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Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
Przed nami najpiękniejszy okres w roku, czas Bożego Narodzenia,
gdy Chrystus przychodzi na świat i staje się jednym z nas.
Czas wypełniony tradycją i rodzinnym ciepłem, który niesie ze sobą chwile wyciszenia, spokoju i pojednania.
To również dzielenie się opłatkiem i najlepszymi życzeniami.
Niech zatem te Święta będą wyjątkowym czasem, spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Ciesząc się rodzinną atmosferą, troszczmy się o siebie nawzajem i doceniajmy każdą chwilę spędzoną razem.
W dobrym zdrowiu, radości i miłości powitajmy Nowy Rok,
który niech przyniesie nam niesłabnącą nadzieję i pomyślność.
Przewodniczący Rady Gminy Marcin Kwiatek wraz z Radnymi Gminy Wilkowice
oraz Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek z Pracownikami Urzędu
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Honorowy Obywatel Gminy Wilkowice
Panu Stanisławowi Kwaśnemu, który odszedł do wieczności w listopadzie zeszłego roku, został nadany tytuł Honorowego
Obywatela Gminy Wilkowice. Wniosek złożony przez Wójta Gminy Wilkowice Rada Gminy przyjęła jednogłośnie, nadając tym
samym to wyróżnienie, pierwszy raz w historii gminy, pośmiertnie. 5 grudnia br., podczas Mszy św. w kościele parafialnym
w Mesznej przedstawiciele władz gminy uroczyście wręczyli najbliższej rodzinie ŚP. Stanisława Kwaśnego akt nadania odznaczenia „Honorowy Obywatel Gminy Wilkowice” oraz pamiątkowy medal. W przemówieniu wygłoszonym podczas uroczystości,
Przewodniczący Rady Gminy Marcin Kwiatek długo wymieniał zasługi Zmarłego, podkreślając Jego zaangażowanie w działania artystyczne, promocję gminy i regionu. Pan Zbigniew Micherdziński dodał na koniec kilka ważnych słów na temat
twórczości Stanisława Kwaśnego i energii, z jaką „zarażał” wszystkich swoją pasją do sztuki. Msza św. została uświetniona
oprawą artystyczną Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”. Po Mszy zebrani udali się na cmentarz oddać hołd zmarłemu
oraz zapalić symboliczny znicz przy grobie ŚP. Stanisława Kwaśnego.

Stanisław Kwaśny
Pan Stanisław Kwaśny był wybitnym artystą i społecznikiem, który całe swoje życie związał z Gminą Wilkowice,
a szczególnie, z tak bliską Jego sercu, Meszną. Był również
osobą cieszącą się wyjątkowym szacunkiem i autorytetem
wśród mieszkańców naszej gminy, będąc przy okazji jedną
z najbardziej rozpoznawalnych postaci z nią związanych.
Powszechną estymę i podziw uzyskał głównie dzięki wyjątkowej drodze artystycznej, która stała się Jego udziałem,
zwłaszcza w późniejszym etapie życia.
Prawdziwa przygoda Pana Stanisława Kwaśnego ze
sztuką ludową, która bliska była Mu od zawsze, rozpoczęła
się w latach 90. minionego stulecia, w czasie gdy Artysta
przeszedł na emeryturę. Wolny czas, którego w życiu Pana
Stanisława było od tej pory więcej, spożytkowany został
w najlepszy możliwy sposób – na rozwój pasji i talentu artystycznego, które od zawsze przejawiał. Szybko stał się jednym
z najbardziej rozpoznawalnych artystów ludowych w Polsce.
Spod dłuta Mistrza często wychodziły piękne gwiazdy kolędnicze, szopki, maski obrzędowe i rzeźby w kamieniu, jednak
największą popularność przynosiły mu charakterystyczne
dla Jego niepowtarzalnego stylu rzeźby w drewnie. Rzeźby
wykonane w lipie, brzozie czy topoli, wśród których dominowały tematy sakralne, z ulubionym motywem Chrystusa
Frasobliwego na czele, do dziś stanowią kanon najbardziej
rozpoznawalnych dzieł Twórcy. Bardzo ważnym elementem
twórczej drogi Artysty z Mesznej była również wyjątkowa przyjaźń z legendarnym księdzem Janem Twardowskim, który
z upodobaniem Jego rzeźby wybierał jako ilustracje swoich
tomików, między innymi trzech tomów „Kazań najkrótszych”.
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Pan Stanisław Kwaśny, za swoją działalność artystyczną otrzymał wiele wyróżnień i nagród, m.in. III nagrodę
w Wojewódzkim Konkursie na Gwiazdy Kolędnicze (BielskoBiała, 1994), I nagrodę w Wojewódzkim Konkursie na Szopkę
(Bielsko-Biała, 1995), II nagrodę w Konkursie na Maskę
Tradycyjną i Współczesną (Kraków, 1998), I nagrodę w II
Międzynarodowym Konkursie na Zabawkę (Bielsko-Biała,
1999), I nagrodę w II Międzynarodowym Konkursie „Szopki,
stajenki, betlejki” (Bielsko-Biała, 2001). Największym artystycznym wyróżnieniem, jakiego dostąpił Stanisław Kwaśny,
była bezwzględnie, przyznana Mu w 2016 roku, Nagroda
im. Oskara Kolberga, w kategorii „Twórczość plastyczna,
zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny”. Pan Stanisław Kwaśny pozostaje jedynym,
wywodzącym się z Gminy Wilkowice, laureatem tego najbardziej prestiżowego wyróżnienia za zasługi i działania na rzecz
kultury ludowej w Polsce.
Został również laureatem Nagrody im. Władysława Orkana,
przyznanej Mu w 2008 r. za działalność twórczą i kulturalną
na rzecz Małej Ojczyzny. W 2005 roku, za osiągnięcia artystyczne oraz pracę wśród młodzieży i dorosłych na rzecz
popularyzacji rzeźby ludowej, odznaczony został Złotym
Krzyżem Zasługi. W 2017 roku, samorząd Gminy Wilkowice,
nominował Pana Stanisława Kwaśnego do Nagrody Starosty
Bielskiego im. ks. Prałata Józefa Londzina. Pan Stanisław
Kwaśny osiągnął bardzo wysoką pozycję i niezaprzeczalny autorytet w środowisku polskich twórców ludowych.
Przez kilka lat był członkiem Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, a następnie
członkiem Zarządu Głównego.
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Dorobek artystyczny oraz pozycja w świecie sztuki
ludowej czyniły Pana Stanisława Kwaśnego jednym z najbardziej rozpoznawalnych mieszkańców Gminy Wilkowice.
Pochodzący z Mesznej Artysta był wspaniałym ambasadorem
lokalnej kultury, a Jego pełna sukcesów działalność artystyczna stanowiła (i nadal, poprzez stworzone dzieła stanowi)
doskonałą promocję Gminy Wilkowice w całej Polsce, a także
poza Jej granicami. Węgry, Czechy czy Słowacja – między
innymi w tych krajach miał okazje prowadzić plenery rzeźbiarskie. Trudna do policzenia ilość dzieł Artysty znajduje się dziś
w prywatnych kolekcjach – w kraju i zagranicą.
Dzięki pasji i zaangażowaniu Pana Stanisława wielu
mieszkańców gminy przekonało się, że rzeźba z pełnym
powodzeniem może być elementem reprezentującym ich
miejsce zamieszkania, a nawet symbolem z nim kojarzonym.
Pan Stanisław był za swojego życia „motorem napędowym”
wielu kulturalnych wydarzeń i inicjatyw w Gminie Wilkowice.
Początkiem XXI wieku prowadził, w ramach projektów „Jak
powstaje dzieło” oraz „I ty możesz zostać artystą”, cieszące
się olbrzymią popularnością warsztaty rzeźby w drewnie
w Wilkowicach. Jeszcze w 2017 r., w Bystrej, Mistrz poprowadził warsztaty w ramach projektu „Chrystus Frasobliwy
w sztuce”. Swoim autorytetem, rzadko spotykaną charyzmą
oraz darem zjednywania sobie ludzi potrafił zarazić pasją do
sztuki ludowej swoich następców. Wielu, popularnych dziś
lokalnych artystów, to uczniowie właśnie Pana Stanisława
Kwaśnego, którzy, ucząc się od Mistrza, sami osiągnęli
wysoki poziom, stając się laureatami rozmaitych konkursów
rzeźby.

Mimo niesłabnącej popularności, Pan Stanisław Kwaśny
zawsze pozostawał osobą szczególnie związaną ze swoją
„małą ojczyzną” - lokalnym patriotą, który z wielką radością, i nawet w obliczu braku czasu, wykonywał szereg
dzieł na potrzeby lokalnych inicjatyw. To dzięki Jego legendarnej już pracowitości, na skrzyżowaniu ulic Jaworowej
i Borowej w Mesznej, podziwiać możemy wspaniałą kapliczkę
z Chrystusem Frasobliwym, Strażaków z Wilkowic strzeże
umiejscowiony na strażnicy wizerunek Św. Floriana, okolicę
kościoła w Mesznej czyni piękniejszą rzeźba Św. Krzysztofa,
a okres bożonarodzeniowy kojarzy nam się wszystkim
z wybitnymi szopkami w Mesznej i w Wilkowicach.
Pan Stanisław Kwaśny, z charakterystyczną sobie pasją,
pogodą ducha i uśmiechniętym obliczem, czynił naszą gminę
piękniejszą, a spotykanych na swojej życiowej drodze ludzi
lepszymi.
Pan
Stanisław
Kwaśny
to, z całą pewnością, jedna
z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych postaci
świata kultury i sztuki naszej
gminy oraz osoba stanowiąca
najwspanialszą
wizytówkę
Gminy Wilkowice.
Mistrz Stanisław Kwaśny jest
postacią, która jak nikt inny,
zasłużyła na to, by być pierwszą
osobą, której Tytuł Honorowego
Obywatela Gminy Wilkowice
nadany zostanie pośmiertnie.
Urząd Gminy w Wilkowicach
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Drodzy Mieszkańcy i Goście!
Na czas radosnego przeżywania
Świąt Narodzenia Pańskiego
przesyłamy serdeczne życzenia.
Niech Dziecię Jezus przychodzące
do nas w Noc Betlejemską rozjaśni wszystkie troski
życia codziennego,
darzy potrzebnymi łaskami, zdrowiem i radością,
niech hojnie błogosławi w Nowym 2022 roku.
Członkowie Stowarzyszenia
„Razem dla Wilkowic”

Cicho się zakradnę do stajenki wrót,
by patrzeć i patrzeć na miłości cud,
by patrzeć na Matkę i na Boże Dziecię
i więcej niczego nie pragnę na świecie.
Poproszę Dzieciątko - ciszy sercem całym,
by dobrocią w domu naszym zamieszkało.

Unsplash.com

Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Łask Bożych w Nowym Roku 2022 życzy
Janina Janica-Piechota Radna Powiatu Bielskiego
Boże Narodzenie 2021 r.

Pogodnych, zdrowych
i pełnych radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy
Adam Caputa
Radny Rady Powiatu Bielskiego
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Serdeczne życzenia zdrowych,
spokojnych, pełnych ciepła i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
i sukcesów w nadchodzącym
Nowym Roku 2022
życzy
Grzegorz Gabor
Członek Zarządu Powiatu Bielskiego
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Informacje

Z prac Rady Gminy Wilkowice
W okresie od 31 sierpnia do 2 grudnia Rada Gminy
Wilkowice obradowała na czterech sesjach zwyczajnych oraz
jednej sesji nadzwyczajnej, podczas których podjęła łącznie
53 uchwały. Informacja o najważniejszych z nich dot. m.in.
gospodarki odpadami oraz stawek podatkowych została
przedstawiona w poprzednim numerze gazetki. Pragnę
zwrócić uwagę, że od 25 listopada obowiązuje nowy statut
Gminy Wilkowice (uchwała nr XXXV/322/2021 z 27 października 2021 r.) oraz nowe statuty naszych sołectw (uchwała nr XXXV/323/2021 z 27 października 2021 r.). W związku
z powyższym od tego momentu funkcjonujemy na podstawie powyższych dokumentów. Przypominam, że wszystkie uchwały
są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie można zapoznać się z ich pełną treścią, do czego gorąco zachęcam.
Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice Marcin Kwiatek

XXXII/308/2021
XXXV/333/2021
XXXV/334/2021

Zmiany dotyczące ulicy Nadbrzeżnej.
Nowa ulica w Wilkowicach - Planetarna.
Nowa ulica w Mesznej - Niezapominajek.

XXXII/313/2021

Wsparcie remontu nawierzchni drogi powiatowej 1404SW
Bystra - Huciska - Łodygowice.
Finansowanie budowy chodnika przy ulicy Żywieckiej.

XXXV/338/2021
XXXIII/314/2021
XXXIII/319/2021

Zmiany w Statucie SGZOZ w Wilkowicach.
Przekazanie środków dla Szpitala Kolejowego
w Wilkowicach - Bystrej na zakup sprzętu medycznego.

XXXIII/315/2021
XXXV/335/2021

Nowe przystanki autobusowe - Wilkowice Potoczek.
Nowe przystanki w strefie aktywności gospodarczej.

XXXV/321/2021

Nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wilkowice”
Panu Stanisławowi Kwaśnemu.

XXXV/322/2021
XXXV/323/2021

Uchwalenie Statutu Gminy Wilkowice.
Statuty Sołectw Bystra, Meszna, Wilkowice.

XXXV/324/2021
XXXV/325/2021
XXXV/326/2021
XXXV/327/2021

Zmiany we wzorach deklaracji za odpady.
Nowe stawki opłat za odpady dla właścicieli domków letniskowych.
Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych.
Stawki opłat za odpady dla osób posiadających kompostowniki.

XXXV/328/2021
XXXV/329/2021

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2022.
Podatki od środków transportowych na rok 2022.

XXXV/340/2021
XXXV/341/2021

Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2021 rok.
Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2021 - 2032.

XXXV/331/2021

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

XXXV/332/2021

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Powyższe uchwały Rady Gminy Wilkowice stanowią jedynie fragment dokumentacji.
Kompletny wykaz uchwał oraz ich pełna treść znajduje się w BIP pod adresem: https://bip.gwwilkowice.finn.pl.
Głos Gminy Wilkowice
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Kto musi złożyć nową deklarację?
Właściciele nieruchomości rozliczający się wg metody od
ilości zużytej wody, powinni złożyć deklaracje i wyliczyć
opłatę za odpady na rok 2022 załączając stosowne faktury
bądź zaświadczenie ze spółki wodociągowej/kanalizacyjnej
o ilości zużytej wody/ścieków w 2021 r., będące podstawą do
wyliczenia wysokości opłaty na rok 2022.
W przypadku braku złożenia deklaracji, tak jak to miało
miejsce w poprzednich latach, zostaną pobrane dane
z właściwej spółki wodociągowej/kanalizacyjnej o ilości zużytej
wody/ścieków, a następnie wysłane zostaną postanowienia
i Wójt, w drodze decyzji, naliczy opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na 2022 r. biorąc pod uwagę dane
zawarte w ostatniej złożonej deklaracji np. zwolnienia z tytułu
posiadania kompostownika.

Właściciele nieruchomości, rozliczający się w oparciu
o ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość,
u których nie nastąpiły zmiany od czasu złożenia ostatniej
deklaracji nie mają obowiązku składania deklaracji zmieniającej. Dla tych nieruchomości deklarację zmieniającą należy
złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana.
Ze względu na zmianę stawki opłaty na rok 2022 ww.
właściciele otrzymają stosowne zawiadomienia.
Przypominamy, że właściciele nowo wybudowanych
nieruchomości mają obowiązek złożenia deklaracji za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu 14 dni od
zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca.

Podstawa prawna: Uchwała nr XV/144/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2020 r. oraz Uchwała nr XXXV/324/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/144/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice dotyczącą
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Katarzyna Cendrzak, Inspektor ds. gospodarowania odpadami

Informujemy, że 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) oraz 31 grudnia 2021 r. (Sylwester)
PSZOK przy ul. Wilkowskiej 51 w Wilkowicach będzie nieczynny.

Policja radzi

Jeżeli mieszkasz w mieszkaniu:

Nasz dom lub mieszkanie
to zgromadzony dorobek wielu lat pracy, dlatego warto
zrobić wszystko, aby do minimum ograniczyć zagrożenie
włamaniem.

Jeżeli mieszkasz w domu jednorodzinnym:

• zabezpiecz go poprzez okratowanie okien i piwnic, tarasów
i drzwi balkonowych, zwłaszcza tych z tyłu budynku;
• nie zapomnij o zabezpieczeniu drzwi garażowych oraz
innych pomieszczeń gospodarczych, poprzez które łatwo
można dostać się do domu;
• zadbaj o oświetlenie ciemnych obszarów wokół domu
oraz garaży wolnostojących. Złodziej nie lubi światła,
a wyższy rachunek z nawiązką zrekompensuje Ci wzrost
poczucia bezpieczeństwa;
• zapisz numery fabryczne wartościowych przedmiotów
takich jak komputer, telewizor, kamera, spawarka, silnik,
wiertarka, szlifierka, inne urządzenia elektryczne itp. oraz
oznakuj je w indywidualny, trwały sposób, niewidoczny dla
złodzieja; sporządź listę, a jeżeli to możliwe, również dokumentację fotograficzną cennych przedmiotów takich jak:
biżuteria, antyki, cenne obrazy, stare zegarki itp. w przypadku kradzieży zwiększy to szansę ich odzyskania.
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• wyposaż drzwi do mieszkania w odpowiednie zamki
patentowe - wykazy tych zamków posiadają firmy ubezpieczeniowe i specjalistyczne sklepy;
• doskonałym zabezpieczeniem jest system alarmowy;
• w drzwiach zamontuj również zabezpieczenie przeciwwyważeniowe;
• w mieszkaniach w bloku warto jest obić blachą standardowe drzwi, zastąpić je drzwiami z drewna lub
zamontować drugie dodatkowe drzwi;
• dbaj o to, aby zawsze działało oświetlenie przed drzwiami
wejściowymi - włamywacz unika miejsc oświetlonych;
• mieszkania na parterze i najniższych piętrach są najbardziej narażone na włamanie przez drzwi balkonowe
- warto pomyśleć o zamontowaniu w nich dobrych klamek
(pojawiły się klamki zamykane na klucz) lub chociaż
zwykłych zasuwek;
• doskonałym zabezpieczeniem, są domofony, jednak
pamiętaj, aby za pomocą domofonu nie otwierać drzwi
obcym, wpajaj tę zasadę również innym.
Poznaj swojego sąsiada:
Dobrze znający się zorganizowani sąsiedzi mogą
skutecznie przeciwstawić się włamaniom i kradzieżom.
Porozmawiaj z Twoim sąsiadem o bezpieczeństwie
w Waszym miejscu zamieszkania, ustalcie jak zachować
„sąsiedzką czujność”.
Poinformuj policję, 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 na klatce
schodowej, na ulicy lub na parkingu.
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Krok w stronę poprawy jakości powietrza
W ciągu roku 2021 firma NDE Sp. z o.o. przeprowadziła
9 dyżurów konsultacyjnych na sali sesyjnej w Urzędzie
Gminy w Wilkowicach, podczas których przygotowywane
były wnioski o dotację dla mieszkańców Gminy Wilkowice.
Dyżury były prowadzone przez 3 doradców, każdy dyżur
trwał 8 godzin. Mieszkańcy mieli również możliwość kontaktu
z doradcami drogą mailową oraz telefoniczną. Działania te
sfinansowane zostały z budżetu gminy.
Podczas dyżurów około 370 mieszkańców skorzystało
z doradztwa w zakresie składania wniosków o dotację, możliwości wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji.
Z tego aż dla 113 mieszkańców zostały przygotowane
wnioski o dotację na wymianę źródła ogrzewania i/lub termomodernizację, a dla 37 mieszkańców zostały przygotowane
wnioski o płatność – rozliczenia wykonanych prac w ramach
dotacji oraz 1 wniosek o dotację do programu Moja Woda.
Umowa o prowadzenie dyżurów oraz wsparcia dla mieszkańców zakończyła się z dniem 30.11.2021 r., natomiast
w związku z dużym zainteresowaniem i licznymi telefonami
mieszkańców Wójt Gminy Wikowice podjął decyzję o przedłużeniu czasu trwania umowy do 17.12.2021 r., by większa
ilość mieszkańców mogła złożyć wniosek o dotację jeszcze
w 2021 roku. Mieszkańcy Gminy Wilkowice, w ramach dotacji
z Czystego Powietrza, zdecydowali się na następujące
rodzaje urządzeń: 88 kotłów gazowych, 8 na ekogroszek, 3
na pellet, 1 kocioł zagazowujący drewno, 4 ogrzewania elektryczne i 5 pomp ciepła.
Niezależni Doradcy Energetyczni

Równocześnie realizowany był Gminny Program
Ograniczenia Niskiej Emisji. Nabór wniosków na terenie
Gminy Wilkowice – etap II prowadzony był w terminie od
początku października do końca listopada 2020 roku. Wnioski
zostały poddane weryfikacji i analizie, przeprowadzono
również wizje w terenie, pozwalające potwierdzić zasadność złożonych wniosków, z których 40 zakwalifikowano do
realizacji wykorzystując pełny limit dofinansowania. W dniu
29 września 2021 roku zakończono realizację „Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wilkowice na
lata 2019-2023 – etap II”. Dofinansowanie ww. zadania
wyniosło 199 250,00 zł i pozwoliło na wymianę 40 nieekologicznych kotłów węglowych na piece gazowe: 13 w Bystrej,
8 w Mesznej i 19 w Wilkowicach.
Kolejny etap - ogłoszony w terminie 01-29.10.2021 r.
nabór wniosków do „Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji na lata 2019-2023 – etap III”, pokazał, jak wysoka
jest świadomość Mieszkańców naszej gminy w zakresie
poprawy jakości powietrza. Na rok 2022 zaplanowanych
było 40 wymian nieekologicznych źródeł ciepła. Duże zainteresowanie programem przyczyniło się do konieczności
aktualizacji planów. Po przeprowadzonych analizach, Wójt
Gminy Wilkowice podjął decyzję o zwiększeniu planowanych
wymian z 40 na 50. Obecne zakończona została weryfikacja
złożonych wniosków. Kolejnych 50 Mieszkańców naszej
gminy otrzyma w roku 2022 gminną dotację na wymianę
źródła ogrzewania.
Małgorzata Dzimierska, koordynator Programu

Gmina Wilkowice, jako jedna z sześciu gmin województwa
śląskiego, została nagrodzona w najbardziej prestiżowym
konkursie ekologicznym naszego regionu – „Zielone czeki”,
zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wójt
Gminy Wilkowice 14 grudnia 2021 r. odebrał z rąk Prezesa
Zarządu WFOŚiG w Katowicach dyplom z wyróżnieniem za
działania na rzecz ochrony jakości powietrza w roku 2020.
W poprzednim roku, tak jak i w roku bieżącym, z powodzeniem realizowany jest „Program Ograniczenia Niskiej Emisji
na terenie Gminy Wilkowice na lata 2019-2023”. Otrzymane
wyróżnienie „Gmina przyjazna dla czystego powietrza” jest
wyrazem uznania dla starań Gminy Wilkowice w tym zakresie
i motywacją do dalszych działań. Dziękujemy wszystkim tym
Mieszkańcom, którzy odpowiedzialnie dbają o nasze wspólne
czyste powietrze.
Elżbieta Fabirkiewicz
Głos Gminy Wilkowice
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Jacek Bożek laureatem Zielonego Orła „Rzeczpospolitej”
Podczas Gali „Walka o klimat”, która odbyła się 30 listopada 2021 r. ogłoszono
laureatów nagród Zielonych Orłów „Rzeczpospolitej”. Jacek Bożek, założyciel
i lider Klubu Gaja otrzymał nagrodę w kategorii Tytan. Kapituła nagrody wybrała
po raz drugi osoby, instytucje i organizacje, które w szczególny sposób zasłużyły się w działaniach związanych z edukacją ekologiczną, działalnością na
rzecz klimatu i środowiska oraz przodują w proekologicznych rozwiązaniach
technologicznych. Więcej informacji o laureatach nagrody Zielonych Orłów
„Rzeczpospolitej” na stronie: https://klimat.rp.pl/walka-o-klimat/.
Jesteśmy niezwykle dumni z przyznania tytułu Tytana założycielowi i prezesowi Klubu Gaja Jackowi Bożkowi. Jacek niestrudzenie od 33 lat prowadzi
naszą organizację i jest jej niekwestionowanym charyzmatycznym liderem.
W swoim krótkim wystąpieniu podczas Gali „Walka o klimat”, tuż po informacji
o otrzymaniu nagrody, podziękował nie tylko „Rzeczpospolitej”, członkom kapituły i zespołowi Klubu Gaja, ale i drzewom,
rzekom i zwierzętom, dzięki którym może działać i pracować dla Ziemi.
Zespół Klubu Gaja, fot. Jacek Bożek / Klub Gaja

Oświata
Złoty debiut

szkolnego zespołu z Mesznej
20 listopada 2021 r. zespół „Animato”, reprezentujący
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Mesznej, wybrał się na swój
debiutancki konkurs wokalny. Kierowana przez Karolinę
Zasiadczuk-Kubica, licząca 15 osób grupa dzieci w składzie: Amelia Duraj, Hanna Marcalik, Paweł Kufel, Daria
Juraszek, Emilia Szymura, Magdalena Włodarczyk, Natalia
Kajstura, Katarzyna Rajewska-Góralczyk, Joanna RajewskaGóralczyk, Roksana Janek, Bartosz Włodarczyk, Małgorzata
Gałęzia, Adam Dunat, Damian Duraj, Miłosz Juraszek,
Barbara Szypuła – opiekun, wzięła udział w Ogólnopolskim
Konkursie „Każdy Polak gra i śpiewa Polsce” 2021, który
zorganizowany był w trybie stacjonarnym. Organizatorem
Konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” oraz
działające w nim Studio Piosenki „Debiuty” i Pracownia Emisji
Głosu „Canzonetta” w Krakowie. Współorganizatorem wydarzenia była Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza. Patronat
honorowy nad wydarzeniem objął Instytut Muzykologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademia Muzyczna im.
Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Konkurs miał na
celu pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa, poszerzenie
znajomości polskiej kultury muzycznej oraz kultywowanie

tradycji wspólnego wykonywania polskich pieśni patriotycznych. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.
W konkursie wzięło udział ponad 220 uczestników, którzy
rywalizowali w trzech grupach wiekowych: młodszej (6-8
lat), średniej (9-12 lat) oraz starszej (13-18 lat). W przypadku
zespołów liczona była średnia wieku. Poziom artystyczny był
niezwykle wysoki, co nie przeszkodziło zespołowi z Mesznej
uzyskać najwyższą lokatę w swojej kategorii wiekowej.
Zarówno przygotowanie wokalne jak i wizualne (przebrania)
przypadły do gustu jury, które nagrodziło zespół 1 miejscem.
Dziękujemy Księdzu Proboszczowi Markowi Kamińskiemu
oraz Radzie Sołeckiej z Przewodniczącym Panem Antonim
Kuflem za ufundowanie wyjazdu.
Karolina Zasiadczuk-Kubica

Uczniowie z Mesznej z wizytą w Kopalni Soli
Uczniowie klasy V ZSP w Mesznej wybrali się na wycieczkę do Wieliczki w celu odwiedzenia
Kopalni Soli. Kopalnia ta to blisko 250 km krętych i pełnych tajemnic korytarzy, komory i chodniki, niesamowite podziemne solankowe jeziora, ogromne kilkusetletnie konstrukcje ciesielskie
a także drewniane kaplice i miejsca sakralne. Dzieciaki podczas swojej wizyty wędrowały trasą
turystyczną. Pokonały prawie 3 km korytarzy i 300 schodów. Dodatkowych wrażeń dostarczyło
spotkanie ze Skarbnikiem, inscenizowanie scenek po wysłuchaniu legendy a także aktywny
udział dzieci w konkurencji układania tuneli na wzór kopalnianych korytarzy.
Z wizyty w Kopalni Soli w Wieliczce dzieciaki wróciły bogatsze o ciekawe doświadczenia,
wiedzę oraz drobne pamiątki. Kamila Bator-Krawcow ZSP w Mesznej
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Dobre słowo, podaj dalej –
Światowy Dzień Życzliwości
w ZSP w Mesznej
23 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Światowy
Dzień Życzliwości i Pozdrowień, czyli dzień dobrych
uczynków i pozytywnych emocji. Idea tych obchodów wywodzi
się ze Stanów Zjednoczonych, a ich oryginalna nazwa brzmi:
„Hallo World”.
Świętowanie wyzwoliło w uczniach pozytywne emocje.
W klasach podejmowano rozmowy dotyczące tego, jak
sprawić, by wzajemne relacje były właściwe. Wspólnie zastanawialiśmy się, jak zaradzić problemom i często smutnej
rzeczywistości. Wszyscy doszliśmy do wniosku, że pierwszym ważnym krokiem jest bycie dobrym i życzliwym dla
siebie i innych, a przyjazne słowo ma ogromną moc. W dalszej
części dnia uczniowie wybierali spośród siebie tego, kto
jest najżyczliwszy. Ponadto każdy mógł wysłać serdeczne
życzenia do znajomych, przypinając je do Drzewa Dobrych

Myśli bądź przekazać życzliwości konkretnej osobie poprzez
życzliwą pocztę. W końcowej części obchodów nadszedł
czas na słodką niespodziankę.
Czego nauczyliśmy się w ten pochmurny, listopadowy
dzień? Uświadomiliśmy sobie, że w każdym z nas
drzemią niewyczerpane pokłady dobra, które,
okazane innym, z pewnością do nas powrócą. Tak więc świętujmy dziś pamiętając, by przenosić życzliwość na każdy
dzień.
Marzena Nawieśniak

Magiczna moc
bajek z dawnych lat
„Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją
miłości opartą na uniwersalnych wartościach” / Jan Paweł II
Od października 2021 r. dzieci z Przedszkola Publicznego
w ZSP w Mesznej realizują przedsięwzięcia zawarte w planie
innowacji „Magiczna moc bajek, czyli wychowanie do wrażliwości na dobro i zło”. Poprzez wskrzeszenie zapomnianych
dzisiaj bajek i postaci z dobranocek dzieci mają okazję
przyswoić ważne dla swojego rozwoju wartości i wzorce
osobowe oraz pojęcia: miłość, przyjaźń, empatia, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga. Październik i listopad to czas,
w którym dzieci poznawały czym jest szacunek i przyjaźń
w oparciu o postacie bajkowe Reksio oraz Kubuś Puchatek.
Dzieci codziennie poznawały kolejne przygody tych bohaterów. Dodatkowo angażowane były do wielu przedsięwzięć:
wykonanie kartek z pozdrowieniami dla osób starszych
i samotnych przebywających w Domu Seniora w Bystrej
przy ul. Szczyrkowskiej 136, udział w Dniu Uśmiechu, „Dom
optymisty, dom pesymisty” - konstruowanie z klocków Lego
Education, „Klucze dobrego zachowania” - udział w warsztatach, „Szanujmy obcość, inność, bo jest ciekawa” na

podstawie opowiadania „O Kruku co krakał pokrakanie”.
Wraz z Kubusiem Puchatkiem dzieci poznały co to jest prawdziwa przyjaźń i gest przyjacielskiej pomocy. Miały okazję
utwierdzić się w przekonaniu, że pomoc nie musi być wielkim
gestem, wystarczy drobna uczynność wobec osoby będącej
w potrzebie. Dzieci brały udział w następujących działaniach:
„Przepis na przyjaźń” - działania twórcze, „Niespodzianka
dla przyjaciela” - konstruowanie z klocków Lego Education,
„Możesz na mnie liczyć” - przybliżenie powiedzenia „najlepszych przyjaciół poznaje się w biedzie”, „Mały człowiek, duża
sprawa, mały człowiek ma swe prawa” - zajęcia warsztatowe,
„Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień”.
Zespół Promujący Przedszkole

Uczniowie SP nr 2 w Wilkowicach
świecą przykładem
Listopad zaowocował w Szkole Podstawowej nr 2
w Wilkowicach ciekawymi spotkaniami. Jednym z naszych
gości był pan Marcin Krawiec - dzielnicowy z Wilkowic. Ta
wizyta ma zawsze szczególne znaczenie dla najmłodszych
uczniów naszej szkoły – pierwszoklasistów, którzy dopiero
zaczynają być samodzielnymi uczestnikami ruchu drogowego. Znajomy nam już Pan Policjant tradycyjnie - wspólnie
z dziećmi przypomniał i szczegółowo omówił najważniejsze zasady bezpieczeństwa na drodze, zarówno od strony pasażera
samochodu jak i pieszego. Poza tym poruszona została kwestia bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na kontakty z nieznajomymi. Krótka pogawędka zakończyła się wręczeniem drobnych upominków. Taki
prezent to prawdziwy skarb, który ma wielką moc. Dzieci z młodszych klas mają świadomość, że na drodze trzeba być
widocznym, dlatego otrzymane odblaski zdobią tornistry. Dziękujemy za spotkanie i obiecujemy świecić przykładem!
Katarzyna Szczęść
Głos Gminy Wilkowice
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“Wszyscy dla wszystkich”
- poznajemy zawody
Nawiązując do tematu rocznego, przedszkolaki z Wilkowic
cyklicznie poznają ciekawe zawody oraz historie z nimi związane. Gościliśmy już u siebie policjanta, strażaka, listonosza,
a w ostatnim czasie odwiedził nas pan elektryk i stomatolog.
Dzieci z zaciekawieniem przysłuchiwały się niezwykłym
opowieściom i wydarzeniom, z którymi na co dzień mierzą
się zaproszeni goście.
Przedszkolaki poznały specyfikę pracy elektryka. Poprzez
uważne słuchanie dowiedziały się wiele o zasadach powstawania i działania prądu elektrycznego, podstawowych
zasadach bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń
elektrycznych. Zapoznały się z pracą elektryka oraz narzędziami, jakimi posługuje się w swojej pracy. Podopieczni
z ochotą i odwagą brali udział w ćwiczeniach proponowanych
przez pana elektryka i na własne oczy przekonali się, że ta
praca do łatwych i bezpiecznych nie należy.
Natomiast celem wizyty pani stomatolog była pogadanka
na temat ważności i konieczności dbania o higienę jamy
ustnej, przełamanie obaw przed wizytą u dentysty, a także
kształtowanie nawyków prozdrowotnych. Przedszkolaki
dobrze wiedzą o negatywnym wpływie próchnicy na zęby
mleczne i na zęby stałe, wiedzą jakie pokarmy dobrze służą
budowie zębów, a jakie je niszczą. Dzieci miały okazję zapoznać się ze specyfiką pracy dentysty oraz dowiedziały się jak
dbać o zęby, by były zawsze piękne i zdrowe.
Realizując zadania planu rocznego pamiętaliśmy również
o obchodach ważnych dni, wydarzeń i uroczystości wpisanych
w kalendarz przedszkolny. Tak więc i w tym roku najmłodsi
uroczyście obchodzili Dzień Pluszowego Misia. W każdej
grupie wiekowej podopieczni poznali historię pluszowego
misia, poprzedzoną obejrzeniem filmu edukacyjnego. Dzieci
w tym dniu wykonały piękne prace plastyczne, opaski na
głowę w kształcie misia, prace przestrzenne, które można
było podziwiać na przedszkolnych wystawkach. Dzieliły się
wrażeniami i opowieściami o swoich ulubionych misiach przytulankach.

Smakowity dzień…
8 listopada minął nam
jako jeden z najbardziej
smakowitych dni w roku
– tak bowiem uczciliśmy
Europejski Dzień Zdrowego
Jedzenia i Gotowania.
Uczniowie klas uczestniczących w Programie
dla szkół na zasadach
określonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23
sierpnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego
zakresu
zadań
realizowanych
przez Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej programu dla szkół (Dz. U., poz. 1572), ale także
starszych, „podchwyciło” plan zapowiadany kilka dni wcześniej przez wychowawców i przyniosło w ten dzień na zajęcia
produkty żywnościowe do przygotowania zdrowych, pożywnych i smakowitych przekąsek.
Efekt był zadziwiający, jednak najważniejsze, że uczniowie
kolejny raz omawiali konieczność spożywania warzyw,
owoców i przetworów mlecznych, wskazywali układ piramidy
żywieniowej i uzasadniali potrzebę profilaktyki zdrowotnej
np. w zakresie walki z otyłością oraz sposoby podnoszenia
odporności organizmu. Pomocą w tym zakresie służyły
broszury i filmy edukacyjne rozpowszechniane na zajęciach
oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego zarówno
uczniom jak i ich rodzicom.
Być może dzień 8 listopada już na stałe zagości w planie
pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły
w Wilkowicach propagując w ten sposób zdrowy styl życia.
Dzieła naszych uczniów podziwiać można w Galerii
szkolnej (niestety wszystkie smakołyki już dawno zjedzono!).
Koordynator szkolnego Programu
Lucyna Skonecka

Początkiem grudnia odwiedził nas jeszcze jeden gość
- najważniejszy i najbardziej wyczekiwany. Tak, tak, to oczywiście Mikołaj, który przybył w asyście elfa. Najmłodsi przywitali
Mikołaja z wielkim entuzjazmem i radością, śpiewali piosenki
i recytowali wiersze. Mikołaj opowiedział o swoim niezwykłym
życiu i przygodach, które przeżył przemierzając całą kulę
ziemską. Oczywiście na końcu rozdał dzieciom wyczekiwane
prezenty. Całe spotkanie uwiecznione zostało na pamiątkowych zdjęciach. Żegnając Mikołaja niejednemu dziecku
zakręciła się łezka w oku, uświadamiając sobie, że kolejne
spotkanie dopiero za rok…
Przedszkole Publiczne w Wilkowicach
Katarzyna Zielińska - Ficoń
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Warsztaty
„Od papirusu do papieru”
W dniu 3 listopada 2021 roku na zaproszenie pani Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach uczniowie klas
pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata
w Bystrej wraz z wychowawczyniami wzięli udział w warsztatach papieru czerpanego zatytułowanych „Od papirusu do
papieru”.
W pierwszej części warsztatów została wyświetlona
prezentacja multimedialna, na podstawie której prowadzący
przybliżył dzieciom historię powstawania papieru. To właśnie
z niej dzieci dowiedziały się, czym i na czym pisano przed erą
papieru, kiedy i z czego powstała pierwsza książka oraz czy
słusznie uważana jest za najpotężniejszy przedmiot naszych
czasów. Uczniowie mieli również okazję poznać odkrywców
i wizjonerów, których wynalazki zmieniły dzieje świata.
Prześledzili także, jak przez wieki zmieniały się materiały,
na których zapisywano informacje – bambusowe deszczułki,
papirus i pergamin, przez płyty cd, do dysku komputerowego.
Cała historia była przedstawiona w bardzo ciekawy i przystępny dla dzieci sposób.

Następnie dzieci obejrzały krótki filmik instruktażowy,
z którego dowiedziały się, jak zrobić papier czerpany. Kiedy
wszystko było już jasne, przyszła kolej na własnoręczne
wykonanie kartek papieru przez uczestników warsztatów.
Każde z dzieci miało okazję zamoczyć ręce w przygotowanej ze starych gazet ciepłej pulpie, żeby wydobyć
papierową masę i stworzyć z niej własną kartkę. Gdy wszyscy
przygotowali podkłady, przystąpiono do ozdabiania kartek za
pomocą farb oraz suszonych kwiatów i ziół według własnych
pomysłów.
Dzieci były bardzo zadowolone z warsztatów, tym bardziej,
że efekty swojej pracy mogły zabrać ze sobą do domu, aby
móc pochwalić się nimi swoim bliskim.
Zespół promocji Szkoły - SP nr 2 w Bystrej

Światowy Dzień
Pluszowego Misia
25-go listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im.
Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi obchodzono Światowy Dzień Pluszowego Misia, na cześć najmilszej
zabawki dla dzieci, która jest nie tylko przyjacielem dzieci
najmłodszych, ale także często przytulanką przy zasypianiu.
Trudno wyobrazić sobie to święto bez Pluszowego Misia.
Jest on towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem – powiernikiem największych
sekretów i tajemnic.
Dzień ten rozpoczął się wysłuchaniem piosenki pt. „Hej
miśki, czas wstać”, która za pomocą szkolnego radiowęzła
rozbrzmiewała w całej szkole, budząc niektóre, jeszcze
zaspane, dzieci. Słysząc milutki głos misia, dzieci brały swoje
maskotki do rąk i przytulały się do nich, a następnie opowiadały swoje historyjki związane z ich misiem. W klasach
panował radosny nastrój. Najmłodszej społeczności szkolnej,
uczniowie z klas starszych czytali książkę Hansa Christiana
Andersena pt. „Złotowłosa i trzy niedźwiadki”. Dzieci z zaciekawieniem słuchały opowiadania oraz przyglądały się osobom
prowadzącym obchody tego święta, które świetnie prezentowały się w przebraniach postaci z bajek.

W prezencie wszyscy otrzymali okolicznościowe medale
– „Przyjaciółki Pluszowego Misia”, które wykonane zostały
przez uczniów klas starszych. Dodatkowym upominkiem
były również misiowe opaski oraz kolorowanki. Uczniowie
z zaciekawieniem oglądali bajkę pt. „Miś uszatek”. Nad
właściwym przebiegiem tego święta czuwali uczniowie ze
starszych klas. Osoby przebrane za postaci z bajek związane
z obchodzonym świętem, zwolnione były w tym dniu z pisania
sprawdzianów, kartkówek czy odpowiedzi przy tablicy. Grając
na gitarze i śpiewając piosenki o misiu, dzieci spędziły ten
dzień w pogodnym i radosnym nastroju.
Zespół Promujący Szkołę

W Przedszkolu Publicznym w Bystrej listopad nie jest smutny
Starając się rozwijać zainteresowania historią naszego kraju oraz rozwijać
postawy patriotyzmu – kilkoro przedszkolaków z grup starszych wzięło udział
w koncercie „Niepodległa z Sercem” zorganizowanym 22 listopada w kościele
p.w. Trójcy Świętej w Bielsku – Białej.
W listopadzie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
z UNICEF, który przypomina wszystkim rodzicom i opiekunom, że dzieci
są małymi ludźmi, ale mają prawa tak samo jak dorośli. Respektując prawo
do bycia szczęśliwym dzieckiem, zorganizowaliśmy w przedszkolu Dzień
Pluszowego Misia.
W ostatni dzień listopada przedszkolaki przywitała „czarodziejska kula”.
Każdy mógł sobie powróżyć i z nią „porozmawiać”. Przekładanie pantofelków,
losowanie drobiazgów ukrytych w worku, pod kubeczkami lub w piasku,
wywołało dużo śmiechu i radości.
Zespół Promujący Przedszkole
Głos Gminy Wilkowice
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Listopad to miesiąc skłaniający do zadumy i refleksji
– tak było również i u nas. Za nami wieczór zaduszkowy
w klimacie jazzu, upamiętniający emisję ostatniego XVI
Wieczoru Kabaretu Starszych Panów w 55-tą rocznicę
tego wydarzenia. Mieliśmy wielką przyjemność gościć
zespół „Straszni Panowie Trzej”, który wyjątkowo wystąpił
w składzie nie trzech, a czterech wspaniałych artystów:
Janusz Szrom - polski, czołowy wokalista jazzowy, Andrzej
Jagodziński - fortepian oraz Andrzej Łukasik - kontrabas
i gościnnie Adam Lewandowski - perkusja.
W listopadzie nie zabrakło również w naszym repertuarze wydarzenia o akcencie patriotycznym, związanego
ze Świętem Odzyskania Niepodległości 11 listopada,
a mianowicie seansu filmowego „Legiony” w reż. Dariusza
Gajewskiego, który dodatkowo został poprzedzony filmem
z serii „Historia w ożywionych obrazach” pt. „Konstytucja
3 Maja 1791 roku” z okazji Roku Konstytucji. W ramach
Dyskusyjnego Klubu Filmowego DKF „Promyk” wyświetlone zostały filmy: „Do zobaczenia w zaświatach” reż. Albert
Dupontel oraz „Ptaki śpiewają w Kigali” reż. Krzysztof Krauze.

Przed południem 24 listopada mieliśmy przyjemność
gościć u nas uczniów z SP nr 1 im. W. Jagiełły w Wilkowicach
oraz SP nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej, którzy przybyli na
koncert! Gościem specjalnym był Bartas Szymoniak – twórca
własnego stylu beatrock, tworzący na żywo wszystkie dźwięki
własnym aparatem mowy, a następnie zapętlający je na
tzw. looper. Towarzyszył mu multiinstrumentalista - Michał
Parzymięso. Podczas koncertu usłyszeliśmy utwory z całej
dyskografii, zarówno te z autorskimi tekstami, ale też do
słów B. Leśmiana, A. Słonimskiego, T. Gajcego czy K. K.
Baczyńskiego. To wyjątkowa rozrywka dla każdego, ale też
uczta dla osób ceniących wybitną polską poezję jak i nowatorstwo w sztuce. Dziękujemy za wspaniały koncert, który
mimo wczesnej godziny porwał wszystkich z krzeseł.
26 listopada w GOK „Promyk” odbyło się długo wyczekiwane spotkanie z psychodietetykiem Panią Wiesławą Rusin
– dietoterapeutką oraz autorką książek o uzdrawiającej diecie.
Uczestnicy dowiedzieli się między innymi o tym, że pokarm
ma wielką moc „włączania” lub „wyłączania” genów zdrowia
i choroby. Dodatkowo poznaliśmy produkty korzystnie wpływające na proces odbudowy i regeneracji komórek i tkanek.
Jak zwykle solidna dawka wiedzy – niezbędna w obecnym
czasie – a to wszystko przy uzdrawiającej filiżance czekolady
z chili.

23 listopada odbył się u nas wernisaż pokonkursowej wystawy fotograficznej „Dynamika sportu w Gminie
Wilkowice”. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim Laureatom za
trud włożony w przygotowanie wspaniałych zdjęć. Zwycięzcy
konkursu uroczyście odebrali nagrody z rąk Pani Dyrektor
Agnieszki Sech-Brzóski. Ważnym punktem spotkania była
prezentacja
pt.
„Co
udało mi się uchwycić
w
1/8000
sekundy”
wygłoszona przez gościa
specjalnego, fotografa
sportowego i lifestylowego - Panią Sandrę
Szutę. Lista zwycięzców
i skład Jury podany
został w poprzednim
numerze gazety.
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W ostatni dzień listopada odbył się
u nas Wieczór Andrzejkowy dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, poprowadzony
przez etnograf - Panią Barbarę Rosiek.
Spotkanie było inspirowane tradycją,
nie zabrakło uśmiechu, ale i refleksji.
Podczas wspólnie spędzonego czasu,
mogliśmy przypomnieć sobie tradycyjne
staropolskie wróżby takie jak lanie wosku,
układanie butów czy odczytywanie przyszłości z obierków z jabłek.
grudzień 2021

STYCZEŃ 2022

NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY! Prosimy o zapisy.
Regulaminy i szczegóły wydarzeń dostępne są na www.gokpromyk.pl. Kalendarz może ulec zmianie.
Miejsce
Godz.
Nazwa imprezy
Organizator

Data

wtorek
04.01
czwartek
06.01
niedziela
09.01
wtorek
11.01
czwartek
13.01

19:00

DKF „Promyk”: „Aida”, reż. Jasmila Žbanić, dramat, 2020 r.

Finał
12:00

Orszak Trzech Króli. Szczegóły w ogłoszeniach
parafialnych i na Fb-u Gminy Wilkowice.

15:30

Koncert Noworoczny Gminnej Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Wilkowic.

19:00
17:00

sobota
15.01

17:45

niedziela
16.01
wtorek
18.01

14:00
19:00

zgłoszenia do soboty
22.01
niedziela
23.01

12:00

XXI Spotkanie z kolędą im. Piotra Jakóbca.
XXVII Przegląd Kolęd i Pastorałek w Mesznej oraz
konkurs plastyczny.
DKF „Promyk”: „Komedianci Debiutanci”, reż. Emmanuel
Courcol, dramat/komedia, 2020 r. (obowiązują zapisy)
Przegląd kolęd i pastorałek w Bystrej on-line. Szczegóły
i regulamin w placówkach oświatowych i w Kościele
w Bystrej Krakowskiej.
„Bystrzańskie Gody - Kolędnicy Przebierańcy”.

Film „Zbójnicy Klimczoka”. Realizacja projektu z zadań
publicznych Gminy Wilkowice.
WOŚP - Wielka Orkiestra Świątecznej
7:00 - 19:00
Pomocy.

wtorek
25.01

19:00

niedziela
30.01
niedziela
30.01

od 12:00

niedziela
30.01

13:30

do 2 lutego
do 31
stycznia

Seans taneczny z okazji karnawału. Nagranie koncertu
Inauguracyjnego III TYDZIEŃ TAŃCA.
Czwartkowe spotkania kulturalne z organizacjami Gminy
Wilkowice. Zapraszamy mieszkańców.

WOŚP - Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Szczegóły na plakacie.
VI Beskidzka bitwa na kolędy.

Odbiorcy
Dorośli i
młodzież

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

ZPiT „Ziemia Beskidzka”

Finał w Kościele
w Mesznej

GMOD,
GOK „Promyk”

Dom Strażaka w
Wilkowicach

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

PZCHiO, GOK „Promyk”,
Parafia w Bystrej Kr.,
Starostwo Powiatowe
Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich

Parafia w
Bystrej
Krakowskiej
Kościół w
Mesznej

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Dorośli i
młodzież

POAK Bystra Krakowska

on-line

Wszyscy

Biwak w Bystrej

Wszyscy

GOK „Promyk”

Dorośli

SP 1 im. W. Jagiełły w
Wilkowicach

Gmina
Wilkowice

Wszyscy

KS Bystra, OSP Bystra,
Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Bystra „Bystrzańska
Inicjatywa”

Biwak w Bystrej

Wszyscy

Kościół w
Bystrej Śląskiej

Wszyscy

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Bystra „Bystrzańska
Inicjatywa”
Stowarzyszenie
Zbójników "Beskidnicy"

ZPiT „Ziemia Beskidzka”

AKTUALNE WYSTAWY:
Międzynarodowa wystawa pokonkursowa NAJPIĘKNIEJSZYCH KARTEK BOŻONARODZENIOWYCH
organizowanego przez Oravské Kultúrne Stredisko w Dolnym Kubinie na Słowacji
Wystawa pokonkursowa rzeźby i malarstwa na szkle pt. „Polskie tradycje rodzinne –
wiejskie zaślubiny i wesele”

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

Wszyscy

Wszyscy
Wszyscy

GOK „Promyk”,
parter i hol na I piętrze
Galeria w Sieni. GBP
w Wilkowicach, ul. Strażacka 3
Izba Regionalna
„Stara Stolarnia”
„Chata na Groniu”

PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”

INFO: 33 817 07 73, www.gokpromyk.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra
Na szczęście, na zdrowie,
na to Boże Narodzenie
Cobyście byli zdrowi, weseli
jako w niebie anieli!
Cobyście mieli wszystkiego dości
jak na tej połaźniczce ości!
życzy
Dyrektor GOK „Promyk” Agnieszka Sech-Brzóska
wraz z Pracownikami
Rysunek: Hanna Sznajder
1 miejsce w konkursie „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”
organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”

Głos Gminy Wilkowice
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Wyniki konkursu rzeźby i malarstwa na szkle
Szanowni Państwo, Szanowni Twórcy,

grudzień to czas na podsumowanie naszego corocznego
konkursu rzeźby i malarstwa na szkle, który w tym roku nosił
tytuł „Polskie tradycje rodzinne – wiejskie zaślubiny i wesele”.
Tytułowy, wspaniały i podniosły, moment z życia społecznego i rodzinnego pięknie opisał polski Wieszcz Adam
Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”:
Że nasz Tadeusz szczerze zakochany w Zosi,
Niechajże przed odjazdem o rękę jej prosi;
Mówiłem z Telimeną, już nam nie przeszkadza,
Zosia także się z wolą opiekunów zgadza.
Jeśli dziś ślubem pary nie możem uwieńczyć,
Toć by ich, Panie Bracie, przynajmniej zaręczyć
Przed odjazdem; bo serce młode i podróżne,
Wiesz dobrze, jako miewa tentacyje różne;
A wszakże, kiedy okiem rzuci na pierścionek
I przypomni młodzieniec, że już jest małżonek,
Zaraz w nim obcych pokus ostyga gorączka.
Wierzaj mi, wielką siłę ma ślubna obrączka.

”

W tegorocznej edycji konkursu, do komisji konkursowej
ponownie zaprosiliśmy Osoby, które w naszym przekonaniu,
w pełni kompetentnie potrafiły ocenić prace Uczestników.
W jury pracowała Pani Agata Prochownik – wieloletnia
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach
i długoletnia organizatorka naszego konkursu, Pan Zbigniew
Micherdziński – Kierownik Galerii w Regionalnym Ośrodku
Kultury w Bielsku-Białej i pomysłodawca konkursu oraz Pan
Mieczysław Rączka – wieloletni, były Wójt Gminy Wilkowice,
kolekcjoner i pasjonat sztuki ludowej. Decyzją Jury, jednogłośnie przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
Malarstwo na szkle:
Grand Prix – Marta Walczak-Stasiowska, Zakopane,
„Wykupienie cepca”, „Błogosławieństwo”, „Wesele”.
II miejsce – Aniela Stanek, Chochołów,
„Błogosławieństwo”, „Razem na całe życie”, „Przywitanie”.
III miejsce – Maria Ptaszek, Wilkowice, „Przygotowania
panny młodej”.
III miejsce – Zdzisław Słonina, Świątniki Górne, „Powitanie
młodych”, „Taniec”, „Ocepiny”.
Wyróżnienie – Włodzimierz Ostoja-Lniski, Czersk,
„Święty Joachim i Anna”, „Święty Józef”, „Święta Dorota”
(Patroni nowożeńców, małżeństw i rodzin).
Wyróżnienie – Zbigniew Grzywa, Bielsko-Biała, „Ślub
w Kanie Galilejskiej”.
Rzeźba:
Grand Prix – Jan Bojko, Jaworzynka, tryptyk „Wesele”
(Snęby. Zabawa. Oczepiny.).
II miejsce – Maria i Czesław Kubikowie, CzechowiceDziedzice, „Tradycje polskie – weselne oczepiny”.
III miejsce – Jan Uścimiak, Chełm, „Kolejka do tańca
z panną młodą”.
Wyróżnienie – Arkadiusz Gruszka, Przyłęków, „Para młoda”.
Pozostali uczestnicy:
Malarstwo na szkle: Renata Cherek (Starogard Gdański),
Barbara Bysko, (Lipowa), Katarzyna Janik (Żywiec), Alicja
Szymczak (Pszczyna). Rzeźba: Józef Kubica (Żywiec),
Leszek Baczkowski (Frank), Henryk Stanclik (Bielsko-Biała).
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Jan Bojko / Grand Prix
Dziękujemy za udział wszystkim Twórcom, profesjonalnym
i nieprofesjonalnym, którzy rzeźbą lub obrazem na szkle
utrwalili temat tegorocznego konkursu. Dziękujemy również
Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Białej oraz
Gminie Wilkowice za pomoc w organizacji konkursu.
Specjalne podziękowanie kierujemy do wszystkich, którzy
zaszczycili nas swoją obecnością podczas uroczystości
wręczenia nagród, która miała miejsce 3 grudnia tego roku.
W szczególności dziękujemy Wójtowi Gminy Wilkowice Panu
Januszowi Zemanek, dzięki któremu żaden z uczestników
konkursu nie wyszedł od nas z pustymi rękoma! Dziękujemy!
Do zobaczenia za rok!
Aleksandra Szymik-Caputa
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach

Wystawa pokonkursowa czynna w GBP
w Wilkowicach do 31 stycznia!

Marta Walczak-Stasiowska / Grand Prix
grudzień 2021

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

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

Sukces wieńczy dzieło!
Tak też się stało 24 listopada br., kiedy to w Gminnym
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach spotkali się
laureaci XIII edycji dyktanda z języka polskiego „Ortograficzne
potyczki” z przedstawicielami Komisji Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych z jej przewodniczącym Panem Antonim
Kuflem i Wójtem Panem Januszem Zemankiem, by podsumować tegoroczną edycję i wręczyć nagrody.
Była to świetna okazja zaprezentowania radnym laureatów,
jak również sposobność do rozmowy na temat bogactwa
języka polskiego i niełatwych zasad pisowni. Członkowie
Stowarzyszenia podziękowali Panu Wójtowi
za finansowe wsparcie tego zadania w ramach
konkursu ofert. Podziękowania skierowano także
do dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej
Jadwigi w Wilkowicach, gdzie odbywały się
zawody, gdyż bez ich gościnności i pomocy ludzi
dobrej woli nie byłoby żadnej możliwości osiągnięcia zamierzonych celów. Słowa wdzięczności
złożono na ręce Pani Agaty Prochownik, za Jej
zaangażowanie od pierwszej edycji konkursu.
Fakt, że Dyktando wpisało się na stałe do
programu imprez gminnych, świadczy o potrzebie
organizacji takich przedsięwzięć.
Zarówno uczestnicy, jak i rodzice młodych
zwycięzców, stwierdzili, że warto takie konkursy
organizować, gdyż dla uczestników są mobilizacją
i motywacją do własnego rozwoju. W rozmowie
przyznano, że aby sięgnąć po nagrodę, nie
Głos Gminy Wilkowice

wystarczy przystąpić do pisania „z marszu”,
ale trzeba dużo wcześniej zacząć się przygotowywać. Miłym akcentem spotkania był fakt,
że nagrody wręczali: Wójt Gminy Wilkowice i Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.
Kolejna edycja zmagań z ortografią przeszła do historii.
Pozostaje raz jeszcze pogratulować Laureatom i Uczestnikom
oraz zaprosić naszych mieszkańców do uczestnictwa
w następnej edycji.
Janina Janica-Piechota, sekretarz Stowarzyszenia

grudzień 2021
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Fot. Kinga Herzyk

Relacja z mikołajek
w Mesznej
5 grudnia 2021 r. w Mesznej przy Meszniańskim Ośrodku
Kultury „Nad Borami” odbyło się spotkanie ze św. Mikołajem.
Ten wyjątkowy dzień po raz pierwszy w Mesznej zorganizowano w plenerze. Mikołajki przygotowano dzięki wspólnemu
działaniu Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej, Koła Gospodyń
Wiejskich, Rady Sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej
z Mesznej oraz rodziców.

Fot. Kinga Herzyk

To było naprawdę udane wydarzenie, które zgromadziło mieszkańców sołectwa oraz gości z okolicznych
miejscowości. Podczas imprezy dzieci brały udział w zabawach i tańcach prowadzonych przez animatorów, spotkały
św. Mikołaja, który obdarował je upominkami, a także
pozował do sesji fotograficznych. Ogromną radość wywołał
sztuczny śnieg i bańki mydlane. Odtwarzane w tle świąteczne
piosenki wraz z nastrojowym oświetleniem wprowadziły
uczestników w wyjątkowy klimat. Podczas animacji dostępne
były ciepłe napoje (kawa, herbata, gorąca czekolada) oraz
pyszne domowe ciasta i ręcznie dekorowane pierniczki. Całą
uroczystość zwieńczył niezwykle widowiskowy pokaz ognia,
który oczarował publiczność. To właśnie w naszym sołectwie
odbyło się premierowe wykonanie mikołajkowego fireshow
przygotowanego przez Teatr Ognia Tesserakt z Bielska-Białej.
Spektakl był bardzo ekscytujący. Zawierał efekty pirotechniki
scenicznej, niesamowite układy choreograficzne i piękne
stroje. Nie zabrakło również elementów humorystycznych.
Taniec św. Mikołaja z ogniem rozbawił publiczność. To show
niewątpliwie na długi czas pozostanie w pamięci widzów.
Mikołajki w Mesznej pokazały, jak ważna jest ta impreza dla
dzieci i ich rodziców oraz przyjaciół. Cieszymy się, że podczas
spotkania czuć było wyjątkową świąteczną atmosferę.

Fot. Dariusz Lekki - www.foto-drony.pl

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, darczyńcom,
sponsorom, a także osobom, które pomagały i wsparły
przygotowania, m.in. sołtysowi Mesznej Panu Antoniemu
Kuflowi, członkom Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia Rozwoju
Mesznej, Pani Agacie Prochownik i Kołu Gospodyń Wiejskich,
Ochotniczej Straży Pożarnej z Mesznej, księdzu proboszczowi Markowi Kamińskiemu, Gminie Wilkowice i Straży
Gminnej.
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej
Katarzyna Gnioździorz
autor tekstu: Anna Stolarczyk
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Mikołajkowa pomoc
dzieciom
Z radością pragnę podzielić się tym z czytelnikami Głosu
Gminy Wilkowice, gdyż uważam, że dobrem należy się
dzielić i o nim mówić. Zaczęło się to dokładnie 3 lata temu,
kiedy powstała fantastyczna grupa zamknięta na Facebooku
„Mamy z Mesznej i okolic”. Utworzyłam ją, bo widziałam taką
potrzebę. A dzisiaj liczy już 566 kobiet. Obserwuję i widzę jak
pięknie Mamy się wspierają dzięki niej i wnoszą do Świata
tyle wspaniałości. Wystarczy jedno hasło, a chęć wsparcia
i pomocy od razu jest niesiona.
I tak to zaczęła się „Mikołajkowa pomoc dzieciom” - to
właśnie inicjatywa, dzięki której aż 50 dzieci otrzymało paczkę
w roku 2020 i w 2021 również ta ilość się nie zmieniła, nawet
powiedziałabym, że wzrosła! Co w tym takiego wyjątkowego?
To, że paczki robią właśnie Mamy, które zgłaszają chęć przygotowania. Tak po prostu, z potrzeby serca. Każda paczka
jest inna, wyjątkowa, wartościowa i różnorodna, dopasowana
do wieku i imienia dziecka, z intencją. Oczywiście każdy krok
owiany jest wielką tajemnicą - prawie jak w pracowni św.
Mikołaja, nad którą czuwają pomysłodawczynie i koordynatorki - dwie Kaśki, jedna z Bystrej i druga z Mesznej. Takie
dobro krąży wokół nas!
Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować całej
grupie Mam i każdej z osobna za otwartość i chęć obdarowywania, dzielenia się i wnoszenia tych wspaniałych wartości.
Dzięki Wam Świat staje się piękniejszy. Z pewnością każda
paczka wywołuje uśmiech na ustach dziecka. Dziękuję
Kasi M. za tak fantastyczną organizację, która jest bardzo
sprawnie, konkretnie prowadzona. Współpraca z Tobą to
czysta przyjemność!
Z wyrazami szacunku, Katarzyna Gnioździorz
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej
Administrator grupy zamkniętej na FB „Mamy z Mesznej i okolic”

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,
lecz przez to kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

GOK „Promyk” ul. Fałata 2k, Bystra, tel. 33 / 817 07 73

KGW poleca kiszoną kapustę
Składniki:
• 10 kg kapusty,
• 20 dkg soli,
• 4 cebule,
• 10 marchewek,
• przyprawy:
(czosnek,
koper,
kminek,
pieprz ziarnisty).

Głos Gminy Wilkowice

Wykonanie:
Poszatkowaną kapustę, sól i pokrojoną w piórka cebulę wymieszać
i zostawić na 5 godzin. Odcisnąć wodę,
dodać starte marchewki. Włożyć kapustę
do słoików, dodać przyprawy, ugnieść
(do połowy słoika, nie więcej), zalać do
pełna wrzątkiem, zakręcić słój.
Przechowywać w ciepłym miejscu
przez około 2-3 tygodnie.
Po tym czasie kapustę można wynieść
do spiżarni.
Smacznego życzy KGW Bystra

grudzień 2021
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Usługi

w naszym regionie

SKRZYPCE

Profesjonalna nauka gry na skrzypcach
Każdy poziom:
przygotowanie do konkursów międzynarodowych,
egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie
oraz dzieci.

tel: 889 759 237

BANK SPÓŁDZIELCZY W BYSTREJ

KREDYT ŚWIĄTECZNY





oprocentowanie stałe: 6,5 %
prowizja za udzielenie kredytu: 3,0 %
prowizja przygotowawcza: 1,0 % nie mniej niż: 10,00 zł

dla osób posiadających w naszym Banku rachunek ROR
ze stałymi wpływami – prowizja: 2,0 %
PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY
 kwota kredytu uzależniona od posiadanej
Kwota kredytu 3.000 zł., Okres kredytowania 11 m-cy
Parametry
Koszty /zł/
zdolności kredytowej.
Rata kredytu
282,00

okres kredytowania: 11 miesięcy

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

Łączna kwota wszystkich opłat, prowizji i
innych kosztów związanych z zawarciem
umowy, w tym:
1. Prowizja przygotowawcza
2. Prowizja za udzielenie kredytu
3. koszt zabezpieczenia
Suma odsetek
Całkowity koszt kredytu

169,00
30,00
60,00
10,00
104,46
204,46

Stopa rzeczywista wynosi 13,83 %.

Oferta aktualna od 1 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.
Zapraszamy do Banku oraz do naszych placówek
w Buczkowicach, Szczyrku i Wilkowicach
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Ogłoszenia - oferty pracy
Ośrodek wczasowy w Szczyrku
poszukuje do pracy osób na stanowisko:

KUCHARKA

Praca stała na etat.

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

Tel. kontaktowy: +48 660 668 840

Ośrodek wczasowy w Szczyrku
poszukuje do pracy osób na stanowisko:

PRACOWNIK DO OBSŁUGI JADALNI

biuro@ekowtor.com,
tel. 33 443 28 30
Firma EKO-WTÓR JAKUBIEC poszukuje stałych pracowników na kilka stanowisk. Począwszy od prostych,
niewymagających żadnych dodatkowych kwalifikacji prac na
sortowni odpadów poprzez operatorów wózków widłowych,
urządzeń transportu bliskiego, aż po kierowców z kat. C+E.

Stoisko - elektryka i AGD
z wyposażeniem

Przekażę stoisko z artykułami elektrycznymi i gospodarstwa domowego z całym wyposażeniem. Stoisko znajduje
się na I piętrze Pawilonu Handlowego „Rogacz”.
Warunki przekazania do uzgodnienia.

tel.: 33 817 13 17

Praca stała na etat.

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

Tel. kontaktowy: +48 660 668 840

Elektromechanik
w Dziale Utrzymania Ruchu

Wymagania:
• wykształcenie techniczne z obszaru mechatronika /
elektryka,
• min. dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej (w tym
rysunków technicznych oraz schematów elektrycznych),
• gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym,
• uprawnienia SEP do 1kV,
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
• mile widziana wiedza z zakresu programowania i diagnostyki przemienników częstotliwości lub / oraz sterowników
PLC.

Firma LENKO S.A.
zatrudni osoby
na stanowiska:
Operator maszyn i urządzeń

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

Magazynier

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

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

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” zatrudni na stanowisko:
• rodzaj umowy: umowa o pracę
• wymiar czasu pracy: 3/4 etatu
• planowany termin rozpoczęcia pracy – styczeń 2022 r.
• wiek bez znaczenia
Zakres obowiązków:
• dbanie o stan techniczny sprzętów i budynków GOK, nadzór
nad terminami przeglądów,
• wykonywanie prac technicznych, porządkowych i konserwacyjnych w budynkach oraz na terenach należących do GOK,
• pomoc przy realizacji bieżącej działalności.

Głos Gminy Wilkowice

Konserwator

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

tel. 33 817 07 73, mail: gokpromyk@gmail.com
grudzień 2021
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Sport

GLKS WILKOWICE rok jubileuszowy
75-lecie 1946 – 2021
Za nami sezon „jesień 2021”. Zmagania piłkarskie na
otwartych stadionach dobiegły końca. Rok 2021 był wyjątkowy ze względu na jubileusz Klubu - to już 75 lat. Jak
na jubilata przystało, piłkarze GLKS WILKOWICE sportowo upamiętnili ten historyczny rok, osiągając znakomite
wyniki sportowe. Wszystko zaczęło się od największego
sukcesu młodych piłkarzy na Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski w Futsalu U-13, gdzie zdobyli III miejsce, pokonując
w meczu o brąz zespół Bór Regut. Zespół wystąpił w składzie: Drewniak, Szkutnicki, Wrona, Ciućka, Mardaus, Kubica,
Frasunek, Rączka, Wójtowicz, Tymich, Maślonka, Boba.
Trenerzy: Krzysztof Bąk, Daniel Gala.

Następnie rozgrywki przeniosły się na boiska piłkarskie, gdzie
sezon 2020/2021 obfitował w znaczące sukcesy drużynowe:
- seniorzy – zwycięstwo w KLASIE A i awans do klasy okręgowej w znakomitym stylu, nie ponosząc porażki, wygrywając
21 meczy i jeden remisując z bilansem bramkowym 85:14
- seniorzy II drużyna – 5. miejsce w KLASIE B
- juniorzy starsi – MISTRZ III LIGI OKRĘGOWEJ A1
- trampkarze starsi – MISTRZ III LIGI WOJEWÓDZKIEJ C1
- młodzik – MISTRZ III LIGI WOJEWÓDZKIEJ D1
- młodzik – MISTRZ IV LIGI OKRĘGOWEJ D2
Kolejnym znakomitym okresem roku 2021 okazała się
przerwa wakacyjna, podczas której odbyły się finały
Mistrzostw Polski Ludowych Zespołów Sportowych, gdzie
awansowały młodzieżowe drużyny GLKS U-14 i U-16.

I MIEJSCE - Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w piłce
nożnej „Piłkarska kadra czeka” im. Stanisława Tymowicza.
Zespół w składzie: Adam Boba, Wiktor Borowicz,
Jonatan Męndrek, Szymon Laszczak, Jakub Mańdok, Jakub
Czadankiewicz, Nicholas Lewandowski, Kacper Świecak,
Patryk Kołodziej, Michał Ziobrowski, Szymon Żelazkiewicz,
Dawid Czul, Piotr Babina, Jan Pabis. Trener - Krzysztof Bąk.
Sezon 2021/2022 rozpoczął się od PUCHARU POLSKI
na szczeblu Podokręgu Bielsko-Biała. Wystąpiły w nim dwie
drużyny GLKS i tu ponownie znakomity wynik. Drużyna GLKS
zameldowała się w finale rozgrywek, niestety przegrywając
0:1 z III ligowym BTS REKORD Bielsko-Biała.

Zespół GLKS WILKOWICE w sezonie „jesień 2021” wystąpił
w składzie: Adamczyk Patryk, Bąk Janusz, Bąk Krzysztof,
Caputa Jakub, Cybiński Jakub, Gala Daniel, Gala Tomasz,
Gawryś Filip, Jeziorski Piotr, Juraszek Grzegorz. Kasprzycki
Daniel, Kępys Dominik, Kruczek Dawid, Khudaiberdiiev
Dmytro, Kolarczyk Marek, Kozieł Paweł, Kubica Mateusz,
Łukaszewski Michał, Marek Maciej, Marzec Maciej, Matlak
Wiktor, Śleziak Kacper, Świecak Maciej, Wiewióra Maciej,
Wojtyła Maciej, Zajac Richard. Trenerzy: Krzysztof Bąk –
I trener, Mirosław Szymura – II trener. Kierownik drużyny:
Tadeusz Studencki.

Tabele wyników dostępne są na na stronach www:
glks-wilkowice.pl oraz gosir.wilkowice.pl
II MIEJSCE - Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w piłce
nożnej „Mała piłkarska kadra czeka” im. Marka Procyszyna.
Zespół w składzie: Kamil Boba, Aleksander Frasunek,
Dominik Kubica, Oskar Łopatka, Dawid Mardaus, Filip
Maślonka, Szymon Rączka, Tomasz Ziora, Oliwier Szkutnicki,
Wojciech Tymich, Bartosz Wójtowicz, Piotr Wrona. Trener Daniel Gala.
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Orlik: E1 Orlik Grupa 5, E2 Orlik Grupa 2, F1 Żak Grupa 2.
W tych rozgrywkach nie prowadzi się tabel, a system
rozgrywkowy polega na rozgrywaniu towarzyskich turniejów bez
podawania wyników. W bieżącym roku otworzyliśmy również
grupy szkoleniowe, dla najmłodszych dzieci, w wieku przedszkolnym, gdzie pod okiem trenerów Ivany i Richarda Zajaca,
zarówno dziewczynki jak i chłopcy ćwiczą 2 razy tygodniowo.
grudzień 2021

Poza dzialalnością czysto sportową
GLKS Wilkowice
wspólpracuje w ramach
EUROREGIONU BESKIDY
z klubami partnerskimi:
- SŁOWACJA - MŚK NAMESTOWO
- CZECHY - FOTBAL TRZYNIEC.

Mestský Športový Klub Námestovo jest partnerem
programu: Mikroprojekt „Promocja kultury i przyrody pogranicza wśród dzieci” współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja
2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
Projekt miał na celu promocję dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego pogranicza polsko-słowackiego, a przede
wszystkim obszaru partnera projektu. Region Orawy uznawany jest za obszar o wyjątkowych walorach przyrodniczych
i kulturowych. Przede wszystkim kojarzy się z atrakcjami
turystycznymi, basenami termalnymi, sportami wodnymi,
górskimi wędrówkami, kolarstwem czy narciarstwem. Górna
Orawa to obszar leżący pod Pilskiem i Babią Górą.
Poprzez realizację działań projektowych uczestnicy, dzieci
z Polski i Słowacji wraz z opiekunami, mogli poznać historię
oraz ciekawe miejsca na terenie pogranicza polsko-słowackiego. Projekt poprzez zorganizowane w wolnym czasie
rozgrywki pozwolił na podniesienie sprawności fizycznej
i wymianę myśli szkoleniowej, a poprzez wspólne ogniska
przyczynił się do wzajemnego poznania się i integracji.
Realizacja trzydniowej wizyty studyjnej, organizacja
konferencji nt. ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na pograniczu polsko-słowackim oraz wykonanie
przewodnika turystycznego promującego atrakcje kulturowo-przyrodnicze pogranicza wpłynęła na poszerzenie wiedzy
na temat dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wśród
najmłodszych uczestników, ich opiekunów oraz lokalnej
społeczności. Ponadto, projekt miał na celu aktywizowanie
młodych ludzi, rozbudowanie ich kreatywności oraz zachęcenie do poszerzenia wiedzy na temat sąsiadów.
Okres realizacji: 06.2021 – 11.2021
Wartość projektu: 24 200,25 EUR,
Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego:
20 570,21 EUR

Fotbal Třinec z.s. jest partnerem programu: Mikroprojekt pn.
„Wspólny transgraniczny obóz piłkarski” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg
V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
Celem projektu jest zacieśnienie współpracy klubów
piłkarskich z Polski i Czech. Projekt ma zachęcić dzieci
i młodzież do rozwoju poprzez grę w piłkę nożną oraz
promować współpracę transgraniczną. W ramach projektu
zorganizowano obóz piłkarski, treningi i zawody pokazowe,
konferencję oraz spotkanie integracyjne. Zaplanowane działania pozwoliły młodym zawodnikom na bliższe poznanie się,
kształtowanie postaw otwartości i tolerancji dla odmienności
kulturowej, narodowej czy światopoglądowej. Celem bezpośrednim projektu jest wzmocnienie kontaktów między polską
i czeską społecznością na terenach przygranicznych poprzez
integracje dzieci i młodzieży, zwiększenie umiejętności piłkarskich wśród polskiej i czeskiej młodzieży. Projekt ma również
pomóc w wymianie doświadczeń oraz ciągłym podnoszeniu
kwalifikacji kadry szkoleniowej i trenerów.
Okres realizacji: 08.2021-01.2022
Wartość projektu: 19 050,00 EUR
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 17 145,00 EUR

Mestský Športový Klub Námestovo jest partnerem
programu: Mikroprojekt „Polsko-słowackie szkolenie trenerów
piłki nożnej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 za
pośrednictwem Euroregionu-Beskidy.
Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji
trenerskich oraz sportowych (szkolenie specjalistyczne) osób
z obszaru pogranicza polsko-słowackiego.
Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój i jakość
szkoleń sportowych oraz pozwoli uczestnikom projektu
wymienić doświadczenia trenerskie.
Szkoleniowcy min. GLKS WILKOWICE biorą udział
w szkoleniu UEFA A. Przeszkolenie oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry trenerskiej pozytywnie wpłynie na
dalszy rozwój instytucji sportowych działających na obszarze
pogranicza polsko-słowackiego.
Okres realizacji: 06.2021 – 03.2022
Wartość projektu: 28 094,43 EUR,
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 23 880,26 EUR
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Tak znakomity rok w realizacji tylu przedsięwzięć, był możliwy dzięki znakomitej
współpracy z Wójtem Gminy Wilkowice
Panem Januszem Zemankiem, który wraz
z pracownikami wsparł wszystkie nasze
działania, a sukcesy szczególnie młodych
sportowców, zostały przez Gminę wyróżnione i nagrodzone.
Dziękujemy również Radzie Gminy Wilkowice za pomoc
i wsparcie, gdzie Przewodniczący Rady Pan Marcin Kwiatek
był zawsze obecny na najważniejszych wydarzeniach sportowych GLKS.
Podsumowując mijający rok 2021 r., w którym jeszcze
trwają rozgrywki futsalowe, gdzie w eliminacjach biorą udział
3 zespoły młodzieżowe: U-19, U-17 i U-15, można z całą
odpowiedzialnością stwierdzić, że jest to rok wyjątkowy, który
zakończy się największą imprezą sportową futsalową na
Podbeskidziu.
W dniach 17, 18 i 19 grudnia GLKS WILKOWICE wraz
z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Wilkowicach
zorganizuje Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Futsalu
chłopców U-13. Jako gospodarz, młodzi zawodnicy GLKS
mają zagwarantowany udział w zawodach.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronach internetowych
GLKS i GOSIR: glks-wilkowice.pl oraz gosir.wilkowice.pl

75-lecie
Gminnego Ludowego
Klubu Sportowego
WILKOWICE

Oceniając wyniki osiągnięte na boiskach w roku 2021
można z całą pewnością stwierdzić, że był to rok wyjątkowy w sukcesy sportowe. Tak wielu zespołów grających na
poziomie II i III ligi śląskiej nie było w historii GLKS, co stawia
nas w gronie największych klubów w powiecie bielskim
i podokręgu Bielsko-Biała, po REKORDZIE Bielsko-Biała
i BBTS Podbeskidzie Bielsko-Biała.
W tym miejscu chcemy bardzo podziękować wszystkim
Zawodnikom za zaangażowanie w treningi i zawody,
Trenerom za systematyczną i znakomitą pracę szkoleniową
oraz Rodzicom za pomoc w realizacji tak wielu przedsięwzięć.
Szczególne słowa uznania kierujemy do wszystkich działaczy
i sympatyków GLKS, bez których nie zrealizowalibyśmy tak
ambitnego planu szkoleniowego. Dziękujemy!
Zarząd GLKS Wilkowice

Unsplash.com

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku
najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności
dla zawodników, trenerów,
działaczy i sympatyków GLKS Wilkowice
oraz wszystkich mieszkańców
Gminy Wilkowice
składa Zarząd GLKS Wilkowice
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