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Wójt Gminy odpowiada...

Redakcja: Bardzo gorącym tematem w mediach stała
się sprawa petycji dotyczącej Parku Wolności. Czy Gmina
zdecyduje się na wycinkę?
Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek: Gmina ma
prawny obowiązek publikowania wszelkich petycji, które
wpływają na dziennik podawczy i wyczerpują definicję petycji.
Ta konkretna petycja była ponadto podpisana przez 98
mieszkańców gminy, więc tym bardziej zasługiwała na uwagę
urzędu. Nie spodziewaliśmy się jednak aż takiego rozgłosu
tej sprawy. Pojawiło się wiele pytań o odwołaną debatę telewizyjną, a powód jej odwołania był prozaiczny - redaktor liczył,
że postawi dwie grupy ludzi o różnych poglądach po dwóch
stronach barykady i zrobi „show”. Kiedy okazało się, że po
jednej stronie nie stanie nikt - sensacja zgasła jak zapałka
na wietrze.
Pracownicy Referatu Służb Technicznych przez cały rok
prowadzą prace pielęgnacyjne w parku. Park jest systematycznie sprzątany, koszony, ławki są ustawiane na miejsce,
są wywożone śmieci, usuwane suche gałęzie, a nawet całe
drzewa, jeśli ewidentnie powodują zagrożenie. Są też prowadzone nasadzenia. Jednak park ten jest utrzymywany troszkę
jak obszar leśny i choć być może niektórym się to nie podoba,
to dla innych właśnie taka forma parku jest ciekawa.
Oczywiście w urzędzie nikt nie zamierzał i nie zamierza
wycinać drzew w parku. W trakcie spotkania na posesji autora
petycji, on sam przyznał, że została ona celowo przerysowana, aby zwrócić uwagę na pewne problemy mieszkańców
posesji do niego przylegających. Obecnie jesteśmy już
częściowo po rozmowach z Mieszkańcami, którzy podpisali
ową słynną petycję. Odbył się pierwszy odbiór liści z terenów
posesji przyległych do parku, co zostało przez właścicieli tych
nieruchomości odczytane jako realizacja jednego z podstawowych postulatów petycji. Na koniec dodam, że sporo osób
postanowiło wykreślić się spod petycji w związku z jej formą
i rozgłosem, większość „czereśniożerców” odleciała na zimę,
a odbiór anten satelitarnych poprawił się po opadnięciu liści
i taka sielanka potrawa zapewne do wiosny.
R: Rozbiórka zbiornika w Wilkowicach wzbudza wiele
emocji, co Gmina zamierza z tym zrobić?
W: W pierwszej kolejności należy podkreślić, że Gmina
Wilkowice nigdy nie brała udziału w tej budowie oraz jej nie
finansowała. Gmina wykonała wstępny projekt i przekazała
grunty pod budowę zbiornika ówczesnemu Regionalnemu
Zarządowi Gospodarki Wodnej (dzisiejsze Wody Polskie).
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Od tamtego czasu nie byliśmy nigdy stroną w postępowaniu.
Mimo tego, jako gmina, na terenie której leży zbiornik, po
decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
(WINB) o konieczności rozbiórki, próbowaliśmy się od
tej decyzji odwoływać. W pierwszej kolejności złożyliśmy
odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
(GINB), który utrzymał w mocy decyzję WINB. Kolejną instytucją odwoławczą był Wojewódzki Sąd Administracyjny i po
tym wyroku (podtrzymującym decyzję GINB) skończyły się
nasze prawne możliwości odwoławcze.
Nie będąc ekspertami trudno wchodzić w polemikę, czy
zbiornik jest, czy nie jest, zagrożeniem. Powołani byli w tej
sprawie liczni eksperci: między innymi geolodzy oraz Ośrodek
Technicznej Kontroli Zapór. Te organy stwierdziły, że korpus
zapory w czasie obfitych opadów nasiąka wodą, a z jego
środka wymywane są cząstki co powoduje jego systematyczne osłabianie mogące doprowadzić ostatecznie do utraty
stateczności. Ewentualne przerwanie korpusu zapory spowoduje zalanie części Wilkowic falą powodziową, a błyskawiczne
opróżnienie zbiornika może spowodować uruchomienie
osuwisk. Chodzi tu zarówno o zbocze, na którym znajdują się
domy mieszkalne, jak i zbocze ze słupem strategicznej linii
przesyłowej energii elektrycznej 110 kw. Osuwiska te zostały
rozpoznane jeszcze w czasie budowy zbiornika i w związku
z ich wykryciem opracowany został protokół „spuszczania
wody ze zbiornika”. Określono w nim, że ze względów
bezpieczeństwa poziom wody można obniżać maksymalnie
o 20 cm na dobę. W związku z tymi właśnie zagrożeniami
podjęto ostateczną decyzję o rozbiórce. Chciałbym podkreślić raz jeszcze, że Gmina Wilkowice wyczerpała wszystkie
możliwości prawne, żeby ten zbiornik ochronić, żeby być
może doczekał lepszych czasów, w których będzie się go
dało naprawić.
Bardzo wiele komentarzy dotyczyło „szukania sprawiedliwości” - przecież ktoś musi być winny, tyle pieniędzy wydano...
Próbę ustalenia odpowiedzialności i wskazania ewentualnych winnych na wniosek Wód Polskich podjęła prokuratura,
która po wielomiesięcznym śledztwie nie dopatrzyła się
złamania prawa i umorzyła postępowanie. W mojej opinii
(choć jak wspomniałem na początku - nie jestem ekspertem,
jednak przeczytałem prawdopodobnie wszystkie dostępne
ekspertyzy i opracowania, rozmawiałem z projektantem,
przedstawicielami Wód Polskich, OTKZ oraz PSG) doszło
do splotu wielu niekorzystnych okoliczności. Poświęcając tej
sprawie dziesiątki godzin doszedłem do przekonania, że na
różnych etapach popełniono wiele bardzo małych, trudnych
do przewidzenia błędów, które wszystkie zebrane razem,
w połączeniu ze specyficznymi uwarunkowaniami naturalnymi, dały obraz dzisiejszej rozbiórki. Uważam, że pod
wieloma względami przeważyła geologia wybranej lokalizacji
oraz warunki hydrologiczne, a nie błędy ludzkie.
R: Bardzo ostre komentarze pojawiły się pod wpisami
dotyczącymi tego, że według badań SANEPID-u woda
w Bystrej i Wilkowicach stanowiła zagrożenie dla mieszkańców. Czy to możliwe?
W: SANEPID to instytucja, która została powołana m.in.
do tego, żeby badać jakość wody (ma ona prawo i obowiązek
przeprowadzać niezapowiedziane kontrole) i w razie
potrzeby alarmować o zagrożeniach. Natomiast bardzo mnie
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dziwi, a wręcz szokuje, kiedy na stronie SANEPID-u mogę
przeczytać komunikat: „UWAGA! PILNY KOMUNIKAT! PPIS
informuje, że po analizie wyników..., które wykazały ponadnormatywną ilość parametru ogólnej liczby mikroorganizmów
rekomenduje, aby w kolejnych dniach powstrzymać się od
spożywania wody bez uprzedniego gotowania trwającego
co najmniej 2 min. Ponadto zaleca, aby osoby z osłabioną
odpornością, rodzice, opiekunowie niemowląt i małych dzieci
zachowali szczególną ostrożność.”
O czym my w ogóle mówimy - chodzi o wskaźnik ilości
mikroorganizmów w próbce wody pobranej z wodociągu po
48-72 godzinach przetrzymywania jej w temperaturze 220C.
Co ciekawe, w publikacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego
z 2018 r. pt: „Ogólna liczba mikroorganizmów w 220C
w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Znaczenie
i zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Postępowanie
w przypadku podwyższonych wartości”, czytamy: „Parametr
ogólna liczba mikroorganizmów nie jest uważany za
wskaźnik bezpieczeństwa wody dla zdrowia”. Co więcej,
„przy rozpatrywaniu konkretnego przypadku przekroczenia
w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi parametru
ogólna liczba mikroorganizmów w 220C, należy każdorazowo
brać pod uwagę indywidualne uwarunkowania, występujące
w danej sytuacji (np. stwierdzone przekroczenia innych parametrów)” - niczego innego nie wykryto w próbkach z Bystrej
i Wilkowic.
Dalej czytamy: „Oznaczanie ogólnej liczby bakterii heterotroficznych nie wskazuje na obecność konkretnych rodzajów
bakterii heterotroficznych ani ich źródeł. W przypadku
liczby bakterii oznaczanej w temperaturze 22±20C wykrywane są przede wszystkim bakterie stanowiące mikroflorę
autochtoniczną wody, które nie mają istotnego znaczenia
sanitarnego, gdyż bakterie te nie mają zdolności wzrostu
w temperaturze ciała ludzkiego (370C), a zatem zazwyczaj są
nieszkodliwe dla zdrowia człowieka”.
Co ciekawe, dwie różne spółki wodociągowe, które w tym
czasie nie były ze sobą połączone, prowadziły dostawy wody

z dwóch różnych, oddalonych od siebie o kilka kilometrów
stacji uzdatniania, wykorzystując dwa różne systemy dezynfekcji wody, nagle mają bardzo podobne wyniki w obszarze
tego samego wskaźnika. Wskaźnika, który sam w sobie
niewiele mówi, który powinien być analizowany w stosunku
do wartości spodziewanej, opartej na częstych kontrolach,
prowadzonych podczas długoterminowego monitoringu
- wtedy to dopiero jego istotny przyrost będzie stanowił
wczesne ostrzeżenie o niekorzystnych zmianach.
Myślę, że zawsze należy zachować rozsądek czytając
różne doniesienia prasowe. Ludzie od zarania dziejów
spożywali wodę bez dezynfekcji i bez gotowania z różnych
źródeł (i jako gatunek jakoś przetrwaliśmy). Szacuje się, że
w samym jelicie grubym występuje od 500 do 1000 gatunków
należących do 45 rodzajów drobnoustrojów. Spożycie jakiegokolwiek owocu bez opłukania go wcześniej wrzątkiem
powoduje zdecydowanie większe zagrożenie niż wypicie
kilku szklanek „naszej” wody. Dlaczego SANEPID wszczął
alarm - nie mam pojęcia, ale rodzą się inne pytania: dlaczego
mimo braku normy zostało użyte sformułowanie „ponadnormatywna”, skoro zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinno być „bez
nieprawidłowych zmian”? Jakie były dokładne wyniki pomiaru,
które podaje się z dokładnością do jednostek (zgodnie
z w/w Rozporządzeniem zaleca się, aby ogólna liczba
mikroorganizmów nie przekraczała: – 100 jtk /1 ml w wodzie
wprowadzanej do sieci wodociągowej, – 200 jtk /1 ml w kranie
konsumenta)?
Warto natomiast zaznaczyć, że od czasu powstania
Spółek Wodociągowych w Bystrej, Mesznej i Wilkowicach,
mamy wodę najlepszej jakości jeśli chodzi o obszar powiatu
bielskiego, a nawet szerszy. Powinniśmy doceniać to, że
mamy wodę smaczną, która nadaje się do picia bezpośrednio z kranu. Woda to jeden z najcenniejszych
skarbów naszej Gminy!

Informacje

Podwyżki stawek podatkowych
Podstawowym źródłem dochodów własnych gminy są
podatki i opłaty lokalne, między innymi podatek od nieruchomości. Wysokości stawek podatków ustala Rada Gminy, ale
nie mogą one przekroczyć stawek określanych corocznie
przez Ministra Finansów. Górne granice stawek ulegają
corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi
cen towarów i usług konsumpcyjnych. W pierwszym półroczu
2021 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2020 r. wskaźnik
ten wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6 %). Górne granice
stawek podatków na 2022 rok zostały ogłoszone w Monitorze
Polskim z dnia 09.08.2021 r. Natomiast stawki podatków przyjęte w uchwale Rady Gminy Wilkowice są niższe niż stawki
maksymalne określone w ww. obwieszczeniu. Zostały one
jednak podwyższone w stosunku do stawek obowiązujących
w roku 2021, co wynika z konieczności realizowania przez
gminę zadań własnych, w tym licznych zadań inwestycyjnych.
Głos Gminy Wilkowice

Pełna treść uzasadnienia oraz kwoty nowych stawek
podatkowych znajdują się w podjętych przez Radę Gminy
Wilkowice uchwałach, które można znaleźć w Biuletynie
Informacji Publicznej: https://bip.gwwilkowice.finn.pl/
Uchwała nr XXXV/328/2021 Rady Gminy Wilkowice
z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli
i gruntów oraz zwolnień na rok podatkowy 2022.
Uchwała nr XXXV/329/2021 Rady Gminy Wilkowice
z dnia 27 października 2021 r. w sprawie podatku od
środków transportowych na rok 2022.
Więcej na www.mojepodatki.wilkowice.pl
listopad 2021
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!

Zwracamy się do Państwa, jako właścicieli i użytkowników nieruchomości, z prośbą o wykonanie prac porządkowych na swoich posesjach przylegających do dróg i chodników. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym,
prosimy również, aby w miarę możliwości przyciąć gałęzie wystające z posesji na ulice i chodniki. Dotyczy to przede
wszystki drzew i krzewów iglastych, których gęste gałęzie nie tylko w znaczący sposób utrudniają odśnieżanie, ale
również bardzo ograniczają widoczność. Dziękujemy w imieniu pieszych i kierowców.
Urząd Gminy w Wilkowicach
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2021, poz. 888 ze zm.
oraz uchwała nr XVII/166/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice

Dlaczego śmieci drożeją?

Po dwóch latach stabilizacji czeka nas spora podwyżka. Najważniejsze powody to rażące i systematyczne zwiększanie
ilości wytwarzanych odpadów oraz znaczny wzrost kosztów ich unieszkodliwiania.
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1000 zł (ok. 233 %)

Wzrost ilości wybranych odpadów
wytwarzanych przez mieszkańców
Gminy Wilkowice
oraz wzrost cen ich unieszkodliwiania:

wzrost ceny za tonę
24,62 ton
2018

24,38 ton
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550 zł (ok. 55%)

37,20 ton
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wzrost ilości
odpadów

Ilość odpadów wytwarzanych w kolejnych latach
przez mieszkańców Gminy Wilkowice
w przeliczeniu na jednego mieszkańca:

odzież i tekstylia
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wzrost ilości
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450 zł

wzrost ceny za tonę

700 zł (ok. 55%)

zużyte opony
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zmieszane odpady
z budowy, remontów i demontażu
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500 zł

wzrost ilości odpadów

wzrost ilości odpadów

wzrost ceny za tonę

800 zł (ok. 60%)

305,60 ton
240,38 ton
172,42 ton

2018

2019

2020

odpady wielkogabarytowe
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Wzrost cen
za gospodarowanie
odpadami
Gmina jest odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu
odbierania odpadów komunalnych. Koszty tego systemu
obejmują odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, wielkogabarytowych, likwidację dzikich wysypisk, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów
(w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów remontowych,
niebezpiecznych, elektronicznych, zielonych) oraz obsługę
administracyjną.
W roku 2020 z budżetu gminy dopłacono do systemu
gospodarowania odpadami 373 586 zł, w roku 2021 dołożona
zostanie kwota około 550 000 zł, a z analizy wynika, że bez
podwyżek w 2022 roku kwota ta sięgnęłaby około 1 200 000 zł.
Do wzrostu kosztów za odbiór i zagospodarowanie
w największym stopniu przyczyniło się:
a) Konieczność ponoszenia wyższych kosztów
zagospodarowania odpadów komunalnych przez ZGO
w Bielsku-Białej (nowy cennik, który będzie obowiązywał od
1 stycznia 2022 r.) związanych m.in. ze wzrostem opłaty za
przyjęcie:
- zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu
z 300,00 zł do 1000,00 zł za tonę (szacowany wzrost to ok.
233 %). Ilość tych odpadów w 2019 r. wynosiła 101,54 ton,
w 2020 r. – 743,04 ton, a w okresie od stycznia do października 2021 r. zebranych zostało już 607,40 ton;
- odpadów wielkogabarytowych z 500,00 zł na 800,00 zł
za tonę (szacowany wzrost to ok. 60 %). Ilość tych odpadów
w 2018 r. wynosiła 172,42 ton, w 2019 r. – 240,38 ton,
w 2020 r. – 305,60 ton. W okresie od stycznia do października
2021 r. zebranych zostało już 127,06 ton. Należy zaznaczyć,
że w listopadzie trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych
z nieruchomości, gdzie nie obowiązuje limit, więc ilość tych
odpadów znacznie wzrośnie;
- zużytych opon z 450,00 zł do 700,00 zł (szacowany
wzrost to ok. 55 %). Ilość tych odpadów w 2018 r. wynosiła 21,62 ton, w 2019 r. – 33,05 ton, w 2020 r. – 35,60 ton,
a w okresie od stycznia do października 2021 r. zebranych
zostało dotychczas 27,48 ton;
- odzieży i tekstyliów z 300,00 zł do 550,00 zł za tonę
(szacowany wzrost to ok. 55 %). Ilość tych odpadów w 2018 r.
wynosiła 24,62 ton, w 2019 r. – 24,38 ton, w 2020 r. – 37,20
ton, a w okresie od stycznia do października 2021 r. zebranych zostało już 20,96 ton.
b) Przewidywany wzrost cen odbioru odpadów, wzrost
kosztów obsługi PSZOK w Wilkowicach, wzrost płacy minimalnej, znaczny wzrost ceny paliwa.
c) Stały wzrost ilości odpadów kierowanych przez Gminę
Wilkowice do zagospodarowania do Zakładu Gospodarki
Odpadami w Bielsku-Białej. Ilość odpadów komunalnych
wytworzonych na terenie Gminy Wilkowice i przekazanych
do ZGO w Bielsku-Białej wynosiła: w 2017 r. 2.429,165 ton,
w 2018 r. 3.588,381 ton, w 2019 r. 3.264,401 ton, w 2020 r.
4.428,170 ton, a do października 2021 r. 3.792,808 ton.
Głos Gminy Wilkowice

Rada Gminy Wilkowice, we współpracy z Wójtem, w odpowiedzi na potrzeby Mieszkańców w zakresie gospodarowania
odpadami, podjęła następujące decyzje, które obowiązywać
będą od 1 stycznia 2022 r.:
1. Zwiększona została ilość odbiorów mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych do dwóch razy w roku. Zwiększenie
częstotliwości odbiorów wynika z oczekiwań mieszkańców,
podyktowane jest licznymi zgłoszeniami takiego zapotrzebowania.
2. Utrzymana została ulga w wysokości 5% za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.
3. Nie obniżono limitów w przyjmowaniu odpadów na PSZOK:
• zużyte opony – do 2 kompletów rocznie;
• odpady wielkogabarytowe – do 150 kg rocznie;
• odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne – w ilości do 1500 kg na nieruchomość rocznie;
• utrzymany został brak limitu na odpady zielone.
4. Utrzymano częstotliwość odbioru odpadów w okresie od
wiosny do jesieni (dwa razy w miesiącu), pomimo zmian
w ustawie dopuszczających odbiory tylko raz w miesiącu.
5. Ponadto, czas pracy PSZOK w okresie letnim może być
czasowo wydłużony.
6. Przyjęto nowe stawki opłat za selektywne gospodarowanie odpadami:
a. dla nieruchomości rozliczanych na podstawie
zużytej wody (dane pozyskane ze spółek wodociągowych i faktur przedkładanych przez właścicieli
nieruchomości) przyjęto stawkę 9,50 zł/m3,
b. w przypadku nieruchomości, które objęte są
naliczaniem opłaty „od osoby” przyjęto stawkę
30,00 zł od osoby miesięcznie,
c. ryczałtowa stawka rocznej opłaty od domku
letniskowego na nieruchomości albo od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosić będzie 191,00 zł.
Pełne treści podjętych uchwał znajdują się w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Wilkowice:
https://bip.gwwilkowice.finn.pl/
Mała gmina, jak nasza, ze względów ekonomicznych
nie jest w stanie sama zajmować się unieszkodliwianiem
odpadów, ich sortowaniem, myciem, prasowaniem, magazynowaniem i ostateczną dystrybucją. W związku z tym,
już w 2013 roku zawarliśmy porozumienie międzygminne
w zakresie wspólnego regulowania gospodarki odpadami
komunalnymi z Gminą Bielsko-Biała.
Ostateczna wysokość kosztów w 2022 roku będzie uzależniona przede wszystkim od ilości wytworzonych przez nas
wszystkich odpadów oraz od wyniku przetargu na usługi
związane z systemem gospodarowania odpadami. Według
prognoz, przyjęte uchwałą Rady Gminy Wilkowice, stawki
opłat za „śmieci” na rok 2022, najprawdopodobniej nie pokryją
w całości wydatków. W takim przypadku gmina zobowiązana
jest do pokrycia tych kosztów z innych środków (co może
oznaczać rezygnację z niektórych planów inwestycyjnych).
Urząd Gminy w Wilkowicach
listopad 2021
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Oświata
Piramida zdrowego
żywienia
i aktywności
fizycznej
Uczniowie
klasy I a realizowali w II i III tygodniu
października tematy związane ze zdrowiem. Rozmowy tego
bloku tematycznego „CO MA WPŁYW NA
TWOJE ZDROWIE?” dotyczyły poszukiwania odpowiedzi
m.in. na pytania:
1. Dlaczego jesienią często się przeziębiamy?
2. W jaki sposób przenoszą się choroby?
3. Jak dbać o swoje zdrowie?
W tym celu zachęcano dzieci do spożywania zdrowej
żywności oraz prowadzenia zdrowego trybu życia. Mowa tu
również o aktywności fizycznej. Podczas zajęć uczniowie
w celu wyrażenia swoich spostrzeżeń na temat odżywiania
wykazali się dużą pomysłowością. Oczywiście towarzyszyły
nam w tym Klocki Lego Education Briq. Uczniowie w grupach
czteroosobowych podjęli wyzwanie konstrukcyjne pt.
„Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej”. Każda
z grup z dużym zaangażowaniem budowała piramidę kładąc
duży nacisk na wizualizację każdego poziomu piramidy,
zwłaszcza tego dotyczącego aktywności fizycznej. Efekt
finalny zajęć był zaskakujący. Cztery grupy i cztery twórcze
piramidy.
Podczas tych zajęć towarzyszyła nam Pani Monika Fojt
konsultant ds. rozwiązań edukacyjnych AKCES Edukacja.
Prowadząca zajęcia - Beata Jakubiec / ZSP Meszna

Bezpieczna droga do szkoły
Dnia 19 października br. klasy młodsze odwiedził dzielnicowy sierż. szt. Jakub Bartków. Aby droga do edukacji była
zawsze bezpieczna, dzielnicowy spotkał się z najmłodszymi
w celu przedstawienia materiału filmowego, przypominającego dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakimi
powinni kierować się piesi. Prowadzący zajęcia przekazał dzieciom wiele ważnych informacji z zakresu ruchu
drogowego. Zwrócił uwagę na to, aby dzieci zapamiętały
najważniejsze zasady obowiązujące pieszego:
- nie wchodzić na jezdnię, jeśli coś zasłania Ci widoczność,
- nie wchodzić na drogę, jeśli do przejścia zbliża się pojazd,
nawet jeśli porusza się wolno,
- idąc z rówieśnikami, zanim wejdziesz na jezdnię, przerwać
rozmowę i skupić się,
- przechodząc przez jezdnię dwupasmową zawsze upewnić
się, czy przepuszczają Cię samochody jadące po obydwu
pasach,
- nosić elementy odblaskowe na wierzchniej odzieży,
w sposób widoczny dla kierowców.
Najmłodsi wykazali się szeroką wiedzą na temat bezpiecznego poruszania się na przejściach dla pieszych, byli bardzo
aktywni i odważni w zadawaniu pytań.
Na koniec uczniowie w ramach uznania za ciekawą lekcję
wręczyli sierż. szt. Panu Jakubowi dyplom podziękowania.
Zespół Promujący ZSP Meszna

Poznajemy Polskę i jej zabytki
Zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej
dotyczącymi działań na rzecz szerszego udostępnienia
uczniom kanonu edukacji patriotycznej, nauczania
historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć
duchowych i materialnych, w naszej szkole są organizowane wycieczki edukacyjne. W dniu 21 października
2021 r. uczniowie klas III a i III b z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mesznej udali się na wycieczkę do
Kopalni Soli w Wieliczce. Kopalnia Soli „Wieliczka” od
wielu wieków wzbudza zachwyt wśród odwiedzających ją
turystów z całego świata. Podziemne jeziora i wyrobiska,
wykute w soli kaplice, rzeźby i płaskorzeźby zaskakują
swym pięknem. Uczniowie przeżyli tam niesamowitą przygodę pod ziemią. Pod opieką przewodników zwiedzili szlak
turystyczny w kopalni. Obejmował on Szyb Daniłowicza, który łączy powierzchnię ziemi z poziomem VI kopalni na głębokości
ok. 243 m. Zwiedzanie zabytkowych wyrobisk rozpoczęli na podszybiu Szybu Daniłowicza. Kolejnym punktem była „Komora
Urszula”, gdzie górnicy rozpoczęli ręczne wydobywanie soli w 1649 roku. Zrekonstruowano tu urządzenie nadszybikowe,
które transportuje sól. „Komora Urszula” połączona jest z „Komorą Mikołaja Kopernika”. Za tą komorą znajduje się kaplica św.
Antoniego oraz „Podłużnia Kunegunda”. Następnie uczniowie przeszli do „Komory Pieskowa Skała”, która należy do najpiękniejszych miejsc kopalni. Na trasie zobaczyli jeszcze 10 innych komór, kaplicę Skarbnika i Pochylnię. Podziwiali przepiękne
„solne żyrandole”. Największy zachwyt wzbudziła wśród uczestników Kaplica św. Kingi, cała wyrzeźbiona w soli.
Pobyt w kopalni przysporzył dzieciom wiele ciekawych i niezapomnianych wrażeń. Z pewnością niektórzy z nich tam
jeszcze z przyjemnością powrócą.
Krystyna Laszczak, Barbara Rojek / ZSP w Mesznej
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Działalność innowacyjna w Przedszkolu w Mesznej
W roku szkolnym 2021/2022 w Przedszkolu w Mesznej
prowadzona jest działalność innowacyjna na dwóch poziomach: „Lego Education - planuję, buduję, współpracuję” oraz
„Magiczna moc bajek, czyli wychowanie do wrażliwości na
dobro i zło”.
Innowacja „Lego Education - planuję, buduję, współpracuję” skierowana jest do dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających
do II i III grupy w Przedszkolu Publicznym w ZSP w Mesznej.
Główną ideą innowacji jest użycie klocków LEGO Education
w celu wprowadzenia dzieci w świat wartości, doskonalenia
sprawności manualnej oraz rozwijania umiejętności społecznych poprzez podejmowanie działań we współpracy z innymi.
Zajęcia innowacyjne odbywają się w ramach tematów

Jesień pełna atrakcji
Jesień rozgościła się już na dobre. Dla dzieci z Przedszkola
Publicznego w Wilkowicach to czas najlepszych zabaw
zarówno w salach, jak i na świeżym powietrzu. Przedszkolaki
spacerowały po okolicy zbierając liście, kasztany i żołędzie, aby wzbogacić nimi przedszkolne kąciki przyrody lub
przemienić w oryginalne ludziki oraz zwierzęta. Dary jesieni
posłużyły także do zabaw manipulacyjnych, matematycznych, rytmicznych i plastycznych.
W październiku zorganizowano także wiele innych atrakcji.
Przedszkolaków odwiedził Katolicki Teatr Edukacji. Dzieci
miały okazję obejrzeć fragmenty znanych bajek: „Królowa
Śniegu”, „Pocahontas”, „Sindbad”, „Pinokio”. Podczas spektaklu nie zabrakło baniek mydlanych, sztucznego śniegu
i efektów świetlnych. Na koniec dzieci otrzymały książeczki
z łamigłówkami.
Od początku roku szkolnego dzieci mają możliwość korzystania z klocków LEGO EDUCATION. Przedszkolaki tworzą
przeróżne budowle, zarówno według własnego pomysłu jak
i według wzoru. Doskonalą przy tym nie tylko małą motorykę,
ale uczą się także poprawnego wypowiadania się, poznają
proste prawa fizyki i oswajają ze światem emocji. A przede
wszystkim bardzo dobrze się bawią.
W październiku dzieci miały okazję podejmować w swoim
przedszkolu dwóch znamienitych gości. Pierwszym z nich był
asp. Marcin Krawiec – dzielnicowy Wilkowic, a drugim pan
Tomasz Gruszka, z zawodu listonosz. Pan policjant przybliżył
przedszkolakom specyfikę swojej pracy, przypomniał zasady
bezpieczeństwa na drodze i podczas zabawy pokazał swój
radiowóz, a na koniec wręczył dzieciom odblaski. Odwiedziny
Głos Gminy Wilkowice

kompleksowych z całą grupą, podzieloną na zespoły, raz
w miesiącu, a także w sposób spontaniczny podczas zabaw
i zajęć porannych lub popołudniowych w grupach kilkuosobowych. Dodatkowo dzieci otrzymują na weekend do domu
zestawy do pracy metodą 6 klocków.
Innowacja „Magiczna moc bajek” powstała na podstawie
Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc
bajek - czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej
wyobraźni”. Jest skierowana do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, jej głównym celem jest promowanie
wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich
rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie
postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec
osób z niepełnosprawnością. Każdego miesiąca, poprzez
literaturę i działania aktywizujące, dzieci będą poznawać
i omawiać jedną wartość m.in. szacunek, tolerancję, empatię.
Wiersze, bajki, baśnie oraz opowiadania wykorzystane na
zajęciach, posłużą jako wstęp do rozmów na temat przyjaźni, miłości, tolerancji czy też akceptacji własnych wad
i niedoskonałości. W ramach innowacji przedszkolaki będą
również tworzyć różnorodne prace plastyczne, słuchać
muzyki klasycznej, konstruować budowle z klocków Lego
Education, a także uczestniczyć w ogólnopolskich akcjach
(np. Dzień Życzliwości, Dzień Kolorowej Skarpetki, Dzień
Świadomości Autyzmu, Sprzątanie Ziemi).
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej,
gdzie na bieżąco zamieszczane będą informacje i zdjęcia z realizacji naszych innowacji.
Zespół Promujący Przedszkole

pana listonosza poprzedziły zabawy i wykonanie prac
plastycznych z okazji Dnia Poczty. Następnie dzieci z wielkim
zainteresowaniem przysłuchiwały się jak pan listonosz
niezwykle ciekawie opowiada o swojej pracy.
8 listopada nasze Przedszkole odwiedziła pani Krystyna
Popławska ze swoim spektaklem „Tygrys Pietrek”. Tym
razem był to teatrzyk cieni. Wszystkie dzieci były zachwycone
zwłaszcza, że po przedstawieniu aktorka zdradziła przedszkolakom kilka ciekawostek dotyczących swojego występu.
11 listopada, jak co roku, obchodziliśmy Święto
Niepodległości. Dzieci z Przedszkola Publicznego
w Wilkowicach uczciły ten wyjątkowy dzień odśpiewując
o godz. 11.11 hymn Polski. Następnie brały udział w zabawach muzyczno - ruchowych Koncertu Patrycji Lipińskiej pt.:
„Dzień Niepodległości”. Przedszkolaki wykonały też piękne,
patriotyczne prace plastyczne.
Anna Szlósarczyk, Przedszkole Publiczne w Wilkowicach
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Jesienne dni w Przedszkolu Publicznym w Bystrej
„Czynienie dobra wywołuje zadowolenie i radość u wszystkich” - takim mottem okraszony był w naszym przedszkolu
Dzień Dobrych Duszków, Skrzatów i Rusałek. Dzieci ubrane
w elementy strojów charakterystycznych dla danej postaci
opowiadały o swoich domowych dobrych uczynkach oraz
mówiły o tym, jakie znaczenie ma dobry uczynek w rela-

cjach międzyludzkich. „Duszki, krasnoludki i rusałki’ wirowały
podczas tańców, układały z części ilustracje, rozwiązywały
zagadki dotyczące przedstawionych postaci, wykonały też
upominki dla swoich kolegów i koleżanek z innych grup.
W ramach akcji „Mikołaj na Kresach” przedszkolaki
wspólnie z rodzicami przygotowały paczki dla polskich dzieci
mieszkających poza granicami naszego kraju. Dziękujemy
wszystkim zaangażowanym osobom.
W ramach akcji „Szkoła Pamięta” grupy III i IV udały się
pod tablicę pamiątkową poświęconą pułkownikowi, doktorowi
Marianowi Szarewskiemu, by zapalić znicz. Dzieci dowiedziały się kim był, co zrobił dobrego dla naszej miejscowości.
Rozwijając postawę patriotyzmu i tożsamość narodową
każda grupa z okazji Święta Niepodległości przygotowała
pieśń patriotyczną oraz wzięła udział w akcji „Szkoła do
Hymnu” – śpiewając w dniu 10.11. o godz. 11.11 po jednej
zwrotce „Mazurka Dąbrowskiego”, tworząc czterozwrotkową całość. Nagrane filmiki zostały zamieszczone na
stronie przedszkola. Mamy nadzieję, że ten dzień i kształtowane postawy patriotyczne pozostaną w pamięci naszych
podopiecznych.
Zespół Promujący Przedszkole

„Akcja – Relacja!” w Szkole Podstawowej nr 2 w Wilkowicach
Ostatni tydzień października upłynął młodszym uczniom
Szkoły Podstawowej nr 2 w Wilkowicach jako Tydzień Dbania
o Relacje. Hasło „Akcja – Relacja!” towarzyszyło dzieciom
zarówno w czasie lekcji jak i przerw oraz zajęć świetlicowych.
Za sprawą różnych aktywności i zadań do wykonania chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na to, jak ważne są w życiu
relacje z innymi ludźmi – pozytywne relacje. I naprawdę jest
co wspominać, bo działo się bardzo dużo. Zaczęło się od
tego, że szkolne sale, a później też korytarze, udekorowały
piękne jesienne drzewa dobrych myśli i słów. Piękne nie tylko
dlatego, że mieniły się cudownymi kolorowymi liśćmi, ale
przede wszystkim dlatego, że każdy listek był skrupulatnie
i z zaangażowaniem zapełniony obrazkami lub zdaniami
zapisanymi przez uczniów. Drzewa naładowane pozytywną energią wprawiały w dobry nastrój każdego, kto
choć na chwilę przy nich przystanął i przeczytał kilka
słów, których autorami były dzieci z klas 1- 4.
Skoro dbaliśmy o relacje, nie mogło zabraknąć
turniejów gier planszowych. Nic tak dobrze nie wpływa
na kontakt z drugim człowiekiem jak świetna zabawa
połączona z odrobiną rywalizacji. Śmiechom i wygłupom
nie było końca, przypomnieliśmy sobie, że w grach to
nie wygrana jest najważniejsza. Dobrej zabawy zarówno
dzieciom jak i nauczycielom przysporzył konkurs
plastyczny „Portret nauczyciela”. Wielką przyjemność sprawiła naszym nauczycielom możliwość spojrzenia na samych
siebie oczami dzieci. A patrząc na różnorodne i pomysłowe
wykonania prac można śmiało stwierdzić, że dzieci też miały
z tego nie lada frajdę. Klasa 2a postanowiła zadbać o relacje
nie tylko z osobami w najbliższym otoczeniu. Z wielkim zaangażowaniem drugoklasiści przygotowali kartki urodzinowe
dla pewnego chłopca z trisomią 21 chromosomu. Mamy
nadzieję, że wysiłek włożony w stworzenie kartek odbije się
uśmiechem na twarzy solenizanta. Nasze dbanie o relacje
przenieśliśmy także poza mury naszej szkoły. Początkiem
tygodnia dzieci otrzymały propozycję, by w domu założyć
słoik dobrych uczynków, który z pomocą rodziców miał się
zapełniać karteczkami, a na nich zapisywane były wszystkie
małe i wielkie gesty wykonane przez dzieci. Efekty przerosły
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nasze oczekiwania,
ilość zapełnionych
karteczek pokazała, że
ten tydzień był bardzo
pracowity, a dzieci po
raz kolejny udowodniły, że chcieć to naprawdę móc.
Podsumowaniem całego przedsięwzięcia był Dzień Damy
i Dżentelmena, który zorganizowaliśmy w piątek 29 października. Pięknie wystrojeni uczniowie opowiadali z satysfakcją
o swoich dobrych uczynkach, dzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi „Akcji – Relacji”, snuli plany na przyszłość związane
z dbaniem o kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Słuchając
przemyśleń płynących z małych wrażliwych serc cieszyliśmy się, że nasz cel został osiągnięty – zaszczepiliśmy na
nowo potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem, bez ekranu
komputera czy telefonu. Mamy nadzieję, że „Akcja – Relacja!”
będzie nie tylko piękną coroczną tradycją w naszej szkole,
ale przede wszystkim cudownym sposobem na codzienność.
Katarzyna Szczęść – SP nr 2 w Wilkowicach
listopad 2021

Kultura
Został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny
pt. „Dynamika Sportu w Gminie Wilkowice”
zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury
„Promyk”.
Jury w składzie: przewodnicząca - Agnieszka
Sech-Brzóska, członkowie - Beata Godek,
Aniceta Kabut, Elżbieta Fabirkiewicz, sekretarz
- Justyna Hałaczkiewicz, jednogłośnie wyłoniło
Zwycięzcę i zgodnie przyznało kolejne miejsca
dla Laureatów:
w kategorii dorośli:

I miejsce - Andrzej Pobożny
II miejsce - Jagoda Janaszek
III miejsce - Sebastian Maruszczak
w kategorii dzieci i młodzież:

I miejsce - Bartosz Kwiatek

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!
Zapraszamy na wystawę pokonkursową,
którą będzie można oglądać w Gminnym
Ośrodku Kultury „Promyk” ul. J. Fałata 2k
w Bystrej do 2 grudnia br.
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W odróżnieniu od września - październik był miesiącem koncertowania. Muzyka
nie tylko poprawia nastrój, wspomaga relaks, ale również łagodzi obyczaje. W dniu
15 października odbył się w GOK „Promyk” wyjątkowy, dynamiczny koncert „Moje hiszpańskie serce”. Na naszej scenie zaprezentowała się Pani Katarzyna Musiał, która
na co dzień koncertuje jako solistka, kameralistka a także z orkiestrami w Ameryce
Północnej, Europie i Azji. Z Panią Katarzyną Musiał wystąpił José Manuel Albán Juárez
(Manolo) współtworząc wydźwięk tego niezwykłego wydarzenia.
23 października natomiast miał miejsce piękny i radosny Koncert Muzyki Chóralnej
w ramach Międzynarodowego Festiwalu Gaude Cantem. W Parafii Najdroższej Krwi
Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej wystąpiły trzy chóry: Zespół Ludowy Osieczanie
z Osieka, Chór mieszany „Echo” z Zebrzydowic, Chór Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach. Mogliśmy podziwiać znakomite wykonanie znanych
utworów, nie tylko sakralnych.

26 października nastąpiło kolejne spotkanie Klubu
Podróżnika: Samochodem po Europie cz. 2 „Szwajcaria
Saksońska
z
przyjaciółmi i rodziną”. Niektórzy
słuchacze zachęceni wspaniałymi widokami oraz
ciekawymi
opowieściami
Pani Małgorzaty Sikory
już zaplanowali wyjazd.
Życzymy im wspaniałych
przeżyć. Wszystkich zachęcamy do pójścia w ich ślady.
Pani Małgorzacie dziękujemy za poświęcony czas
oraz wspaniałe historie
z mnóstwem ciekawych,
przydatnych informacji.
Za nami już piąty sezon akcji „Przewodnik czeka”, został
oficjalnie i tradycyjnie zakończony w niedzielę 10 października. Dziękujemy naszej kochanej Pani przewodnik Janinie
Dyrdzie za przybliżanie kultury, tradycji, historii i uroku naszej
Gminy. Zbiórka miała miejsce koło Domu Strażaka w Bystrej.
Wyjątkowo liczną grupą ponad 30 osób powędrowaliśmy
stokami Magury ponad Bystrą i Meszną podziwiając panoramę gór, którą zmieniła jesień. Celem wędrówki była polana
Kępyska, w tym zamieszkałym niegdyś miejscu zapłonęło
nasze ognisko. Był również konkurs wiedzy, z przymrużeniem oka, obejmujący zakresem tematy wszystkich naszych
tegorocznych wycieczek. Nagrody czekały na zwycięzców
konkursu. Nie zabrakło ulubionych piosenek i hymnu górali
„Szumi jawor…” Czekamy z niecierpliwością na następny
sezon.
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W ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego (DKF) widzieliśmy film „Na noże” w reżyserii Riana Johnsona. Była to
zabawna komedia o autorze powieści kryminalnych oraz film
„Błąd systemu” w reżyserii Nory Fingscheidt. Ta poruszająca
produkcja wywołała wiele dyskusji na temat funkcjonowania systemu opieki społecznej. Zachęcamy Państwa do
wypełnienia deklaracji członkowskiej Dyskusyjnego Klubu
Filmowego, dzięki której będą Państwo mogli otrzymywać
specjalny newsletter dotyczący DKF-ów. Dodatkowo nasz
prelegent i kierownik artystyczny projektu Pan Paweł Duda
będzie udostępniał Państwu informacje dotyczące wyświetlanych produkcji. Członkostwo upoważnia również do
wypożyczania specjalnych branżowych czasopism „Kino”,
które poświęcone są twórczości i edukacji filmowej.
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stała prac Jackaul.
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„Galeria w Chacie”, wystawa stała prac Jacka Kowalcze
„Chata na Groniu”
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INFO: 33 817 07 73, www.gokpromyk.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra
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XIII Gminne Dyktando
„Ortograficzne potyczki” – rozstrzygnięte!
PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji XIII Gminnego
Dyktanda z języka polskiego pod hasłem „Ortograficzne
potyczki”:
Komisja w składzie: Janina Janica-Piechota, Agata
Prochownik, Barbara Włodarz, stwierdza, że w XIII Gminnym
Dyktandzie z języka polskiego „Ortograficzne potyczki”
uczestniczyło łącznie 49 zawodników:
w kategorii „1” - szkoła podstawowa kl. IV-VI - 15 osób,
w kategorii „2”- szkoła podstawowa kl. VII-VIII i kl. I LO/T - 28
osób, w kategorii „3” LO/T i dorośli - 6 osób.
Po sprawdzeniu prac, ustalono następujące wyniki:
kategoria „1” (SP kl. IV-VI):
I miejsce - Paulina Pilarz - Bystra
II miejsce - Lena Hupert - Bystra
III miejsce - Hanna Stawowczyk - Wilkowice
kategoria „2” (SP kl. VII-VIII i kl. I LO/T):
I miejsce - Julian Broniewski - Meszna
II miejsce - Krystian Data - Bystra
III miejsce - Lena Pietrusiak - Bystra
kategoria „3” (LO/T i dorośli):
I miejsce - Tomasz Chrobak - Wilkowice
II miejsce - Anna Demczyszyn - Bystra
III miejsce - Dawid Data - Bystra

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i informujemy, że podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród
będzie miało miejsce w dniu listopadowego posiedzenia
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. O terminie
wszyscy nagrodzeni zostaną powiadomieni w oddzielnym
piśmie.
Prace do wglądu znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia –
Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach,
ul. Szkolna 8, w terminach do uzgodnienia - telefonicznie.
Zdjęcia, w tym z rozdania nagród, będzie można obejrzeć
w galerii.
Projekt dofinansowany ze środków Gminy Wilkowice.
Janina Janica-Piechota
Sekretarz Stowarzyszenia „Razem dla Wilkowic”

Protokoły Rady Gminy Bystra 1919-1936 –
kolejna publikacja Towarzystwa Przyjaciół Bystrej

Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół
Bystrej i z pomocą finansową Urzędu
Gminy w Wilkowicach, w ostatnim
czasie została opublikowana II część
„Protokołów Rady Gminy Bystra 1919
– 1936”. Publikacja powstała przy
współpracy z Archiwum Państwowym
w Katowicach Oddział Bielsko-Biała,
w ramach zadania publicznego:
Dziedzictwo narodowe „Ochrona miejsc
ważnych dla historii i tradycji Gminy
Wilkowice lub upamiętniających ważne
wydarzenia bądź osoby mające istotny
wkład dla historii, tradycji i rozwoju
Gminy”. Tłumaczeniem na język polski
z niemieckiego pisma neogotyckiego
zajmował się Ks. Karol Tomecki, natomiast na wsparcie merytoryczne
w opracowaniu tekstu niemieckiego
i polskiego TPB mogło liczyć dzięki
pomocy Pana Piotra Keniga, który
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dokonał także spisu domów istniejących
w latach 1919-36. Pani Joanna SzkodaStwora w „słowie wstępnym” przybliżyła
dzieje przedwojennej Bystrej Śląskiej.
Cieszymy się, że udało się opublikować kolejną część protokołów
i dziękujemy tym, którzy przyczynili się
do wydania tej książki. Z pewnością
jest to skarbnica wiedzy o mieszkańcach naszej miejscowości, jak również
zadaniach Rady Gminy i wydarzeniach,
które miały miejsce w czasach przedwojennych, a być może wielu z Państwa
odnajdzie nazwiska swych przodków.
TPB informuje, że ze względu
na niesprzyjające okoliczności oraz
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
obywateli promocja tej księgi zostanie
zorganizowana w późniejszym czasie.
Towarzystwo Przyjaciół Bystrej
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11 listopada 2021 r.
11 listopada zebraliśmy się, by wspólnie celebrować
kolejną, 103. już, rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości.
Gminne uroczystości skupiły się na złożeniu kwiatów
i zniczy przez organizacje oraz mieszkańców pod pomnikiem poświęconym bohaterom walki o wolność oraz mszy
świętej w intencji Ojczyzny, która odbyła się w kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bystrej.
Sebastian Snaczke / UG w Wilkowicach

XXII Nagroda Starosty Bielskiego
im. Ks. Józefa Londzina - przyznana!
W piątek, 12 listopada, na sali Bielskiego Centrum Kultury
odbyła się gala finałowa kolejnej, 22-giej już edycji Nagrody
Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina, która stanowi
najbardziej prestiżowe, lokalne wyróżnienie przyznawane
osobom zaangażowanym w pracę na rzecz lokalnych społeczności. Patronem Nagrody jest urodzony w Zabrzegu teolog,
działacz narodowy i polityczny - ks. prał. Józef Londzin.
W tym roku, decyzją kapituły konkursowej, „z Londzinem
w ręku” galę opuścił Pan Jan Tarnawa ze Szczyrku, który
od 50 lat działa na rzecz osób niewidomych. Jak mogliśmy
usłyszeć, Pan Jan stanowi wyjątkowy przykład osoby, która
nie poddała się nieszczęściu, jakie ją spotkało (utraty wzroku
w młodym wieku) i od lat działa na rzecz lokalnej społeczności oraz osób niewidomych, między innymi w Polskim
Związku Niewidomych.
Serdecznie gratulujemy Panu Janowi Tarnawie życząc
dalszych sukcesów w pełnieniu swojej, tak potrzebnej, misji
oraz powodzenia w życiu osobistym.
Gminę Wilkowice reprezentował na gali, nominowany
przez nasz samorząd, Pan Antoni Kufel z Mesznej, którego
pracę i zasługi na rzecz wspólnoty lokalnej, a szczególnie tak
bliskiej jego sercu Mesznej, przybliżył wszystkim zebranym
przygotowany specjalnie na tę okazję reportaż filmowy. Film,
opatrzony ujęciami z codziennej pracy i aktywności Sołtysa
Antoniego Kufla, przypomniał o początkach Jego społecznej
działalności w Radzie Rodziców działającej przy Szkole
Podstawowej w Mesznej oraz kolejnych wyzwaniach i projek-
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tach, w które, przez blisko
30 lat społecznikowania zaangażowany był i jest Pan Kufel.
Wśród tych warto wymienić
choćby fakt, iż od wielu lat
działa w Rejonowym Związku
Spółek Wodnych, a od 2000
roku jest Przewodniczącym
Spółki
Wodociągowej
w Mesznej. Od 18 lat pozostaje niezmiennie Sołtysem
Wsi Mesznej oraz, od 5
kadencji – Radnym Gminy Wilkowice, w której pełni też
obecnie funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych. Nie jest przesadą stwierdzenie, że
w Mesznej Antoni Kufel to „człowiek instytucja” i na przestrzeni
lat żadna inicjatywa czy inwestycja nie odbywała się bez Jego
wsparcia i zaangażowania. Wszystko to stanowi dorobek,
dzięki któremu Pan Antoni Kufel był godnym reprezentantem
Gminy Wilkowice wśród innych, wybitnych działaczy społecznych Powiatu Bielskiego.
Galę w BCK uświetniły też występy artystyczne, między
innymi koncert popularnego zespołu „Pectus”.
Sebastian Snaczke / UG w Wilkowicach
listopad 2021
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Z dziejów Bystrej
Bohaterowie żyli wśród nas
JÓZEF GOCKO – JAY VAN HALL
Józef Gocko, młodszy brat Władysława jest postacią niemal nieznaną w Bystrej. W latach międzywojennych
wszechstronny sportowiec bystrzańskiego klubu „Klimczok’’. Podczas okupacji niemieckiej dowódca oddziału
partyzanckiego Armii Krajowej. Pod koniec wojny komendant ochotniczego oddziału Armii Ludowej „Bystra’’, a po
ucieczce z Polski – żołnierz II Korpusu Polskiego. Na emigracji w USA zrobił karierę pod nazwiskiem Jay Van Hall
jako śpiewak, producent płyt, filmów i audycji telewizyjnych, sprawozdawca sportowy, właściciel klubu „Runch’’ oraz
firm sportowych. Jego barwne życie to gotowy scenariusz filmowy.

z żoną Żofią
Józef Gocko, młodszy brat
Władysława, urodził się 28 grudnia 1918 r. w rodzinnym domu
w Bystrej Krakowskiej. Uczęszczał do miejscowej szkoły
powszechnej, a następnie był uczniem szkoły handlowej
w Oświęcimiu i Bielsku. Podobnie jak starszy brat, uprawiał
narciarstwo, koszykówkę i siatkówkę w bystrzańskim klubie
sportowym „Klimczok”. Pod koniec lat międzywojennych obaj
bracia przenieśli się do Robotniczego Klubu Sportowego przy
walcowni metali w Dziedzicach.
W momencie wybuchu wojny w 1939 r. Józef uciekł
z Bystrej na wschód, ale po agresji Związku Radzieckiego na
Polskę 17 września, wrócił chory do domu. Wraz z kolegami
zaangażował się w działalność zbrojną przeciw okupantowi niemieckiemu. Utworzyli oddział partyzancki podległy
Armii Krajowej, którego komendantem został kapitan Józef
Gocko. Działali w okolicach Bystrej aż do momentu wkroczenia Armii Czerwonej na te tereny. Prowadzili działalność
dywersyjną, m.in. brali udział w wysadzaniu pociągów na
trasie Bielsko-Żywiec. Do historii przeszła brawurowa akcja
na terenie dworca kolejowego w Bielsku, kiedy grupa kpt.
Gocki przebrana w mundury niemieckie dokonała likwidacji
kilku oficerów Wehrmachtu. O wojennej działalności kpt.
Józefa Gocki wspomina w swojej książce Antoni Pawlusiak
„Człowiek za burtą. 6 lat w podziemiu”: „Współpracowałem
z kolegą kpt. Józefem Gocką, stojącym na czele dość licznej
grupy operującej na podbeskidzkich terenach od Białki do
Kamienicy”.
W lutym 1945 r. w Beskidach trwały zacięte walki. Niemcy
bronili się zaciekle m.in. na stokach Magury, Klimczoka oraz
Błatniej i stamtąd ostrzeliwali oddziały Armii Radzieckiej.
Z powodu silnej wymiany ognia, mieszkańcy obecnej gminy
Wilkowice, którzy znaleźli się na linii frontu, musieli się
ewakuować.
Ówczesny starosta bialski (Biała Krakowska) major
Józef Gocko
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Bogusław Hojnacki w swoich wspomnieniach zatytułowanych „Blaski i cienie PRL” opisał utworzenie ochotniczego
oddziału partyzanckiego Armii Ludowej „Bystra” w lutym
1945 r. Oddajmy mu głos: „Z końcem lutego 1945 r. zjawiło
się u mnie trzech młodych ludzi z zaskakującą propozycją.
Byli to: Józef Gocko, Władysław Śliwa i Józef Szymanek.
Wszyscy w sile wieku, sportowcy, wytrawni gracze koszykówki z okresu międzywojennego oraz doskonali narciarze.
Nie była im obca partyzantka i władanie bronią. Mając do
mnie zaufanie jako do byłego partyzanta, złożyli ciekawą
propozycję. Na tym terenie włączonym do III Rzeszy przeżyli wiele upokorzeń i widzą jak nieudolnie radzą sobie
wojska radzieckie z doborowymi oddziałami Wehrmachtu
rekrutującymi się z formacji górskich. Oni, miejscowi, znają
w tutejszych górach każdą ścieżkę i na nartach potrafią
dotrzeć do najskrytszego zakątka. A Niemców wykurzyć
można z tego górzystego terenu jedynie stosowaniem partyzanckiej taktyki, bo w górach ani artyleria, ani czołgi nie
rozstrzygną o zwycięstwie. W toku tych rozważań zaproponowali zorganizowanie dużego oddziału partyzanckiego.
Sami potrafią tego dokonać a za nimi pójdzie wielu młodych
polskich patriotów […] Młodzi rwą się do walki a broni też
trochę posiadają. Nie mogą jednak tego ujawnić, bo naraziliby się dowództwu odcinka frontu. Proponują, ażebym ja,
jako przedstawiciel polskiej administracji, omówił tę sprawę
z wojskami radzieckimi i uzyskał zgodę na ich propozycję.
Pomysł był niesamowity, a mnie […] wydawał się bardzo
ciekawy i zachęcający. Przyrzekłem uczynić wszystko, ażeby
go zrealizować. Skonsultowałem się najpierw z sekretarzem
Komitetu Powiatowego PPR w Białej Stanisławem Gajewskim
oraz oficerem odcinka frontu podpułkownikiem Gładkowem
i z nimi sprawę omówiłem. Celem konkretnego rozpracowania
naszych zamierzeń w szczegółach, zwołaliśmy w Domu
Ludowym na pograniczu Bystrej i Wilkowic wiec publiczny.
Zebrało się kilkaset osób […] Do załatwienia wszystkich
spraw związanych z formowaniem i działaniem oddziału
powołany został sztab w składzie: Józef Gocko – komendant,
Władysław Śliwa – szef sztabu oraz Józef Szymanek i Stefan
Jesionek – członkowie sztabu. […] Utworzenie ochotniczego
oddziału zbrojnego poparte zostało głosami licznie przybyłych obywateli Bystrej i okolicy. Oddział ten miał wspierać
ofensywne działania 1 Armii Gwardii na terenie pobliskich
Beskidów. Ochotnikom wystawiano legitymację w języku
polskim i rosyjskim, które ja podpisywałem i stemplowałem
swoją pieczątką partyzancką, czyli dowódcy 11 Okręgu Armii
Ludowej. […] Wiedziałem, że czołowi przywódcy tej walki np.
Józef Gocko, Władysław Śliwa, Józef Szymanek, Kazimierz
Janica i inni byli członkami Armii Krajowej. […] Mając legitymację z podpisem majora Armii Ludowej mogli się czuć
w miarę bezpieczni przed NKWD i walczyć wspólnie z żołnielistopad 2021

rzami Kraju Rad. [...] Ochotnicy podzieleni na mniejsze
pododdziały, zostali wyposażeni w radziecką broń oraz
w białe kombinezony. Niewielkimi grupami dowodzonymi
przez oficerów radzieckich lub kolegów, dokonywali nocnych
wypadów na niemieckie stanowiska m.in. na Klimczoku,
Błatniej, Magurze, niszczyli je i brali jeńców. W walkach tych
zginął 20-letni mieszkaniec Bystrej Józef Waluś, a niektórzy
jego koledzy, Witold Kwaśny, Karol Sidzina i inni, zostali ranni.
Z chwilą przesunięcia się frontu w kierunku Cieszyna, oddział
został rozwiązany, a broń oddano dowództwu wojsk radzieckich. […] Bialska Służba Bezpieczeństwa po rozwiązaniu
grupy bystrzańskiej „zaopiekowała się” gorliwie niektórymi jej
przywódcami, w wyniku czego śledzony Józef Gocko (chcąc
uniknąć aresztowania) opuścił kraj i wyemigrował do USA.
Józef Szymanek osadzony został w areszcie PUBP w Białej,
ale ostatecznie został zwolniony.”
Działalność oddziału partyzanckiego opisał również Jan
Kantyka w rozdziale „Początki władzy ludowej” będącego
fragmentem publikacji „Bielsko-Biała. Zarys rozwoju miasta
i powiatu”: „Kiedy front zatrzymał się w odległości 12 km na
południe od Bielska […] do dowództwa radzieckiego zgłosili
się: Józef Gocko, Władysław Śliwa i Józef Szymanek z propozycją utworzenia oddziału zbrojnego, który podejmie działania
na okupowanych terenach. [...] Wkrótce spośród 200 ochotników utworzono oddział Armii Ludowej „Bystra”, który został
umundurowany i uzbrojony przez dowództwo wojsk radzieckich. Oddział AL „Bystra” przez z górą 30 dni prowadził
działalność dywersyjną w rejonie Magury, Klimczoka, Błatniej
i okolicznych wiosek. Oddział niszczył bunkry i umocnienia,
wciągał w zasadzkę patrole niemieckie, zbierał cenne informacje, które wykorzystano przygotowując plan ofensywy.”
Oddajmy jeszcze głos Antoniemu Pawlusiakowi:
„A tymczasem w moich rodzinnych stronach Niemcy wycofali
się na Bieniatkę, ustawiwszy lekką artylerię w „piekle” koło
Szermańskiego. [chodzi o górkę zwaną Piekło w Bystrej –
przypis autora] Artyleria ta dała się mieszkańcom Wilkowic
nielicho we znaki, gdyż kierowała swój wściekły ogień na
rosyjskie pozycje w naszej wsi. [Wilkowice – przypis autora]
Wówczas kpt. Gocko ruszył ze swoimi ludźmi do ataku na
pozycje artylerii. Ja wcześniej przerwałem łączność, odcinając około 100 m kabla, po czym ruszyłem na sztab SS
u Miki. Zaatakowani od tyłu Niemcy uciekali w popłochu
pomiędzy domami w kierunku Mesznej i Bieniatki. Artyleria
też zamilkła, uciekając w popłochu w stronę mikuszowickich
błoni; w rękach kpt. Gocki znalazło się dwóch oficerów SS.”
Sam Józef Gocko wspominał później, że został ostrzeżony
przed aresztowaniem przez pewnego oficera radzieckiego.
Zdaniem dowództwa nie oddano całej broni po rozwiązaniu
oddziału AL „Bystra”. Armia Radziecka domagała się także
zwrotu broni, którą posiadała partyzantka akowska, o której
opowiadał wcześniej kpt. Gocko, tuż przed utworzeniem
oddziału AL „Bystra”.
Spotkanie kpt. Józefa Gocki z oficerami radzieckimi
w hotelu „Prezydent” w Bielsku, gdzie mieściła się siedziba
NKWD, opisał Antoni Pawlusiak we wspomnianej już książce:
„Kpt. Gocko oddał pojmanych oficerów SS i innych w ręce
Rosjan. Ci, na widok polskiego munduru, „zaprosili” go do
hotelu „Prezydent”. […] Gwarantowali mu bezpieczeństwo...
Wojska polskiego jeszcze na tym terenie nie było, przeto
nie dowierzaliśmy „wyzwolicielom”. Poszliśmy z Gocką
jako obstawa. Ustaliliśmy, że jeżeli nie wyjdzie do godziny,
zrywamy wszelką łączność... Rosjanie obiecywali Gocce
stopień majora w „ich LWP” i przerzucenie na tyły frontu, lecz
ten z rozmowy wyczuł, że coś w całej ich gadaninie jest podejrzane. Poprosił o wyjście do klozetu. Zezwolono mu, lecz
w towarzystwie. W klozecie otworzył okno i wyskoczył szczęśliwie z pierwszego piętra. Pobiegliśmy w kierunku tunelu.
Głos Gminy Wilkowice

Józef Gocko wiedział już, że musi uciekać. W mundurze
przedarł się do aliantów.”
Nasz bohater zagrożony aresztowaniem pojechał do
Jędrzejowa do swojej starszej siostry Jadwigi Łakomik.
Później, podczas pobytu w Chorzowie, spotkał przyjaciela
z dzieciństwa Laszlo Kwaśnego, syna przedwojennych
gospodarzy domu rodzinnego w Bystrej, który przybył do
Polski z Wielkiej Brytanii. Młodzi mężczyźni w styczniu 1946 r.
uciekli razem przez „zieloną granicę” w Korbielowie i dotarli
do Monachium. Stamtąd Józef Gocko przedostał się do
Włoch i zaciągnął się do II Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. W. Andersa. Natomiast Laszlo Kwaśny wrócił do
Wielkiej Brytanii, do żony.
Żołnierze II Korpusu Polskiego latem 1946 r. zostali
ewakuowani do Wielkiej Brytanii. Tam, z radia angielskiego,
Józef dowiedział się o swoim starszym bracie Władysławie,
który przebywał w wojsku polskim we Francji. Władysław
Gocko dyrygował męskim chórem polskich żołnierzy, który
raz w tygodniu we wtorki z radia francuskiego w Lille nadawał
koncerty polskich pieśni. Bracia nawiązali kontakt ze sobą.
Władysławowi udało się otrzymać od swego dowództwa
zezwolenie na przejazd do Wielkiej Brytanii, gdzie spotkał
się z długo niewidzianym (siedem lat) młodszym bratem
Józefem.
Po rozwiązaniu II Korpusu Polskiego stacjonującego
w Wielkiej Brytanii, Józef Gocko w 1948 r. przedostał się do
Stanów Zjednoczonych.
Obaj bracia, Władysław i Józef, byli bardzo uzdolnieni
muzycznie i wokalnie. Przez naturę zostali obdarzeni pięknymi
głosami tenorowymi oraz świetnym słuchem muzycznym.
Przed wojną Józef pobierał lekcje śpiewu u słynnego Adama
Didura. Podczas pobytu we Włoszech uzupełnił swoje
wykształcenie wokalne.

Józef Gocko

ie Liz Taylor

w towarzystw

Przybywszy do Stanów Zjednoczonych Józef Gocko osiedlił się w Hollywood i przyjął nazwisko sceniczne Jay Van
Hall. W gazecie polonijnej wydanej w Chicago ukazał się
artykuł o nim. Dziennikarz napisał: „Zresztą Van Hall lepiej
pasuje niż Gocko do Hollywood, gdzie mieszka, pracuje,
śpiewa, nagrywa płyty, jeździ na nartach i robi jeszcze tuzin
innych rzeczy, wysoki i prosty jak sosna masztowa – Józef
Gocko, Van Hall.”
Józef prowadził w Hollywood bardzo czynne i urozmaicone życie. Założył firmę nagrywania płyt „Van Hall Record
Company”. Był prezesem klubu narciarskiego w Hollywood
oraz członkiem zarządu korporacji budującej kolejkę linową
listopad 2021
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na szczyt góry Mt. San Jacinto.
tych planów. Wobec tego, w następnym
roku Józef przyjechał do Polski. Miał już
Jako znawca sportów zimogotowy scenariusz oraz obsadę techwych został sprawozdawcą na
niczną: reżysera – Jerzego Antczaka
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
w Squaw Valley w 1960 r. w USA.
oraz producenta – aktorkę Małgorzatę
Także dużo podróżował po przyPotocką, która wraz z Hirkiem Wroną
witała Józefa na lotnisku w Warszawie.
branej ojczyźnie.
Wraz z żoną przyjechał do
Po trzech dniach M. Potocka wraz
Chicago
na
premierę
filmu
ze swoją asystentką przyjechały do
Bielska-Białej i zatrzymały się w hotelu
„Marizinia”, gdyż jego firma „Van
„Prezydent”. Przez kilka dni ekipa
Hall Record Company” nagrała
piosenkę do tego filmu w wykofilmowa z Łodzi (koledzy M. Potockiej)
naniu Johnny Starr’a. W 1964 r.
kręciła sceny w miejscach związanasz bohater otworzył „Runch Club”
nych z życiem Józefa. Nagrywanie
na pustyni Nevada w miejscowości
rozpoczęło
się
od
przywitania
Palm Springs. Obiekt posiadał 200
przed rodzinnym domem w Bystrej
i spotkania z dawnymi towarzyluksusowych pokoi (2, 3, 4 osobowych
szami broni z partyzantki. Następnie
apartamentów). Ponadto istniały tam:
filmowcy
zarejestrowali
przebieg
pola golfowe, baseny, sauny, jadalnie,
u
ni
ko
na
Józef Gocko
salony i parkingi. W klubie odbywały się
Mszy św. w kościele w Wilkowicach,
wybory Miss stanu Nevada. Z obiektu
korzystali w której uczestniczyli miejscowi parafianie i zaproszeni
przeważnie członkowie klubu, a gośćmi specjalnymi byli goście. Podczas nabożeństwa Józef zaśpiewał „Ave Maria”
m.in.: były prezydent USA Eisenhower, ambasadorzy wielu Gounoda. Następnego dnia odbyło się spotkanie w hotelu
państw oraz słynny komik Bob Hope. Niestety, w wyniku „Prezydent” w Bielsku-Białej, gdzie nasz bohater wspominał
huraganu obiekt został poważnie zniszczony i Józef musiał okoliczności ostrzeżenia go przed aresztowaniem przez
go sprzedać. Później został właścicielem firmy „JVH Stars radzieckiego oficera.
Production”, która promowała talenty śpiewacze i była
W domu w Bystrej filmowcy przeprowadzili wywiad
przysłowiowym „producentem gwiazd”. Firma posiadała z Józefem dotyczący rodzinnych wspomnień. Na zakończenie
dwa biura: w Kalifornii (Hollywood) oraz w Clearwater na kilkudniowej pracy ekipa filmowa oraz inni goście zostali
Florydzie. Oprócz tego Józef miał firmę sportową „Sports zaproszeni na uroczystą kolację do restauracji „Bystrzanka”
w Bystrej.
World International”.
W 1968 r. nakręcił film pt. „Olympic torch” („Znicz olimpijski”)
Po wyjeździe filmowców Małgorzata Potocka wraz
o trzykrotnym złotym medaliście olimpijskim w narciar- z asystentką szukały w Beskidach odpowiednich plenerów do
stwie Tonim Sailerze z Austrii, który startował w Zimowych kręcenia filmu. Wybrały Beskid Żywiecki, bo uważały, że tam
Igrzyskach Olimpijskich w 1956 r. w Cortina d’Ampezzo we są najlepsze miejsca do realizacji scen o działalności partyWłoszech i zdobył pierwsze miejsca w biegu zjazdowym, zanckiej.
slalomie i slalomie gigancie. W Europie z powodzeniem
Film miał nosić tytuł: „Między dwiema flagami. Na
rozpowszechnił ten film sam mistrz Toni Sailer, co przyniosło podstawie życia Józefa Gocki”. („Between two flags. Based
mu duży majątek. W międzyczasie stał się sławny nowy upon the life of Josef Van Hall Gocko”).
trzykrotny złoty medalista olimpijski w narciarstwie, Jean –
Józef Gocko udał się do Warszawy na spotkanie z miniClaude Killy z Francji, biorący udział w Zimowych Igrzyskach strem kultury, któremu przedstawił nazwiska producenta
Olimpijskich w Grenoble w 1968 r. Wobec tego, emisja filmu (M. Potocka) i reżysera filmu (J. Antczak). Po konsul„Olympic torch” w USA stała się nieopłacalna i Józef Gocko tacji z dyrektorem Wytwórni Filmów Dokumentalnych
poniósł duże straty finansowe.
i Fabularnych, minister nie wyraził zgody i zaproponował inne
W 1975 r. wraz z amerykańskim mistrzem olimpijskim osoby, co wiązało się z dużo wyższymi kosztami filmu. Wobec
w skoku o tyczce Robertem Seagren’em (Igrzyska Olimpijskie tego Józef wrócił do USA, aby skonsultować się z Komitetem
w Meksyku w 1968 r.) planowali wybudować wioskę olim- Amerykańskim. Niestety, Amerykanie nie wyrazili zgody na
pijską na Florydzie na 400 akrach ziemi należącej do Józefa. wyższy kosztorys, sprawa upadła i film nie powstał. Jeszcze
Niestety, nie zdołali zebrać odpowiednich funduszy i projekt przed powrotem do USA, Józef spotkał się z dawnymi kolenie został zrealizowany.
gami sportowcami z bystrzańskiego klubu „Klimczok”: Janem
W latach 80-tych i 90-tych XX w. Józef Gocko prowadził Płonką i Józefem Tarnawą.
w telewizji audycje: „Woman Behind the Man Show” oraz
We wrześniu 2005 r. Józef wraz z żoną wrócili na stałe do
„Poland Today and Yesterday”.
Polski i zamieszkali w Warszawie. Zmarł 5 stycznia 2006 r.
Mieszkając w Stanach Zjednoczonych Józef obracał się i został pochowany w stolicy.
w kręgach towarzyskich: aktorskich, artystycznych, muzyczOpracowała Joanna Szkoda-Stwora
nych i politycznych. Widywał się z Gregorym Peckiem, Zcacą
Gabor, Elisabeth Taylor oraz z byłym prezydentem USA Bibliografia:
Eisenhowerem, który gościł w klubie „Runch”. Prowadząc tak 1. Maria Gocko: „Miłość ułana. Władysław Gocko we wspobogate życie towarzyskie, Józef pozostał skromnym człowie- mnieniach żony”, Bystra 2020 r.
kiem. Był głęboko wierzący, często czytał Biblię. Nie pił także 2. Antoni Pawlusiak („Langer”, „Olcha”): „Człowiek za burtą.
alkoholu.
6 lat w podziemiu. Wspomnienia oficera AK z Wilkowic
W 1989 r. zmieniła się sytuacja polityczna w Polsce. o działalności w ruchu oporu w latach 1939-1945”,
Wykorzystując wizytę prezydenta RP Lecha Wałęsy Wilkowice 2001
i premier Hanny Suchockiej w USA w 1992 r., Józef omówił 3. Bogusław Hojnacki: „Blaski i cienie PRL”, Warszawa 2002
z prezydentem sprawę nakręcenia filmu w kooprodukcji 4. „Bielsko-Biała. Zarys rozwoju miasta i powiatu”,
amerykańsko-polskiej na temat wojennej działalności oddziału Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1971, rozdział: „Początki
partyzanckiego. Lech Wałęsa pozytywnie odniósł się do władzy ludowej” autorstwa Jana Kantyki.
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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

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.

Tel. kontaktowy: +48 660 668 840

Ośrodek wczasowy w Szczyrku
poszukuje do pracy osób na stanowisko:

PRACOWNIK DO OBSŁUGI JADALNI
Praca stała na etat.
Główne obowiązki to:
● Obsługa bufetów
● Serwowanie posiłków
● Prace porządkowe na sali
Wymagania:
● Ważne badania sanitarno-epidemiologiczne

Tel. kontaktowy: +48 660 668 840

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

Magazynier w zakładzie produkcyjnym
w Wilkowicach

Do obowiązków będzie należało:
• pełna obsługa magazynu tj. przyjmowanie oraz wydawanie towarów,
• wydawanie produktów na produkcję,
• pakowanie paczek do wysyłki,
• wydawanie towaru do klienta.
Wymagania:
• punktualność,
• uczciwość,
• znajomość środowiska Windows, Word,
• łatwość przyswajania wiedzy z obsługi programu komputerowego do obsługi magazynu,
• chęć nauki nowych zagadnień.
Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• pracę w trybie jednozmianowym w Wilkowicach od
poniedziałku do piątku,
• podnoszenie kompetencji: udział w szkoleniach
wewnętrznych, wiedzę i wsparcie naszego zespołu,
• ciepłą i swobodną atmosferę,
• pracę w ogrzewanych pomieszczeniach.
Rekrutacja odbywa się na podstawie przesłanego CV
na adres email: praca@alux.pl

Firma LENKO S.A.
zatrudni osoby
na stanowiska:
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.

Głos Gminy Wilkowice

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
listopad 2021
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Usługi w naszym regionie
BTR SP.Z O.O.

NOWY ROK
BEZ DŁUGÓW !
Posiadasz problemy finansowe, z którymi sobie nie radzisz?

Wpadłeś w pętlę kredytową? Masz zajęcia komornicze?

Zadzwoń lub napisz!

Pomocy w oddłużeniu udzielą nasi doradcy restrukturyzacyjni !

kontakt@btr-prawo.pl
(33) 814 71 29
531-366-924

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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KGW w Mesznej poleca zioła na jesień

Składniki:
4 g liści mięty pieprzowej
3 g kwiatu lipy
5 g piołunu
2 g melisy
1 g owocu kozieradki
0,5 l dobrego spirytusu

Na tę jesienną mgłę i inne wirusy, po udanym świniobiciu lub sutej kolacji polecamy tzw. „proboszczówkę”.
Wykonanie:
Wszystkie składniki zalać spirytusem i odstawić na 14
dni. Następnie dolać 300 ml przegotowanej chłodnej wody
i znowu odstawić na 14 dni. Można dodać łyżkę cukru, żeby
złagodzić smak. Im dłużej „leżakuje” tym smaczniejsza.
Poszczególne składniki mają bardzo pozytywny wpływ na
nasz organizm: mięta - na jelita, lipa - na poty, piołun - dla
dobrego trawienia, melisa - dla spokojności, kozieradka dla dobrej pracy jelit.
Pozdrawiamy. „Kobietki z Mesznej” (KGW)

Sport
Jakub Caputa - najlepszy strzelec bramek!
Zostały zakończone rozgrywki rundy jesiennej w bielskiej B-klasie. Zimę na fotelu lidera spędzi druga drużyna
GLKS-u Wilkowice, która w 11 meczach zdobyła, aż 85
bramek. Warto zaznaczyć, że napastnik Jakub Caputa w tej
rundzie w 9 meczach, spędzając na boisku 778 minut zdobył...
aż 40 bramek. Jak wyliczył portal Dębicka Piłka, prowadzący
statystyki zawodników w poszczególny ligach, Jakub Caputa
jest na tę chwilę najlepszym strzelcem bramek w naszym
kraju. Statystycznie napastnik trafiał do siatki rywala w rundzie
jesiennej, co 19 minut i 45 sekund, natomiast jego średnia
goli na mecz wynosi 4,4. Imponujący rezultat!
Podsumowanie rundy jesiennej drużyn GLKS Wilkowice w następnym numerze gazetki.

Zarząd GLKS Wilkowice

Sukces bystrzańskiego „Beskid Dragona”
17.10.2021 r. odbyły się Otwarte Mistrzostwa Śląska w Kickboxingu w Katowicach w formułach: Kick-Light, Light-Contact
oraz Point-Fighting. Klub Beskid Dragon zajął pierwsze miejsce drużynowo, do czego mocno przyczynili się zawodnicy
i zawodniczki z sekcji w Bystrej, którzy zdobyli następujące medale:
Light-Contact:
złoto:
Samanta Szczypka
- 50 kg kadet młodszy
Łukasz Waliczek - 69 kg senior
Szymon Salachna (trener)
- 79 kg senior
srebro:
Tymoteusz Żoczek - 57 kg junior
Jakub Kanik - 74 kg senior
Marcin Zubrzycki - 79 kg senior
Point-Fighting:
srebro:
Samanta Szczypka
+ 47 kg kadet młodszy
Szymon Salachna

Kick-Light:
złoto:
Samanta Szczypka
- 50 kg kadet młodszy
Karolina Męcner - 55 kg senior
Tymoteusz Żoczek - 57 kg junior
Łukasz Waliczek - 69 kg senior
Szymon Salachna (trener)
- 79 kg senior
srebro:
Jakub Kanik - 74 kg senior
Marcin Zubrzycki - 79 kg senior
brąz:
Tymon Szczypka
- 37 kg kadet młodszy

Głos Gminy Wilkowice
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W Wilkowicach
sport stoi
na najwyższym
poziomie

Po wielu sukcesach zawodników pochodzących z Gminy
Wilkowice, kolejnym przykładem na potwierdzenie tej tezy
była organizacja zawodów najwyższej rangi.
W Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach
w dniach 30-31 października br. odbyły się Mistrzostwa
Polski Juniorów Młodszych w Skokach na Trampolinie,
Ścieżce i Podwójnej Mini-Trampolinie pod patronatem
Starosty Bielskiego, w których wzięło udział 234 zawodników
z 31 klubów całej Polski reprezentujących 12 województw.
Na uroczystym otwarciu zawodów, po prezentacji klubów
oraz wybrzmieniu hymnu Polski, głos zabrali obecni przedstawiciele władz samorządowych i związkowych: Wójt
Gminy Wilkowice Janusz Zemanek, członek Zarządu
Powiatu Bielskiego Grzegorz Gabor, Przewodniczący Rady
Gminy Wilkowice Marcin Kwiatek oraz Wiceprezes Zarządu
Polskiego Związku Gimnastycznego Marek Starczyński.
Swoją obecnością zaszczycili wszystkich: Olimpijczyk
Mieczysław Strzałka oraz Mistrzyni Świata i Mistrzyni Europy
Galina Lebedzeva.
Otwierając zawody Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek
podkreślił, że wszyscy zgromadzeni zawodnicy już osiągnęli
sukces i należą im się gratulacje za wysiłek włożony w trening
tak trudnego i wymagającego sportu, za podejmowanie
wyzwań, konsekwencję i talent sportowy. Życzył wszystkim
wysokich wyników zdobywanych we wspaniałej, sportowej
atmosferze, jaką Gmina Wilkowice stara się tworzyć.
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Były to zawody wyłącznie dla najlepszych zawodników
posiadających licencje Polskiego Związku Gimnastycznego,
więc poziom sportowy był rzeczywiście bardzo wysoki.
Młodzież w wieku 11 – 14 lat wykonywała trudne układy
akrobatyczne na trampolinie, ścieżce oraz podwójnej mini-trampolinie, a oceniana była przez znakomite 14-osobowe
grono sędziowskie, w którym zasiadali również sędziowie
o uprawnieniach międzynarodowych. Ważna była wysokość skoków mierzona „czasem lotu”, czystość wykonania
układu, trudność wybranych elementów, brak przemieszczenia, miejsce i sposób lądowania. Ocena i punktacja we
wszystkich trzech konkurencjach odbywała się przy pomocy
najnowocześniejszego systemu elektronicznego, a wyniki
można było śledzić na żywo przez całe dwa dni emocjonujących zmagań. Było mnóstwo gratulacji, wysokich wyników,
wrażeń i emocji, a wszystko odbywało się w sportowej atmosferze. Atmosfera ta stworzona została przez doświadczonych
zawodników, profesjonalnych trenerów oraz przez klub UKS
Alfa Wilkowice, który włożył w organizację tych Mistrzostw
całe swoje serce i doświadczenie – było więc co podziwiać.
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Zakończeniem Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
było podsumowanie punktacji zdobytej przez poszczególne
kluby, zgodnej z zasadami Systemu Sportu Młodzieżowego.
W skokach na trampolinie największą ilość punktów (57)
zdobył MKS „Victoria” Jawor, który był również bezkonkurencyjny w skokach na ścieżce (87 punktów). W skokach na
podwójnej mini-trampolinie zwyciężył KS AZS AWF Wrocław
(z łącznym wynikiem 39 punktów). UKS Alfa Wilkowice
zajął 4 miejsce w skokach na podwójnej mini-trampolinie. Taką pozycję zapewniły klubowi: złoty medal zdobyty
przez Filipa Procnera w klasyfikacji chłopców klasy III oraz
srebro wywalczone przez Maksymiliana Dominiaka wśród
chłopców klasy II. Filip Procner zdobył również złoty medal
w drugiej konkurencji – w skokach na ścieżce chłopców klasy
III oraz brązowy medal w klasyfikacji drużynowej w trzeciej
konkurencji – w skokach na trampolinie – wraz z kolegami
klubowymi: Kacprem Kubinkiem i Franciszkiem Śpiewakiem.
W konkurencji drużynowej startowały także zawodniczki UKS
Alfa Wilkowice: Wiktoria Kos, Hanna Stawowczyk, Zuzanna
Filipek w klasie III dziewcząt zdobywając, pomimo swojego
młodszego wieku, 9 miejsce. W skokach synchronicznych
drobna kontuzja jednej z zawodniczek niestety uniemożliwiła
zakończenie występu. Gratulujemy wszystkim startującym
zawodnikom UKS Alfa Wilkowice, którzy zaprezentowali
wspaniałe przygotowanie sportowe, nad którym czuwał trener
Janusz Kruk. Gratulujemy również wszystkim Zwycięzcom,
ich występy były godne podziwu i godne medali Mistrzostw
Polski. Pełna lista nagrodzonych zawodników znajduje się na
stronie Polskiego Związku Gimnastycznego.

Zorganizowanie tak prestiżowych zawodów w Wilkowicach
było możliwe dzięki profesjonalnemu gminnemu sprzętowi
sportowemu, hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Wilkowicach oraz dzięki wsparciu ze strony zarówno
Gminy Wilkowice, Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej,
jak i ze strony Samorządu Województwa Śląskiego. Ważną
rolę odegrali Sponsorzy, dzięki którym Zwycięzcy wrócili do
domu nie tylko z medalami, ale również z nagrodami rzeczowymi. Są to: Grupa Liberta – Waterpoint, Szpital Św. Łukasza,
Machiko oraz Astraja. W organizacji imprezy udział wzięły
także firmy: MB Logistic Transport oraz Biuro Rachunkowe
Caver. Szczególne podziękowania za stworzenie wyjątkowych warunków hotelowych kierujemy do właścicieli Golden
Tulip Magnus w Bystrej. Całą pracę organizacyjną wykonywali społecznie działacze Stowarzyszenia – Uczniowskiego
Klubu Sportowego ALFA Wilkowice, głównie Rodzice, którym
serdecznie gratulujemy wspaniale wykonanej pracy.
Wszystkie równoległe transmisje z Mistrzostw Polski
Juniorów Młodszych w Skokach na Trampolinie, Ścieżce
i PMT dostępne są na www.youtube.com/c/ITDSport
Ela Fabirkiewicz
Głos Gminy Wilkowice
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Kolejna ważna nagroda dla naszej gminy
w roku 2021
Gmina Wilkowice zajęła bardzo wysokie miejsca
w dwóch prestiżowych rankingach samorządowych.
W Rankingu Gmin Województwa Śląskiego, na 126 gmin
liczących do 20 tys. mieszkańców, Gmina Wilkowice zajęła
III miejsce! Celem rankingu jest wyłonienie i promowanie
gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Pod uwagę brane były między innymi takie
kryteria jak: dochody własne, środki pozyskane z UE, wydatki,
przyrost naturalny czy podmioty gospodarcze. Według tych
wskaźników rozwojowych Gmina Wilkowice znajduje się
w ścisłej czołówce małych gmin województwa śląskiego!
Nagrodę z rąk Sekretarza Województwa Śląskiego 16 listopada br. odebrał Wójt Gminy Wilkowice – Janusz Zemanek.
Gmina Wilkowice znalazła się również na I miejscu w województwie śląskim wygrywając w lipcu br. Ranking Finansowy
Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2020 r. W grupie 1533
gmin wiejskich Gmina Wilkowice zajęła najlepsze w historii
12 miejsce, jest to jednocześnie awans naszej gminy o sześć
miejsc w górę (z 18 w roku 2019).
To sukces nie tylko pracowników Urzędu Gminy, ale zasługa wszystkich Mieszkańców. Możemy być dumni z tych
osiągnięć i powinniśmy być dumni z Gminy Wilkowice.
Urząd Gminy w Wilkowicach

250.000 zł - wygrana Gminy Wilkowice
w konkursie „Rosnąca odporność”
Dzięki Państwa odpowiedzialności Gmina
Wilkowice odnotowała wysoką liczbę osób
zaszczepionych przeciwko COVID-19.
Oprócz oczywistej korzyści, jaką jest
zwiększona odporność, Gmina Wilkowice
zdobyła trzecie miejsce wśród gmin powiatu
bielskiego w konkursie „Rosnąca Odporność”
w ramach Narodowego Programu Szczepień.
Wraz z „medalowym” miejscem, naszej
gminie zostały przyznane środki w wysokości
250.000 zł, przeznaczone na dalszą walkę
z wirusem COVID-19.
Więcej informacji o poziomie szczepienia
gmin:
https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/poziomwyszczepienia
Urząd Gminy w Wilkowicach
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