj Nadolny, Wojciech Hola,
Bogusława Olejak-Gajer, Marcin Nowak i Kacper Juraszek.
W drugiej części koncertu wysłuchaliśmy muzyków, którzy za
swój instrument muzyczny obrali sobie gitarę. „Promykową”
grupę gitarową prowadzi pan Jakub Bejda. Pośród osób
występujących usłyszeć mogliśmy: Ewelinę Ewertowską,
Annę Syzdek, Martę Misterkę, Jakuba Kanię, Karolinę Misiarz
oraz Maję Syzdek. Cieszymy się, że mimo ograniczonej
liczby spotkań w związku z pandemią, nasi podopieczni robią
postępy i rozwijają swoje talenty!

W
„Promyku”
mogą
Państwo
uczestniczyć
w wydarzeniach, podczas
których
można
spotkać
wiele ciekawych i inspirujących
osobowości.
Niewątpliwie takim spotkaniem był finisaż prac Pani
Heleny Parczewskiej-Korus,
gdzie mogliśmy podziwiać
wystawę prac akwarelowych
„Obrazoterapia”. Pani Helena
we wrześniu 2020 dołączyła
do międzynarodowej szkoły
i grupy twórców Artefacto,
zrzeszającej malarzy akwarelowych z całego świata,
gdzie swoją,
już bardzo
dobrą
technikę,
doskonali u mistrzów akwareli.
Malowanie dla Pani Heleny
to wielka pasja i odskocznia
od codziennych problemów.
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LIPIEC

2021

WSZYSTKIE WYDARZENIA SĄ BEZPŁATNE ZA WYJĄTKIEM PLENERU AKWARELOWEGO
Do 29.10.21 trwa KONKURS FOTOGRAFICZNY: „Dynamika sportu w Gminie Wilkowice” – szczegóły na
www.gokpromyk.pl
Data

Godzina

Sobota
03.07

Od 12:00

Sobota
03.07

19:00

Niedziela
04.07

9:00

Wtorek
06.07
Niedziela
11.07
od 10.07
Wtorek
13.07
Wtorek
13.07
Niedziela
18.07
Wtorek
20.07
Wtorek
20.07
Środa –
Piątek
21-23.07

19:00
18:00
Sb. 10:00
Śr. 18:00
18:00
19:00
9:00
17:30
19:00
16:00
do
20:00

Niedziela
25.07

18:00

Wtorek
27.07

19:00

Nazwa imprezy

Organizator

Miejsce

Odbiorcy

Wielkie grillowanie. Szczegóły na plakacie. (wstęp
wolny).
XXXIV Bystrzyńskie Recitale Organowe:
Gedymin Grubba – organy, Paweł Gruba - bazuna
koncertowa oraz Chór „Cantica” pod dyr. Janiny
Rosiek (wstęp wolny).
Przewodnik czeka: „Wschodnimi stokami Magury
do ruin dawnego schroniska” (szczegóły na
plakacie, prosimy o zapisy).
DKF „Promyk”: „Szarlatan”, Reż. Agnieszka
Holland, dramat, 2020 r. (prosimy o zapisy).
Koncert na tarasie: MGS Trio „Jazz letnią porą”
(wstęp wolny)
Spotkania z kulturą wschodu „na trawie”.
Prowadząca: Joanna Piska (wstęp wolny).
Finisaż prac koła malarskiego pod opieką Marii
Mazurek „Chwile Uchwycone” (prosimy o zapisy).
Klub Podróżnika: „Główny Szlak Sudecki”,
poprowadzi Mariusz Kabut (prosimy o zapisy).

Stowarzyszenia
z Bystrej

Biwak w
Bystrej

Wszyscy

Parafia w
Bystrej Kr.

Kościół w
Bystrej
Krakowskiej

Wszyscy

GOK „Promyk”

Dom Strażaka
w Bystrej

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Dorośli i
młodzież

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

Biwak w
Bystrej

Dorośli i
młodzież

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

Siedziba Spółki
Wodociągowej
Bystra, ul.
Klimczoka 269a

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Dorośli i
młodzież

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Dorośli i
młodzież

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

Przewodnik czeka: „Białka i jej dopływy” (prosimy
o zapisy).
Wernisaż Stowarzyszenia Plastyków „Ondraszek”
„Malarska przyjaźń z Bystrą” (prosimy o zapisy).
DKF „Promyk”: „La Gomera", reż. Corneliu
Porumboiu, komedia, 2021 r. (prosimy o zapisy).
Amatorski Plener Akwarelowy (szczegóły na
plakacie, prosimy o zapisy).
Koncert na tarasie Gminnej Młodzieżowej
Orkiestry Dętej: muzyka rozrywkowa (wstęp
wolny).
Seans filmowy: Reż. Robert Stromberg,
familijny / fantasy, 2014 r. (prosimy o zapisy).

AKTUALNE WYSTAWY
do 13 lipca
od 20 lipca

Wystawa prac koła malarskiego pod opieką Marii Mazurek
„Chwile Uchwycone”
Wystawa prac Stowarzyszenia Plastyków „Ondraszek” „Malarska przyjaźń z
Bystrą”
Wystawa zdjęć z II Tygodnia Tańca

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

strona 16

GOK „Promyk” – dolna sala
GOK „Promyk” – dolna sala
Gminny Ośrodek Kultury
„Promyk” – hol na I piętrze
Izba Regionalna
„Stara Stolarnia”
„Chata na Groniu”

„Akcja Lato 2021” dla dzieci rozpocznie się 5 lipca. Szczegóły będą dostępne końcem czerwca w
naszych mediach społecznościowych: fanpage na Facebooku, Instagramie oraz stronie
www.gokpromyk.pl
Głos Gminy Wilkowice
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Oświata
Nareszcie razem!

Zajęcia programowania

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej
wrócili do swoich klas z radością i przejęciem. Już samo
wyjście z plecakiem do szkoły było przeżyciem. Większość
uczniów przyszła z dużym zapasem czasu przed rozpoczęciem lekcji, aby było więcej przestrzeni na powitania
i opowieści, a tym zdawało się nie być końca. Niby wszystko
po staremu, ale jak nowe – a to koledzy urośli, a to koleżanki
zmieniły fryzury, a to remont był i korytarz wygląda inaczej.
Na szczęście obiady w szkole są jak dawniej – pyszne.
Uczniowie z radością powitali szkołę w wersji bez kartkówek
i sprawdzianów. Można skupić się na sprawach towarzyskich,
społecznych – a przecież kontaktu z rówieśnikami brakowało
najbardziej. Dlatego nauczyciele dokładają wszelkich starań,
aby uczniowie bez stresu i z przyjemnością mogli czerpać
radość ze wspólnego przebywania w szkole. Na przykład, na
lekcji biologii klasa piąta uczestniczyła w lekcji w plenerze.
Uczniowie zapisani na świetlicę systematycznie spędzają
czas na świeżym powietrzu, a po powrocie z „dotlenienia”
biorą aktywny udział w konkursach, tworzą różnorodne prace
plastyczne i chętnie realizują wspólne projekty oraz z ciekawością sięgają po nowe gry i zabawki edukacyjne, które
przezorne wychowawczynie zakupiły w trakcie „lockdownu”.
Zespół Promujący Szkołę

W roku szkolnym 2020/2021 w klasach IIIa i IIIb odbywają
się zajęcia pozalekcyjne z zakresu podstaw programowania
realizowane w ramach projektu „Eksperci Programowania
w podregionie bielskim”. Na zajęcia w formie grupowej
bardzo chętnie uczęszczają wszyscy uczniowie klas trzecich. Motywem podjęcia działalności zajęć z programowania
jest potrzeba dostosowania kształcenia do zmian wynikających z postępu naukowo-technicznego. Jest odpowiedzią na
ogólnopolską pilotażową akcję wdrażania programowania
w edukacji formalnej w szkołach publicznych, a także wyjście
naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej
podstawie programowej dla klasy I-III szkoły podstawowej.
Zajęcia są także odpowiedzią na duże zainteresowanie
uczniów tematyką programowania. Mają na celu:
- rozbudzanie w uczniach potrzeby wytyczania nowych
ścieżek rozwoju, kreatywnego wykorzystania możliwości
jakie dają nowoczesne technologie.
- kształtowanie umiejętności przedmiotowych uczniów
w zakresie podstaw programowania,
- rozwijanie umiejętności związanych z metodologią
naukową,
- zapewnienie uczniom możliwości rozwijania pomysłów
i poszerzania wiedzy.
Sposób realizacji tematyki opiera się m. in na tym, aby
uczeń podpatrywał, jak pracują inni uczniowie, wymieniał się z nimi pomysłami i swoimi doświadczeniami oraz
komunikował się i współpracował z innymi uczniami z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Zajęcia odbywają się w III fazach, kolejno:
I etap: uczniowie pracowali z wykorzystaniem kart pracy,
maty edukacyjnej, kafelków i kolorowych kubeczków projektując edukacyjne gry i zabawy (wrzesień – styczeń),
II etap: uczniowie pracowali z wykorzystaniem urządzenia
cyfrowego – tableta tworząc samodzielnie animowane historyjki obrazkowe w programie Scratch Junior (luty – kwiecień),
W III etapie zajęć uczniowie pracują z wykorzystaniem
klocków Lego Education WeDo 2.0., wykorzystują klocki Lego
do budowy robotów. Aby zaprogramować robota wykorzystują program typu Lego, projektują i prezentują efekty swojej
pracy wykorzystując „ożywionego robota” (maj – czerwiec).
Zajęcia pozalekcyjne z zakresu programowania w takiej
formie, cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodszych
uczniów naszej szkoły. Stanowią zapewnienie uczniom możliwości rozwijania pomysłów i poszerzania wiedzy ułatwiającej
zrozumienie otaczającego świata. Rozwijają umiejętności
zadawania pytań, określania i rozwiązywania problemów
w oparciu o obserwacje i doświadczenia oraz umiejętności
argumentowania i konstruktywnego dzielenia się pomysłami.
Uczniowie zapoznają się z różnorodnymi sposobami gromadzenia i przekazywania informacji oraz dokonują oceny
i samooceny swojej pracy. Rozwijają umiejętności logicznego, algorytmicznego myślenia i wnioskowania. Zajęcia
odgrywają również ważną rolę w zakresie rozwijania kompetencji społecznych, zgodnej współpracy w grupie i czerpania
z jej zasobów. Lekcje programowania utrwalają dzieciom
znajomość netykiety, czyli przestrzegania podstawowych
zasad prawa dotyczącego cyfrowych środków przekazu,
a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami
cyfrowymi.
Prowadząca zajęcia Beata Jakubiec

Działania świetlicy szkolnej
ZSP w Mesznej
W miesiącu maju wszyscy mogliśmy cieszyć się kontaktami
z dziećmi i wspólnie spędzanym czasem w świetlicy szkolnej.
Z okazji Święta Flagi, które przypada na 2 maja oraz Święta
Konstytucji 3 Maja, przeprowadzona została pogadanka
z dziećmi dotycząca tych świąt, jak również poszanowania
naszych symboli narodowych. Wszystkim znane były nasze
Godło i Barwy Narodowe. Większość podopiecznych świetlicy wykazała się znajomością zasad zachowania podczas
śpiewania Hymnu Narodowego oraz godnego wywieszania
Flagi Polski w naszych domach i miejscach publicznych.
Omawiane treści były inspiracją dla dzieci do zilustrowania
polskiej tożsamości narodowej. Zadanie to dzieci wykonały
z ochotą, a powstałe prace ozdobiły świetlicę, nadając jej
odświętny wystrój.
Niespodzianką dla dzieci po powrocie do szkoły były nowe
zabawki i gry. Do dyspozycji naszych podopiecznych zakupiono
zabawki edukacyjne usprawniające motorykę palców i dłoni.
Na świetlicowych regałach pojawiły się między innymi: nowe
rodzaje klocków, elementy konstrukcyjne umożliwiające budowę
parkingu, garażu czy toru dla samochodów. Powodzeniem
cieszyły się zestawy naczyń obiadowych i kawowych, wykorzystywane przez naszych podopiecznych do zabaw w restaurację.
Z okazji Dnia Matki uczniowie wykonali laurki dla swoich
Mam. Wykonali także prace plastyczne przedstawiające Ich
podobiznę.
Majowa pogoda nas nie rozpieszczała, dlatego dopiero
końcem miesiąca można było korzystać z placu zabaw.
Czas spędzony w świetlicy przeznaczyliśmy na odrabianie
zadań domowych, wykonywanie prac plastycznych o różnej
tematyce, a także udział w zabawach grupowych. Było miło
i radośnie!
Zespół Promujący Szkołę, Anna Rajba-Michalik
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PHOTON, DASH i DOT- magia nowoczesnej edukacji
w przedszkolu w Mesznej
W roku szkolnym 2020/21 Przedszkole Publiczne w ZSP w Mesznej wzięło udział
w projekcie „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice”, współfinansowanym
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wśród
atrakcyjnych pomocy zakupionych dla przedszkola w ramach projektu znalazły się
interaktywne roboty edukacyjne Photon oraz Dash i Dot, które zostały wykorzystane
do zajęć specjalistycznych z dziećmi 6-letnimi. Istotą pracy z robotami w przedszkolu
jest fakt, że aby „bawić się” nimi, należy pobrać odpowiednie aplikacje na tablet i przy
ich pomocy skutecznie je „zaprogramować”. Takie programowanie w przedszkolu to
jednak nie cel, do którego dążymy, ale narzędzie wykorzystywane do rozwoju dzieci.
Nie zakładamy, że każde z dzieci uczestniczących w zajęciach z robotami w przyszłości zostanie programistą, ale umożliwiamy dziecku bezpieczne korzystanie
z nowoczesnych technologii, realizując przy tym określone cele edukacyjne czy terapeutyczne np. orientację w przestrzeni czy koordynację wzrokowo-ruchową.
Z punktu widzenia przedszkolaka, roboty to przede wszystkim świetna zabawa:
możliwość jednocześnie „grania” na tablecie i obserwowania na żywo robota, który
wykonuje polecenia! Dzieci uwielbiają uczyć się poprzez doświadczenia i eksperymenty. To właśnie dzięki temu mogą szybko rozwinąć umiejętność logicznego
myślenia, która jest kluczem do sukcesu w ich dorosłym życiu. Zajęcia w grupie są
także okazją do ćwiczenia umiejętności czekania na własną kolej, panowania nad
emocjami oraz do podejmowania współpracy w zespole.
Mimo, że rok szkolny się kończy i kończą się zaplanowane w ramach projektu
zajęcia, roboty pozostaną w naszym przedszkolu jako atrakcyjna pomoc dydaktyczna na miarę XXI wieku.

Zajęcia arteterapii

w przedszkolu w Mesznej

„Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa”
Mary Lou Cook
W ramach Projektu „Rozwijanie edukacji przedszkolnej
w Gminie Wilkowice” w okresie 01.10.2020 r. – 30.06.2021 r.
dwa razy tygodniu odbywały się zajęcia arteterapii w których
uczestniczą dzieci z dwóch starszych grup. Zajęcia prowadzi

Prowadząca zajęcia Anna Tórz

specjalista Iwona Kwaśny- Karch. Głównym założeniem zajęć
arteterapii jest rozbudzanie zainteresowań plastycznych
dzieci. Plastyka odgrywa ważną rolę w nauczaniu i wychowaniu dzieci. Umożliwia im ujawnienie własnych myśli i uczuć
oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Zajęcia
plastyczne służą rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy dziecka,
przyczyniają się do rozwoju jego zainteresowań i zdolności, wspomagają koncentrację uwagi, rozwijają myślenie,
pamięć, umożliwiają im wypowiadania się poprzez własną
twórczość. Korzystnie wpływają na ogólny rozwój dzieci oraz
na ich integrację. Arteterapia nie wymaga zdolności plastycznych. Wartość prac nie leży w ich walorach artystycznych,
ale w zawartym w nich przekazie emocjonalnym. Sam proces
tworzenia jest często ważniejszy od końcowego efektu pracy.
Organizacja zajęć opiera się na zasadach: dobrowolności,
dwupoziomowej komunikacji, wyrażaniu swoich emocji oraz
braku rywalizacji.

Sukcesy starszaków z Mesznej
Dzieci z grupy III Przedszkola Publicznego w Mesznej
odniosły duży sukces w XXVIII Międzynarodowym Konkursie
Plastycznym „MIESZKAM W BESKIDACH”. Aż cztery laureatki z jednej grupy przedszkolnej.

Głos Gminy Wilkowice

Natalia Wojnar otrzymała I miejsce w kategorii rysunek do
lat 6. Hania Marcalik, Karolina Harat oraz Emilka Turowska
zdobyły wyróżnienia. To duży sukces, zważywszy na to, że
w konkursie brało udział około siedmiu tysięcy uczestników
z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. Organizatorem konkursu
był Gminny Ośrodek Kultury
w Świnnej, którego celem
było zwrócenie uwagi na
otaczające piękno krajobrazu
beskidzkiego.
Gratulujemy
Natalii,
Karolinie, Hani i Emilii.
Życzymy dalszych sukcesów
już w szkole.
Zespół promujący
Przedszkole
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Przedszkole żegnamy, wakacje witamy
Kolejny rok szkolny dobiega końca. Niestety, nie należał
do najłatwiejszych i najspokojniejszych. Zajęcia przedszkolne
przeplatane były z okresem pandemii i kwarantanny. Cały czas
staliśmy na straży, by zapewnić odpowiednie i bezpieczne
warunki pracy i zabawy wszystkim przedszkolakom.
W związku z ograniczeniami epidemiologicznymi, w ciągu
roku nie odbywały się uroczystości z udziałem rodziców,
dziadków czy innych grup społecznych. Staraliśmy się jednak
zapewnić naszym odbiorcom przeżycia i wrażenia na miarę
naszych możliwości. Celebrując Dzień Mamy i Taty, pod
okiem wychowawczyń, przedszkolaki przygotowały krótkie
programy artystyczne, które można było obejrzeć na naszej
stronie internetowej. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, muzyczne oraz taneczno - wokalne.
Rodzice zachwyceni występami swoich pociech, wymieniali
się swoimi spostrzeżeniami i odczuciami. Z dumą i radością
przyjęli ciekawe i twórcze upominki od swoich dzieci.
W tym roku świętowaliśmy Dzień Dziecka na świeżym
powietrzu, w ogrodzie. Główną atrakcją dla dzieci były
dmuchańce, które co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Najmłodsi bardzo lubią tę atrakcję i z utęsknieniem
czekają na ten „wielki dzień”. Oczywiście, oprócz szalonej
zabawy na dmuchańcach, dzieci uczestniczyły w zabawach
tanecznych, muzycznych i wszelkiego rodzaju konkursach.
Był również czas na dezynfekcję urządzeń, zapewniając
najmłodszym bezpieczne i komfortowe warunki zabawy.

„Wypuszczając” nasze przedszkolaki z murów przedszkola,
zapoznaliśmy je wcześniej z zasadami bezpieczeństwa,
których należy przestrzegać w trakcie wakacji. Dzieci,
poprzez prelekcje, filmy edukacyjne, prezentacje, poznały
zasady bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku
w różnych sytuacjach i miejscach. Zostały poinformowane
o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą korzystanie z kąpielisk oraz uwrażliwione na skutki beztroskich i nierozważnych
zabaw w różnych miejscach, w wodzie czy na lądzie. Mamy
nadzieję, iż nasza nauka i rady nie pójdą na marne, byśmy
bezpiecznie i rozważnie spędzili tegoroczne wakacje, a po
wypoczynku, już w pełni naładowani nową energią, rozpoczęli kolejny rok szkolny, czego sobie, przedszkolakom
i wszystkim pracownikom przedszkola życzymy.
Przedszkole Publiczne w Wilkowicach
Katarzyna Zielińska-Ficoń

Kolorowe dni w Przedszkolu Publicznym w Bystrej
Kolorowe, majowe dni w naszym przedszkolu rozpoczęliśmy w biało – czerwonych barwach. Śpiewanie hymnu
narodowego, układanie godła polskiego w formie wydzieranki oraz poznawanie i przypominanie polskich legend
(w tym śląskich, do których dzieci tworzyły ilustracje dowolnymi technikami na konkurs plastyczny „Beboki, Heksy i inne
Chachory”) to doskonały sposób na kształtowanie poczucia
patriotyzmu u najmłodszych.
Kolor zielony i niebieski odzwierciedlał tematykę dotyczącą
piękna przyrody polskiej oraz jej ochrony – nie ma chyba
nic bardziej interesującego niż obserwowanie rozkwitającej
zieleni i błękitu nieba oraz życia zwierząt? „Ogniki” i „Skrzaty”
wzięły także udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym:
„Przyroda mojego regionu”, do którego przedszkolaki wykonały prace z wykorzystaniem materiałów odpadowych.
I miejsce w kategorii dzieci przedszkolne zdobyła Julia
Marzecka - gratulujemy!
Z okazji Światowego Dnia Pszczół odbyło się „Spotkanie
z pszczołami – na żywo”, które wywołało zainteresowanie
i fascynację tymi pożytecznymi owadami, a strój pszczelarza (prawie kombinezon kosmiczny), wzbudził podziw.
Uzupełnieniem tematu pszczół był Matematyczny Dzień
Kodów i Szyfrów, w którym dzieci, oprócz tworzenia i rozszyfrowywania prostych lub bardziej skomplikowanych kodów,
kodowały również wyznaczoną przez kolegów trasę Beebotów
- robotycznych pszczółek.
Na początku maja podsumowaliśmy także tegoroczny
udział w projektach zdrowotnych i ekologicznych organizowanych przez PSSE w Bielsku – Białej: „Klub Zdrowego
Przedszkolaka” oraz „Czyste powietrze wokół nas”.
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Przedszkolaki chętnie uczestniczyły w pogadankach, konkursach i quizach pt. „Żywienie na wagę złota”, podczas których
dzieliły się swoimi wiadomościami dotyczącymi prawidłowego odżywiania się. Komponowały zestawy śniadaniowe
i obiadowe, konsultując je z panią intendentką.
Najbardziej kolorowym majowym dniem był oczywiście
Dzień Mamy. Kochane mamy otrzymały wykonane własnoręcznie przez dzieci upominki – kolorowe kwiaty, bony na
pomoc w domu i pomysł na sposób wspólnego spędzenia
czasu, „rożki pełne obfitości i miłości”, a występy swych
pociech mogły podziwiać w internecie.
Zespół Promujący Przedszkole
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Wokół nas
Depresja u... dzieci?
Depresja u dzieci staje się coraz powszechniejszym
zjawiskiem i coraz bardziej niepokojącym. Na całym świecie
odnotowuje się nasilenie zaburzeń nastroju, zjawisko to
dotyczy również naszego kraju. Najnowsze badania wskazują na to, że drastycznie obniża się wiek, w którym dochodzi
do rozpoznania tego zaburzenia. W zasadzie można powiedzieć, że zagrożone depresją są nawet kilkuletnie dzieci
w wieku przedszkolnym. Wcześniej lekarze koncentrowali
się na depresji u nastolatków, jednak rozwój cywilizacyjny
znacząco obniżył wiek depresji u dzieci.
Jakie są przyczyny występowania depresji u dzieci?
W literaturze wymienia się wiele
aspektów składających się na ryzyko
zaburzeń depresyjnych u dzieci
i młodzieży. Należą do nich czynniki genetyczne, rodzinne, osobowe
oraz związane z doświadczeniem
życiowym. Do czynników genetycznych można zaliczyć: występowanie
depresji u rodziców, genetyczna
predyspozycja do depresji i lęku,
która przejawia się w większej
wrażliwości na obciążające sytuacje. Czynniki rodzinne to: konflikty
i zakłócenia relacji w rodzinie, niski
status socjoekonomiczny, śmierć
jednego z opiekunów, przemoc
i molestowanie seksualne, zaniedbanie, przestępczość, nadużywanie
substancji psychoaktywnych przez
rodziców (alkohol, narkotyki itp.),
niedostateczna więź z dzieckiem,
brak wrażliwości na jego potrzeby, negatywne postawy rodzicielskie (chłód, odrzucenie), brak wsparcia, nieprawidłowy
styl wychowania, dezorganizacja życia rodzinnego i niedostępność rodziców. Czynniki psychologiczne (osobowe) to:
silny lęk, niska samoocena, wysoki samokrytycyzm, zniekształcenia poznawcze, trudności w nauce, niedostateczne
umiejętności społeczne, wysoki perfekcjonizm, poczucie
beznadziei. Natomiast czynniki związane z doświadczeniem
życiowym to: śmierć rodzica, przyjaciela, rozwód, żałoba,
samobójstwo w bliskim otoczeniu, utrata więzi przyjacielskiej,
trudności w kontaktach z rówieśnikami, zawód w związku
romantycznym, niepowodzenie szkolne.
Jak objawia się depresja u dzieci i na jakie zachowania
powinni zwracać uwagę rodzice?
Depresja, jak definiują specjaliści, jest tożsama z obniżeniem nastroju, utratą chęci do życia, napędu, utratą
zainteresowań, obniżeniem poczucia własnej wartości,
zwiększeniem poczucia winy. Osoby dotknięte depresją
niekoniecznie muszą zachowywać się podobnie. Wymienione
wyżej cechy charakterystyczne dla depresji mogą objawiać
Głos Gminy Wilkowice

się w różnorodny sposób. W jednym przypadku może to być
smutek, innym razem agresja. Depresji może towarzyszyć
bezsenność lub ciągła senność, brak apetytu lub objadanie
się. Dlatego też trudno rozpoznać depresję we wczesnym
stadium.
U nastolatków i dzieci depresja może przyjmować postać
tzw. depresji maskowanej. Rodziców powinny zaniepokoić zarówno typowe zachowania depresyjne, czyli apatia,
wiecznie zły humor, smutek na twarzy, płaczliwość, zniechęcenie ale także zachowania agresywne, takie jak krzyk,
trzaskanie drzwiami, kłótnie z domownikami czy nagłe ataki
płaczu. U dzieci mogą występować problemy z koncentracją
i zapamiętywaniem, dolegliwości somatyczne: bóle brzucha,
mdłości, biegunka, wymioty, bóle
głowy, duszności. Maską depresji
może być także zmiana wyglądu
dziecka: kolor włosów, dziwna fryzura,
styl ubierania się. Rodzice powinni
zainteresować się też zmianą rytmu
dnia dziecka albo diety. Powinni być
także czujni na wypowiedzi dziecka
dotyczące sensu życia, przemijania,
miłości, gdyż postrzeganie tych sfer
może odzwierciedlać stan psychiczny
dziecka.
Pandemia COVID-19 oraz jej
społeczne konsekwencje, a mianowicie zamknięcie, izolacja i poczucie
zagrożenia, długotrwałe konflikty,
splątanie, to dodatkowe czynniki
sprzyjające rozwojowi depresji. Dzieci
nie chodzą do szkoły, mają utrudnione możliwości uprawiania sportu,
korzystania z placówek kulturalnych,
oferujących zajęcia pozaszkolne, mają
ograniczone możliwości spotykania
się z rówieśnikami oraz z członkami
rodziny, np. z dziadkami, wiele dzieci doświadcza śmierci
bliskich w związku z pandemią. Można w zasadzie stwierdzić,
że od czasów wojny światowej nie było tak niebezpiecznego
dla psychiki ludzi zjawiska.
Depresja u dzieci jest chorobą, której objawów nie należy
ignorować. Jeżeli wymienione wyżej objawy są nasilone i utrzymują się przez kilka tygodni, należy wybrać się z dzieckiem
do specjalisty. Lekarz psychiatra wyspecjalizowany w zaburzeniach psychicznych u dzieci i młodzieży będzie w stanie
ocenić powagę sytuacji i zaproponować odpowiednią terapię.
Jak przeciwdziałać depresji u dzieci?
Zdecydowanie najważniejsza dla zdrowia psychicznego
każdego dziecka jest kochająca rodzina, dająca dziecku
poczucie bezpieczeństwa. Słuchanie dziecka, obserwowanie
go, rozmawianie z nim, to bardzo ważne elementy przeciwdziałania dziecięcej depresji. W rodzinach, w których rodzice
i dzieci mają skuteczne sposoby otwartej, pozbawionej
krytyki i oceniania komunikacji, ryzyko dziecięcej depresji jest
mniejsze.				
Ewa Czupryna / GOPS Wilkowice
czerwiec 2021
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Polędwiczki w sosie
- sprawdzony przepis
na pyszne lato!

Składniki (na 2 porcje):
- 1 cebula
- 1 ząbek czosnku
- 1 łyżka masła + 1 łyżka oleju roślinnego
- 1 mała polędwiczka wieprzowa (ok. 300-400 g)
- 1/2 łyżeczki mielonej papryki
- 1 łyżka listków tymianku
- 2 średnie borowiki
- 1 łyżeczka musztardy
- 1 łyżka kuleczek zielonego pieprzu
- 4 łyżki brandy lub whisky
- 2/3 szklanki gorącej wody
- 1 łyżka sosu sojowego
- 1/4 szklanki śmietanki kremówki 30%

Cebulę obrać, pokroić w kosteczkę i zeszklić na patelni
na maśle z oliwą, w międzyczasie dodać starty lub przeciśnięty przez praskę czosnek.
Polędwiczkę oczyścić z błonki, następnie pokroić na ok.
1 cm plastry. Doprawić je solą, pieprzem, mieloną papryką,
włożyć na patelnię i obsmażyć na złoty kolor z dwóch
stron. W międzyczasie dodać listki tymianku.
Zrobić miejsce na patelni i włożyć opłukane i pokrojone
borowiki, smażyć przez około 3 minuty od czasu do czasu
mieszając, w międzyczasie dodać musztardę i zielony
pieprz.
Wymieszać z polędwiczkami i smażyć razem przez
około 1-2 minuty. Wlać brandy i odparować (lub ostrożnie
podpalić). Następnie wlać gorącą wodę z sosem sojowym
i gotować na większym ogniu przez około 2 minuty aż ilość
płynu się zredukuje. W czasie gotowania raz przewrócić
polędwiczki.
Na koniec dodać śmietankę i zagotować. Gdy sos
będzie gęsty odstawić patelnię z ognia i posypać danie
zmielonym czarnym pieprzem.
Maria Fijak – KGW Bystra

Jeśli nie możesz samodzielnie spisać się przez Internet
zgłoś się do naszego Urzędu, gdzie przygotowane zostało
stanowisko do samospisu internetowego!
Warto wcześniej umówić się na konkretną godzinę.
Telefon: 33 / 499 00 77
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Ogłoszenia - praca
biuro@ekowtor.com,
tel. 33 443 28 30
UKS „ALFA” Wilkowice zatrudni
pracownika technicznego
Praca przy rozkładaniu sprzętu sportowego i przygotowaniu sali do zajęć sportowych w SP1 w Wilkowicach,
ul. Kościelna 10, codziennie około 40 minut w godzinach
popołudniowych / wieczornych.
WYNAGRODZENIE DO USTALENIA.
Wymagania:
• punktualność, odpowiedzialność,
• ukończone 16 lat,
• sprawność fizyczna.

tel.: 694325396, e-mail: biuro@uksalfa.pl
Kera-Ceramika S.C.
ogłasza nabór na stanowiska:
Pracownik produkcji
Zakres obowiązków:
• praca przy produkcji ceramiki - obrabianiu, szkliwieniu
i pakowaniu ceramiki.
Wymagania:
• dokładność,
• zdolności manualne,
• chęci do pracy.
Firma oferuje:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny
etat w stabilnej polskiej firmie,
• pracę w systemie jednozmianowym,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
• pracę w Wilkowicach.

Firma LENKO S.A.
zatrudni osoby
na stanowiska:
Elektromechanik
w Dziale Utrzymania Ruchu

Wymagania:
• wykształcenie techniczne z obszaru mechatronika /
elektryka,
• min. dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej (w tym
rysunków technicznych oraz schematów elektrycznych),
• gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym,
• uprawnienia SEP do 1kV,
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
• mile widziana wiedza z zakresu programowania i diagnostyki przemienników częstotliwości lub / oraz sterowników
PLC.
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Firma EKO-WTÓR JAKUBIEC poszukuje stałych
pracowników na kilka stanowisk. Począwszy od prostych,
niewymagających żadnych dodatkowych kwalifikacji prac
na sortowni odpadów poprzez operatorów wózków widłowych, urządzeń transportu bliskiego, aż po kierowców
z kategorią C+E.

Elektromechanik / Technik
Działu Utrzymania Ruchu

Opis stanowiska:
• utrzymanie maszyn w produkcji ciągłej,
• przeglądy oraz naprawa maszyn,
• obsługa narzędzi,
• prowadzenie dokumentacji technicznej,
• wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.
Od kandydatów oczekujemy:
• umiejętności identyfikacji awarii,
• wykształcenia o profilu technicznym,
• znajomości zagadnień z obszaru elektryki, mechaniki,
pneumatyki, hydrauliki,
• umiejętności czytania schematów elektrycznych
i rysunku technicznego,
• umiejętności pracy zarówno w zespole, jak i na samodzielnym stanowisku,
• ścisłej współpraca z działami produkcyjnymi,
• prawa jazdy kat. B.
Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w systemie
jednozmianowym, w firmie o ugruntowanej pozycji na
rynku,
• przyjazną atmosferę pracy,
• niezbędne wyposażenie i narzędzia pracy.

praca@kera-ceramika.com.pl lub osobiście
Operator maszyn i urządzeń

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

Magazynier

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

tel. 663 630 522, kadry@lenko.com.pl
czerwiec 2021

strona 23

Usługi w naszym regionie

BANK
SPÓŁDZIELCZY
W BYSTREJ

Oferujemy:

• konto oszczędnościowe
Banku Spółdzielczego (KOBS)
• konto JUNIOR dla osób
od 13 do 18 roku życia – bez opłat
• konto SENIOR dla osób
otrzymujących emeryturę –
prowadzenie konta bez opłat
• konta ROR i RB w walutach

obcych !!!

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

www.bsbystra.pl

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

– bankomaty

Zapraszamy również
do naszych placówek
w Buczkowicach,
Szczyrku i Wilkowicach
Z
a
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w Bystrej, Buczkowicach,
Mesznej, Rybarzowicach,
Szczyrku i Wilkowicach.
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Sport

Vincent Keiman by Unsplash.com

3.07
WIELKIE
GRILLOWANIE
na Biwaku w Bystrej


 

   

 

Turniej klubowy
Bystrzańskiej
Akademii Tenisowej
30 maja na kortach w Bystrej odbył się Turniej Klubu BAT
BYSTRA. Turniej został zorganizowany z okazji Dnia Dziecka
i wzięło w nim udział ponad 50 zawodników klubowych
z terenu Gminy Wilkowice. Tenisiści zostałi podzieleni na
sześć grup zróżnicowanych wiekowo i stopniem zaawansowania gry. Najmłodsi uczestnicy mieli 4 lata. Wszystkie mecze
były zacięte, przebiegały w miłej i sportowej atmosferze.

 
      
     
   

STO 5
BISTRO & BAR

Wyniki Turnieju Bystrzańskiej Akademii Tenisowej:
Grupa 4-6 lat: 1 miejsce: Wiktoria Malcher,
2 miejsce: Antoś Stachnik, 3 miejsce: Zuzia Gołąb.
Grupa A 7-8 lat: 1 miejsce: Amelka Kwaśny,
2 miejsce: Maciej Nikiel, 3 miejsce: Milena Rączka.
Grupa B 7-8 lat: 1 miejsce: Helena Hnatyk,
2 miejsce: Julia Herma, 3 miejsce: Maja Kopczyńska,
4 miejsce: Pola Otrząsek.
Grupa A 9-12 lat: 1 miejsce: Dawid Kopczyński,
2 miejsce: Bruno Szymala, 3 miejsce: Nadia Wadoń,
4 miejsce: Patrycja Wasilewska.
Grupa B 9-12 lat: 1 miejsce: Zosia Szymala,
2 miejsce: Lena Grzeszczuk, 3 miejsce: Zosia Szymala.
Grupa 14-16 lat: 1 miejsce: Krzysztof Janosz,
2 miejsce: Nicola Łasak, 3 miejsce: Kaja Magnuszewska.

Dla wielu zawodników był to ich pierwszy turniej, mimo to
zagrali świetnie, byli to: Laura i Milena Rączka, Lena Gwóźdź,
Patrycja Wasilewska, Michalina i Jędrzej Dutka, Maciej Nikiel,
Amelka Kwaśny, Zuzia i Kuba Gołąb, Julia i Michał Janosz,
Antoś Stachnik, Tosia Herok, Miłosz Gołeszny, Bartek Piróg,
Bartek Szadorski, Kacper Pala, Maja Magnuszewska,
Tomasz Sosin.
Wszystkim Tenisistom gratulujemy osiągniętych wyników.
Dziękujemy sędziom za pomoc w organizacji turnieju, Panu
Bogdanowi Dubiel, Elżbiecie Kubizna, Jerzemu Kochaj oraz
Kai Magnuszewskiej za jej pomóc w koordynacji turnieju.
Dziękujemy także Pani fotograf Agnieszce Gołyszny za
śliczne zdjęcia zrobione podczas turnieju.
Turniej został sfinansowany w całości przez Starostwo
Powiatowe w Bielsku-Białej. Bardzo dziękujemy przedstawicielowi Powiatu Bielskiego, Panu Czesławowi Pszczółce, za
uświetnienie turnieju swoją obecnością podczas wręczania
nagród! Do zobaczenia na kolejnym klubowym turnieju BAT
BYSTRA.
Katarzyna Klimczak
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Pierwszy (i jedyny w swoim rodzaju)
Turniej Beskidzki w Wilkowicach

W dniach 29-30 maja 2021 r. w Gminnym Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Wilkowicach odbył się I Turniej Beskidzki
w akrobatyce sportowej, skokach na ścieżce i trampolinie dla
dzieci i młodzieży.
W turnieju tym wzięło udział 14 klubów z całej Polski.
O konieczności przeprowadzenia takiej formy zawodów
świadczy
ogromne
ogólnopolskie
zainteresowanie.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem Turnieju jest Janusz
Kruk – trener UKS „Alfa” Wilkowice, zwycięzca gminnego
plebiscytu sportowego w kategorii „Trener Roku 2020”.
Turniej Beskidzki został zorganizowany z myślą o dzieciach rozpoczynających swoją przygodę ze sportem, jako
niezbędny element motywacyjny w procesie szkoleniowym.
Startowały w nim dzieci nieposiadające licencji (tzw. „rekreacja sportowa”) oraz najmłodsze dzieci posiadające licencje
sportowe PZG (tzw. „pierwszy krok”) i klasa młodzieżowa.
Zawody te uzupełniają lukę, która stworzyła się poprzez organizowanie zawodów tylko dla zawodników z licencją PZG.
W Turnieju Beskidzkim rozgrywane są trzy konkurencje: skoki
na trampolinie, skoki na ścieżce oraz akrobatyka sportowa na
ćwiczeniach wolnych, która została stworzona tylko dla grupy
rekreacyjnej. Zawodnicy startujący w tych konkurencjach
wykonują układy obowiązkowe, które zostały ułożone tak,
aby zawodnicy mogli zademonstrować swoje wszechstronne
przygotowanie gimnastyczne (gibkość, siłę, skoczność, zwinność itp.)
I Turniej Beskidzki otworzył osobiście Wójt Gminy Wilkowice
Janusz Zemanek w towarzystwie Przewodniczącego Rady
Gminy Wilkowice Marcina Kwiatka. Turniej gościł łącznie 286
zawodników, którzy startowali w podziale na kilkunastoosobowe grupy. Część dzieci wybrała start w dwóch różnych
konkurencjach, dlatego startujących było łącznie prawie
400! Nagrody zostały przyznane w 16 kategoriach, z których
najliczniejsza (ćwiczenia wolne rekreacji 11+) liczyła aż 84
zawodników! Najmłodszy zawodnik, startujący w dwóch
konkurencjach (skoki na trampolinie i skoki na ścieżce), miał
tylko 4 lata! Wszystkich najmłodszych (roczniki 2017 i 2016)
organizatorzy nagrodzili maskotkami – pluszowymi wilczkami kojarzącymi się z Gminą Wilkowice. Poziom zawodów
był bardzo wysoki i wyrównany, na podium poszczególnych
kategorii stawali zawodnicy różnych klubów, a w kategorii
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klubowej, za największą ilość punktów, złoty puchar zdobyła
drużyna UKS „Alfa” Wilkowice. Serdecznie gratulujemy
Zwycięzcom wszystkich konkurencji!
Organizacja tak dużego i nowatorskiego przedsięwzięcia
(to pierwsze zawody tej kategorii) wymagała ogromnego
nakładu pracy, w który zaangażowali się zarówno działacze stowarzyszenia, jak i starsi, nastoletni, zawodnicy
UKS „Alfa”Wilkowice. Mimo nadal obowiązujących restrykcji
związanych z pandemią, udało się niezwykle sprawnie przeprowadzić zawody, które na długo pozostaną w pamięci i być
może staną się zalążkiem imprez cyklicznych. Z nadzieją
spoglądamy w przyszłość i liczymy na to, że kolejna edycja
Turnieju Beskidzkiego będzie mogła odbyć się z należytą
oprawą – przy udziale, tak ważnej na zawodach, publiczności.
Elżbieta Fabirkiewicz
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