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Inwestycje

Wielki
projekt coraz bliżej
ukończenia

Co się
dzieje
w naszej
gminie?
Postęp prac
projektowych /
budowlanych
Projekt pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia. Uzyskano
decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.
Projekt przebudowy ul. Prostej w Wilkowicach.
W ramach wniosku ZRID trwają odpowiedzi do wniesionych
uwag mieszkańców.
Projekt budowy mostu na potoku Białka w Bystrej.
Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.
Projekt rozbudowy ul. Kościelnej w Bystrej.
W związku z protestami mieszkańców zawieszono
procedurę.
Projekt przebudowy budynku Urzędu Gminy.
Trwa projektowanie.
Projekt rozbudowy ul. Kowalskiej w Bystrej. Konsultacje
społeczne mieszkańców z projektantem.
Nanoszenie ewentualnych uwag do projektu.
Projekt budowy budynku komunalnego w Wilkowicach.
Trwa projektowanie.
Projekt budowy biblioteki publicznej.
Trwa projektowanie.
Projekt budowy chodnika przy ul. Żywieckiej.
Trwa przygotowanie do procedury przetargowej.
Nowe punkty świetlne.
Trwa projektowanie.
Budowa zintegrowanego układu szlaków rowerowych
„Do Lasku”. Etap pozyskiwania dodatkowych środków.
Remont budynku przy ul. Fałata 2h w Bystrej. Prace
elewacyjne. Prace wykończeniowe wewnątrz budynku.
Rozbudowa Szkoły w Mesznej.
Przygotowanie do obudowy komory wodomierzowej.
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Fałata.
Trwa przygotowanie do procedury przetargowej.
Budowa ul. Relaksowej w Wilkowicach.
Trwa badanie ofert złożonych przez wykonawców.
Budowa przedszkola w Mesznej.
Zalewanie stropu. Murowanie ścian parteru.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Wilkowice - Projekt POIiŚ.
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Długo i intensywnie prowadzone prace
przy budowie kanalizacji w naszej gminie
dobiegają końca. Tempo prac było bardzo
zadowalające. Sprzyjały warunki atmosferyczne, a dzięki racjonalnemu zarządzaniu
finansami projektu udało się rozszerzyć
zadanie o dodatkowe prace.
Etapy I i III zostały już w całości ukończone, wykonano 43,8 km kanałów głównych i bocznych wraz z sięgaczami. Natomiast Etap II oraz zadania dodatkowe
osiągnęły już prawie 98% zaawansowania realizacji. Ponad 83 km nowej sieci kanalizacyjnej umożliwia skanalizowanie Gminy Wilkowice w ponad 96 %. Projektem
wraz z zadaniami dodatkowymi objętych zostało 1695 budynków, z czego podłączonych do sieci kanalizacyjnej zostało już 1150. Aby został osiągnięty zamierzony
efekt ekologiczny, podłączeń muszą dokonać wszyscy właściciele posesji, którzy
mają już taką możliwość. Jest to nasza wspólna odpowiedzialność, a Urząd Gminy
będzie konsekwentnie wszczynał postępowania administracyjne nakazujące przyłączenia do sieci wobec tych, którzy nie dopełnili tego obowiązku.
W marcu br. nastąpił wstępny rozruch technologiczny tłoczni ścieków wybudowanej przy ulicy Chabrowej w Wilkowicach. Ta nowoczesna tłocznia zamontowana
jest w zbiorniku o średnicy 2,5 m i głębokości ok. 8 m. Jej pracę kontroluje przez
całą dobę elektroniczny monitoring nadzorowaney przez Aqua. S.A., a dodatkowym
zabezpieczeniem są dwa ogromne rezerwowe zbiorniki na ścieki o łącznej pojemności 56 m3 (co w przypadku ewentualnej awarii pozwoli na gromadzenie ścieków
przez 48 godzin, do usunięcia usterki). Testowanie tłoczni trwa, a tymczasem
prowadzone są prace przy utwardzaniu terenu wokół niej, porządkowaniu i instalacji oświetlenia. Po ich zakończeniu możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie tłoczni ścieków PS-02 „Łubinowa” oraz podłączenie do kanalizacji
budynków przy ulicach: Równej, Fiołków, Tulipanów, Ziołowej, Frezji, Łubinowej,
Żwirowej, Piaskowej, Modrej, Skośnej i Bratków.
Trwają również prace przy budowie tłoczni ścieków PS-01 „Huciska” – wybudowany został już rurociąg tłoczny za wyjątkiem odcinka przekraczającego potok
Zimnik. Po ich zakończeniu rozpoczną się próby technologiczne tłoczni i prace
przy zagospodarowaniu terenu. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie tłoczni,
powiadomimy mieszkańców o możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej
budynków zlokalizowanychw Huciskach.
Jednostka Realizująca Projekt
Ogromny projekt, który docelowo przyczyni się do znacznej poprawy komfortu
i jakości życia naszych mieszkańców, a jednocześnie stanowi kolejny ważny krok
w rozwoju Gminy Wilkowice, już finiszuje. Cieszymy się z tego, bo doskonale zdajemy
sobie sprawę, że podejmując przed laty decyzję o rozpoczęciu takiej inwestycji,
a dalej wkładając w nią mnóstwo ludzkiego wysiłku i własnych środków budżetowych,
postąpiliśmy jak najbardziej właściwie. Słyszymy, że Komisja Europejska wniosła
sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku
z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
w aglomeracjach. Może się okazać, że w nieodległej przyszłości konsekwencje
z tego tytułu dotkną również samorządy. My tym dziś
martwić się już nie musimy, bo właśnie dzięki tej inwestycji
z konkretnym i wymiernym efektem ekologicznym, wykonaliśmy obowiązki płynące z dyrektywy ściekowej.
Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek
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Wójt Gminy odpowiada...
W ostatnim czasie nie zostały zadane na profilu gminy na
Facebooku żadne pytania i w poprzednim wydaniu nie było
odpowiedzi Wójta. Pojawiają się jednak zapytania poprzez
komunikatory, telefonicznie i mailowo. I na te pytania również
postaram się odpowiedzieć.
1. O co chodzi z budową Centrum Edukacji Ekologicznej
przy ul. Fałata?
Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka to
projekt składający się z kilku etapów. Część z nich została już
zakończona: rewitalizacja nadbrzeży Białki, budowa kładki
nad potokiem, budowa sezonowego centrum edukacji ekologicznej oraz ścieżek edukacyjnych. Kolejnym, a zarazem
ostatnim, etapem jest budowa Gminnego Centrum Edukacji
Ekologicznej. W ramach tego zadania zaplanowane jest
przeniesienie zabytkowego budynku, który wcześniej znajdował się w Bystrej przy ulicy Klimczoka, do nowej lokalizacji,
niedaleko GOK „Promyk”. W postępowaniu przetargowym
została wybrana firma RENOVO, która miała rozebrać stary budynek, oczyścić jego elementy
i w nowym miejscu postawić go ponownie.
I to właśnie ten budynek miał mieć zastosowanie jako Gminne Centrum Edukacji
Ekologicznej. Jednak po rozebraniu
starego budynku firma tylko częściowo
wykonała prace, nie wykonała piwnic pod
budynkiem oraz nie zabezpieczyła prawidłowo belek konstrukcyjnych, które zaczęły
ulegać zniszczeniu. W związku z tym Gmina
Wilkowice rozwiązała umowę z firmą, wstępując
na ścieżkę prawną. Projekt jednak toczy się dalej i aby
go rozliczyć musimy wykonać wszystkie jego założenia, dlatego należy wyłonić nowego wykonawcę,
który dokończy zadanie.

Rzeźby wykonane z drewna z czasem ulegają działaniu
warunków atmosferycznych i po prostu niszczeją. Jeśli
chodzi o Floriana – został on usunięty jako figura całkowicie
przegnita, zagrażająca bezpieczeństwu przechodniów. Jeśli
Mieszkańcy wyrażą wolę przywrócenia usuniętej rzeźby,
będzie to możliwe tylko poprzez zlecenie wykonania nowej
figury na wzór poprzedniej.
3. Jestem przerażona skałą wyrębu lasu na końcu ul.
Do Lasku. Kto to robi i w jakim celu, do kogo należy ten
las? Czy te osoby nie mają świadomości, że te dorodne
drzewa, które wycinają, pochłaniają masę CO2 i neutralizują smog, zatrzymują wodę i podnoszą jej gruntowy
poziom oraz spowalniają kryzys klimatyczny, żadne
pieniądze nie uzasadniają utraty tego bogactwa, a żadne
nasadzenia, jeśli się w ogóle przyjmą w ogrzewającym
się klimacie, nie zrównoważą utraty tych drzew. To tym
bardziej przerażające, że ten wyrąb trwa w całej
okolicy na Podbeskidziu, szczególnie
w pobliskich górach.
Teren „Lasku” to około 16 ha lasu
należącego do Lasów Państwowych.
Gmina nie ma tutaj nic do powiedzenia.
Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę
leśną, która jest zależna od ich potrzeb
i wymagań, a Gmina Wilkowice w żaden
sposób nie ma wpływu na te decyzje.
Na pytania Mieszkańców odpowiadał Wójt
Gminy Wilkowice - dr inż. Janusz Zemanek.

2. Jaki jest los figur drewnianych, które
zostały „zdjęte” ze swoich miejsc? (Fałat,
Nagonka, Florian z „kamiennego kręgu”)?
Każda z tych spraw to osobny wątek.
Rzeźba Fałata to konstrukcja blisko
3-metrowa, bardzo mocno przegniła
w dolnej części. Została wykonana ekspertyza jakości tego drewna, która wykazała,
że absolutnie ten Fałat nie nadaje się do
użycia ze względu na stwarzane przez
niego zagrożenie dla bezpieczeństwa.
W chwili obecnej przygotowujemy się
do instalacji nowej rzeźby Fałata, której
wykonanie zostało zlecone rzeźbiarzowi przez
Stowarzyszenie Bystrzańska Inicjatywa i w zasadzie zostało już wykonane. Rzeźba powinna zostać
umieszczona w Parku Fałata już w najbliższym
czasie, podobnie jak brakujące elementy „Nagonki”.
Pozostałe rzeźby z parku są w nienajgorszym stanie,
są systematycznie sprawdzane i konserwowane.
Trzeba o nie dbać, ponieważ drewno lipowe jest
materiałem bardzo „słabym”.
Głos Gminy Wilkowice
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50 wspólnych lat
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Monika i Michał Byrdy

4 kwietnia w Wilkowicach odbyła się niezwykła uroczystość
– 9 par z naszej gminy świętowało 50. rocznicę małżeństwa!
W tym roku udało się przeżyć ten dzień w odpowiedni
sposób - Jubilaci, wraz z rodzinami, wzięli udział we mszy św.,
po której zostali zaproszeni na poczęstunek. Najważniejszą
część uroczystości stanowiło przyjęcie odznaczeń z rąk Wójta
Gminy Wilkowice w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Kontynuacją oficjalnej części było piękne wystąpienie
młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach przygotowane przez panią Barbarę Włodarz. Miłym akcentem były
życzenia i kwiaty dla Pań od Pani Janiny Janicy-Piechoty.
Na uroczystości nie zabrakło również przedstawicieli władz
Gminy Wilkowice oraz radnych. Było to popołudnie spędzone
w atmosferze pełnej wzruszeń. Szanownym Jubilatom
serdecznie gratulujemy tej pięknej rocznicy, życzymy mnóstwa
dobrych, spędzonych wspólnie, chwil w zdrowiu i radości.
Urząd Gminy w Wilkowicach

Małgorzata i Edward Czuba

Mirosława i Mieczysław Góralczyk

Dorota i Tadeusz Kanik

Danuta i Józef Kąkol

Zofia i Stanisław Kępys

Barbara i Eugeniusz Szermańscy

Antonina i Antoni Śpiewak

Grażyna i Andrzej Tomasik

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

Informacje
Bystra 		
Wilkowice
Meszna 		

Zebrania wiejskie:

– 13 maja o godz. 17:00, w GOK „Promyk”
– 20 maja o godz. 17:00, w strażnicy OSP (duża sala)
– 30 maja o godz. 17:00, w strażnicy OSP Meszna

Wybrane uchwały Rady Gminy

podjęte na sesjach w pierwszym kwartale 2022 r.
XXXIX/372/2022
XXXIX/373/2022

Nowa ulica w Wilkowicach - Niezapominajek.
Nowa ulica w Bystrej - Pasterska.

XXXIX/375/2022

Zaciągnięcie pożyczki na spłatę deficytu budżetowego.

XL/380/2022

Zmiany w zasadach przyznawania stypendium.

XL/381/2022

Nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wilkowice”
Pani Barbarze Adamiec.

XL/383/2022

Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

XL/384/2022

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

XL/392/2022

Zakres pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy.

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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Kultura

Wyjątkowy wernisaż - Barbara Adamiec
w wilkowickiej bibliotece
„Zachwycam się pięknem
ludzkiej twarzy, pięknem
krajobrazu, kwiatów, traw.
Wierzę, że ocalając piękno
w dowolnym jego przejawie,
człowiek przyczynia się do
ocalenia własnej duszy.”
[Raisa Gorbaczowa]
Ten cytat, spośród wielu,
które
przeczytałam,
był
najlepszym wprowadzeniem
do krótkiej charakterystyki
artystki, o której drodze twórczej można pisać i pisać,
a miejsce w gazecie ogranicza.
Pani Barbara Adamiec, bo
o Niej nieśmiało te kilka linijek
pragnę zapełnić, mówi o sobie:
amatorka, a Ralph Waldo
Emerson powie: „Każdy artysta
był najpierw amatorem”.
Urodziła się w 1939 roku
w Wielkopolsce. W połowie lat
50-tych przyjechała z Poznania do Wilkowic, by tu założyć
rodzinę. Od dzieciństwa marzyła o malowaniu, ale nie zdecydowała się na zdawanie do Liceum Sztuk Plastycznych.
Posłuchała głosu „rozumu”, nie „serca” i wybrała Technikum
Mechaniczno-Elektryczne. Przez 30 lat pracowała w BielskuBiałej jako technolog, potem konstruktor. Dopiero w 1982 roku
rozpoczęła pasjonującą artystyczną przygodę z malarstwem.
Swoją twórczość oparła na solidnych podstawach teoretycznych wyniesionych z literatury fachowej oraz wnikliwej analizie
obrazów twórców wiodących. Maluje pejzaże, martwe natury,
architekturę i postaci. Ulubioną techniką jest olej na płótnie,
maluje również pastelą, akwarelą, uprawia rysunek i próbowała linorytu.
„Kreatywność pozwala popełniać błędy. Sztuka to
wiedzieć, które z nich zachować.” – Scott Adams
Wrażliwa na uroki świata, tworzy kolorowe, ulotne i nastrojowe przestrzenie z dominującymi realistycznymi motywami.
W swoim dorobku ma 1015 obrazów olejnych.
„Najważniejszą rzeczą w sztuce jest praca. Nic innego
nie ma znaczenia poza codziennym próbowaniem.” –
Steven Pressfield
Przez cały czas pozostawała aktywną animatorką życia
kulturalnego, prezesując przez wiele lat Stowarzyszeniu
Plastyków „Ondraszek”, którego jest członkinią od 1987
roku. Za swoją działalność w 1996 roku otrzymała odznakę
Zasłużonego Działacza Kultury, a w 1998 roku została uhonorowana odznaką za Zasługi dla Województwa Bielskiego.
W 2007 roku była nominowana do Nagrody im. Ks. Józefa
Londzina. Otwarta na świat i nowe wyzwania, stale tworzy.
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„Jeśli my, obywatele, nie wspieramy naszych artystów,
poświęcamy naszą wyobraźnię na ołtarzu prymitywnej
rzeczywistości i ostatecznie nie wierzymy w nic i śnimy
bezwartościowe sny.” – Yann Martel
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Rada Gminy Wilkowice
Uchwałą nr XL/381/2022 z dnia 30.03.2022 r.
nadała Pani Barbarze Adamiec
Tytuł Honorowego Obywatela
Gminy Wilkowice

Tak pokrótce wygląda podsumowanie czterdziestoletniej
pracy twórczej i społecznej działalności, tej skromnej, ale
niosącej wiele serdecznego ciepła i empatii artystki:
• 1982 r. zaczęła malować pod okiem Grzegorza
Bałuszyńskiego;
• 1985 r. wzięła udział w wystawie Wojewódzkiego Przeglądu
Malarstwa Nieprofesjonalnego w Bielsku-Białej (obraz pt.
„Zaduma”);
• 1987 r. wstąpiła do Stowarzyszenia Plastyków Amatorów
„Ondraszek” w Bielsku-Białej, a już końcem roku została
wybrana na sekretarza tego stowarzyszenia (później pełniła
funkcje skarbnika i zastępcy prezesa stowarzyszenia);
• 1994 – 2008 r. pełniła funkcję Prezesa SP Ondraszek;
• 1997 r. otrzymała odznaczenie Zasłużony Działacz Kultury;
• 1998 r. otrzymała odznaczenie Zasłużona dla Województwa
Bielskiego;
• 2007 r. została nominowana do Nagrody im. Księdza
J. Londzina;
• 2018 – 2019 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji
Rewizyjnej SP Ondraszek;
Podkreślić należy, że brała udział we wszystkich edycjach
konkursu Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego
Bieńka, podczas którego:
• 1997 r. otrzymała wyróżnienie za pastelę pt. „Wierzby”;
• 2016 r. zdobyła wyróżnienie za „Martwą naturę z jabłkiem”;
• 2017 r. otrzymała V nagrodę za obraz „W świetle neonów”;
• 2018 r. otrzymała honorowe wyróżnienie za „Zimę z Olczy”.
Ponadto wzięła udział w 38 wystawach indywidualnych
oraz ponad 100 zbiorowych. Sama zorganizowała ponad
30 plenerów!
Głos Gminy Wilkowice

W piątkowe popołudnie, 22 kwietnia 2022 r. w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Wikowicach, wernisaż Pani Barbary
Adamiec zgromadził wielu miłośników Jej twórczości, przyjaciół i najbliższą rodzinę oraz władze Gminy z zastępcą wójta
Panem Maciejem Mrówką, przewodniczącym Rady Gminy
Panem Marcinem Kwiatkiem wraz z radnymi, skarbnikiem
Gminy Panią Aleksandrą Kastelik i przewodniczącym komisji
oświaty, kultury i spraw społecznych – Panem Antonim
Kuflem. Obecni byli także przedstawiciele Stowarzyszenie
„Ondraszek” wraz z Panią Prezes. Swą obecnością przybyli
chcieli podziękować i złożyć wyrazy uznania za bogactwo oraz
różnorodność technik, którymi w swych pracach Jubilatka
urzekła odbiorców swej twórczości. Były kwiaty, słodkości
i wiele ciepłych słów, ale największym i niespodziewanym dla
Pani Barbary, było przyznanie tytułu: „Honorowy Obywatel
Gminy Wilkowice” i wpisanie Jej do Panteonu wyróżnionych.
Przyjęła to ze wzruszeniem i wdzięcznością, przekazując na
ręce Pana Przewodniczącego podziękowania dla całej Rady
i Pana Wójta.
Niespodziankę dla obecnych przygotowała także Jubilatka
– 40 losów, z których jeden upoważniał do odbioru wygranej
w postaci obrazu autorstwa bohaterki dnia. Wylosował go
znajomy rodziny Państwa Adamiec.
Będąc wyrazicielką tych obecnych i nieobecnych znajomych, przyjaciół i miłośników twórczości Pani Barbary
Adamiec, pragnę z tego miejsca życzyć Jej, by sztuka, którą
uprawia, nadal poruszała najczulsze obszary naszych odczuć,
otwierała oczy i serca na piękno otaczającej nas przyrody,
na ludzi i na urokliwe krajobrazy. Do tego, by zdrowie i wena
twórcza służyły Jej przez co najmniej kolejne czterdzieści lat.
Resztę niech dopełni cytat:
„Sztuka jest po to, aby wyzwolić w nas, uruchomić
pokłady przeżyć, które spowodują tęsknotę za pięknem
człowieczym.” – Ks. Mieczysław Maliński.
Janina Janica-Piechota
kwiecień 2022
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Ubiegły miesiąc wraz z przywitaniem wiosny obfitował
w wydarzenia kulturalne w naszej gminie. Prócz dotychczasowej działalności wszyscy czuliśmy obowiązek pomocy
naszym gościom z Ukrainy w obliczu napaści na ich niepodległe państwo. Dołożyliśmy wszelkich starań, by zorganizować
różnego typu nieodpłatne zajęcia, z których mogą korzystać
dzieci, młodzież i dorośli. Dziękujemy naszym wolontariuszom i instruktorom, którzy od razu włączyli się w tę pomoc.
W sprawie zapisów i dodatkowych informacji prosimy zgłaszać się pod numer telefonu 33 817 07 73 lub osobiście
w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”.

Przypomnijmy ostatnie wydarzenia. W sobotę 19 marca
na naszej scenie mieliśmy przyjemność gościć, długo wyczekiwany, bo aż 2 lata, zespół Carrantuohill z okazji Dnia
Św. Patryka! Zespół, który jest pionierem muzyki celtyckiej
w naszym kraju (od 35 lat na scenie), zabawia swoją publiczność tradycyjną muzyką opartą na „celtyckich korzeniach”
rodem z Irlandii i Szkocji wykorzystując przy tym szerokie
instrumentarium. Podczas koncertu trudno było powstrzymać
się od przebierania nogami, można było poczuć klimat irlandzkiego pubu, brakowało jedynie Guinnessa! W skład zespołu
wchodzą: Anna Buczkowska – wokal, Dariusz Sojka - flety,
akordeon, piano, bodhran, uilleann pipes, gitara rezofoniczna, Maciej Paszek – skrzypce, Zbigniew Seyda - bouzuki,
cittern, gitara akustyczna, Marek Sochacki – perkusja,
Adam Drewniok – gitara basowa oraz Bogdan Wita – gitara
akustyczna. Dziękujemy artystom za wspaniały wieczór oraz
wszystkim gościom, którzy licznie przybyli na koncert.
Ubiegły miesiąc był bogaty w spotkania dla miłośników
podróży i wędrówek. 15 marca w ramach Klubu Podróżnika
odbyło się spotkanie z autorami bloga „Bliźniaki na szlaku”,
gdzie mieliśmy przyjemność posłuchać o niedalekim, ale
równie wyjątkowym miejscu, jakim jest Ponidzie. We wtorek
5 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Klubu Podróżnika.
Tym razem naszym gościem specjalnym był ksiądz
proboszcz parafii w Bystrej Krakowskiej - Rafał Brzuchański.
Tematem prezentacji był Bliski i Daleki Wschód - Kołyma
i Kamczatka. Ksiądz Rafał opowiedział o swoich przeżyciach,
wspomnieniach oraz działalności misyjnej podczas pobytu
w tamtejszych rejonach. Dziękujemy księdzu proboszczowi
za bardzo ciekawą
prezentację dopełnioną
przepięknymi fotografiami
i duchowym, momentami
metafizycznym,
przekazem, który wprowadził
w atmosferę zbliżających
się Świąt Wielkanocnych.
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W piątek 8 kwietnia odbył się wernisaż pt. ”Rysunek
i Malarstwo” grupy zajęciowej działającej w Meszniańskim
Ośrodku Kultury „Nad Borami” prowadzonej przez Panią
Dorotę Koperską. Jest to kolejna wyjątkowa wystawa
w naszym Ośrodku, tym razem przepięknych prac malarskich,
które polecamy obejrzeć każdemu. Autorzy w swoich obrazach przedstawili osobiste historie, przeżycia, wspomnienia,
a także okoliczności powstania prac oraz opowiedzieli
jak rozpoczęła się ich przygoda z malarstwem. Podczas
wernisażu panowała ciepła, prawie rodzinna, atmosfera skłaniająca do refleksji. Przekazujemy serdeczne podziękowania
autorom prac: Władysławowi Sadlokowi, Annie Limańskiej,
Julii Feikisz, Annie Bubula, Małgorzacie Mrowiec, Krystynie
Sadlok oraz cudownej prowadzącej Dorocie Koperskiej za
niezwykły efekt ich działań.

W niedzielę palmową w GOK „Promyk” odbyły się warsztaty wspólnego tworzenia ozdób wielkanocnych. Zajęcia
poprowadziła Pani Liliana Pleńkowska, która jak zwykle zaraziła nas swoją kreatywnością i zainspirowała do stworzenia
rękodzieła, jakim były tradycyjne pisanki, wianki wielkanocne
i inne ozdoby świąteczne. Po wspólnym spędzeniu czasu przy
„robótkach ręcznych” nasi uczestnicy mieli okazję wybrać się
na familijne seanse filmowe. Dziękujemy wszystkim za miło
spędzony czas!
Podczas seansów kinowych w ramach DKF-u zostały
wyświetlone filmy: „Tylko zwierzęta nie błądzą” reż. Dominik
Moll oraz „Zło nie istnieje” reż. Mohammad Rasoulof.
Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego repertuaru,
w którym stawiamy na dobre i niszowe pozycje kinowe.
Zachęcamy do zapisania się na newsletter DKF na naszej
stronie www.gokpromyk.pl, by śledzić informacje na bieżąco.
Pozostając solidarni z Ukrainą nie zapominajmy o kulturze,
która jest wentylem bezpieczeństwa dla naszych trosk,
jednoczy, daje siłę, której tak bardzo nam potrzeba, żeby móc
pomagać. Pamiętajmy jednak, że aby pomóc innym, najpierw
trzeba pomóc sobie.
GOK „Promyk”
kwiecień 2022
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NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY, NA CZĘŚĆ PROSIMY O ZAPISY.
Regulaminy i szczegóły wydarzeń dostępne są na www.gokpromyk.pl. Kalendarz może ulec zmianie.
Data
środa

04.05
piątek

06.05
wtorek

10.05

niedziela

15.05

poniedziałek

16.05

wtorek

17.05

wtorek

17.05

czwartek

19.05
piątek

20.05
piątek

20.05
sobota

21.05

sobota

21.05

wtorek

24.05
piątek

27.05
piątek

27.05
sobota

28.05

niedziela

29.05

wtorek

Godz.
17:00
13:00-17:00
17.00
19:00
09:00
19:00
11:00-12:00
18:00-19:30
19:00
17:00-18:00
18:00-19:00
16:30-17:15
17:30-18:15
18:30
10:00-10:45
11:15-12:00
14:00
19:00
17:00
18:00
12:00
14:00

Nazwa imprezy
Spotkanie kulturalne z organizacjami Gminy Wilkowice.
Zapraszamy mieszkańców.
Wiosenna sąsiedzka wymiana roślin. Szczegóły na plakacie.
Spotkanie z psychodietetykiem W. Rusin pt. „Wiosenne
budzenie energii życiowej, czyli znane i zapomniane zioła
i rośliny wokół nas”. Degustacja witalizujących sałatek
z olejami z „Domowej Tłoczni” Mariusza Maziuka.
Klub Podróżnika: „Macedonia Północna - niedoceniona
perełka Bałkanów”, poprowadzi Mariusz Kabut.
Przewodnik czeka: „Wokół Bystrej. Stokami Magury,
Kołowrotu i Koziej Góry”. Szczegóły na plakacie.
IV Tydzień Tańca. Koncert inauguracyjny grup
tanecznych z GOK „Promyk”. Wstęp z zaproszeniami.
Warsztaty taneczne: Chustotańce.
Prowadzi: K. Klimont. Obowiązują zapisy.
T
Warsztaty taneczne: Bachata dla par.
Y
Prowadzi: M. Hernik. Obowiązują zapisy.
D
Taneczny seans filmowy: reż. Max Giwa, melodramat / Z
muzyczny, 2010 r. Szczegóły na plakacie
I
i w administracji.
E
Warsztaty taneczne: Breakdance.
Ń
Prowadzi: D. Falendysz. Obowiązują zapisy.
T
Zajęcia baletowe: I gr.: 3-6 lat, II gr.: 7-10 lat.
A
Prowadzi: A. Jurczak. Obowiązują zapisy.
Ń
Taneczny seans filmowy: reż. Max Giwa, muzyczny,
C
2012 r. Szczegóły na plakacie i w administracji.
A
Warsztaty techniki tanecznej wolnej.
Prowadzi: B. Seredyńska przy akompaniamencie J.
Grzybowskiego. Obowiązują zapisy.
Piknik charytatywny „Wilkowice dla Dominika”.
Szczegóły na plakacie.
DKF „Promyk”: „C’mon c’mon”, reż. Mike Mills, dramat,
2021 r.
Wernisaż fotograficzny „Impresje fotograficzne” grupy
zajęciowej prowadzonej przez Dorotę Koperską.
Występ grup promykowych: wokalnej, teatralnej,
gitarowej i klawiszowej na zakończenie roku.
Majówka Rodzin - piknik rodzinny przy Chacie na Groniu.
Początek przy Kapliczce Matki Bożej nad Chatą.
Wstęp wolny.
Nabożeństwo majowe na Lanckoronie.

Organizator

Miejsce

Odbiorcy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

Teren zielony
przed GOK
„Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

Dom Strażaka
w Bystrej

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Zaproszeni
goście

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Młodzież i
dorośli

GOK „Promyk”

MOK
„Nad Borami”

Młodzież i
dorośli

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

„Stara Szkoła
”w Huciskach

Dzieci i
młodzież

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Dzieci

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

Komitet
Organizacyjny

GOSiR

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Dorośli i
młodzież

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

St. Rodzin
Katolickich w
Mesznej

Chata na
Groniu

Wszyscy

OSP Bystra
„Bystrzańska
Inicjatywa”

Kapliczka na
Lanckoronie
Bystra

Wszyscy

DKF „Promyk”: „Śniegu już nigdy nie będzie”,
Dorośli i
GOK „Promyk” GOK „Promyk”
młodzież
reż. Małgorzata Szumowska , dramat / komedia, 2020 r.
AKTUALNE WYSTAWY:
od 9 maja
Wystawa fotograficzna ubiegłych Tygodni Tańca
GOK „Promyk”
od 27 maja
Wystawa fotograficzna „Impresje fotograficzne” grup zajęciowych Doroty Koperskiej
GOK „Promyk”, parter
do 27 maja
Wystawa malarstwa Barbary Adamiec pt. „40 lat pracy twórczej!”
GBP w Wilkowicach
Izba Regionalna
Wystawa pokonkursowa „Powrót do przeszłości… w tradycjach i kulturze ludowej naszego regionu”
„Stara Stolarnia”
„Galeria w Chacie”, wystawa stała prac Jacka Kowalcze
„Chata na Groniu”

31.05

19:00

PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”.
INFO: 33 817 07 73, www.gokpromyk.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra.
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Konkurs palm w Bystrej Krakowskiej
10 kwietnia, w niedzielę, w samo południe, w Kościele
p.w. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej
odbył się coroczny konkurs palm wielkanocnych. Wielki
Tydzień w kościele rozpoczął się kwieciście i kolorowo, choć
na zewnątrz sypał śnieg, wewnątrz mieniło się od bibułowych kwiatów, kolorowych wstążek, zielonych gałązek, bazi
i innych ozdób. Jury konkursowe w składzie: ks. proboszcz
Rafał Brzuchański, z-ca wójta Pan Maciej Mrówka, sołtys Pan
Piotr Pielesz i prezes POAK Pan Stanisław Kwiatek, zwracało
uwagę na estetykę i sposób wykonania zgodny z kanonami
sztuki ludowej (by palma nie była ozdobiona sztucznymi
kwiatami). Komisja oceniająca palmy miała niełatwe zadanie,
ponieważ wszystkie były piękne, oryginalne, naturalne i dopracowane. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: palma
najwyższa oraz palma tradycyjna. W pierwszej kategorii wyłonienie laureatów było zdecydowanie łatwiejsze.
• I miejsce – (bezkonkurencyjnie) zajęły „Dzieci Maryi”,
• II miejsce – Maja Maślanka z rodziną,
• III miejsce – Jakub Rawski z rodziną.
Natomiast w kategorii „palma tradycyjna” wybór najładniejszej sprawił jurorom nie lada problem. Biorąc pod uwagę
kryteria, nagrodzono następujące palmy:
• I miejsce – Wiktoria Wróbel, Oliwia Maciejczyk,
• II miejsce – Wiktoria Wasilewska i Mateusz Wasilewski,
• III miejsce – Krzysztof i Michał Chrzanowscy,

Zdjęcie z archiwum parafii

Wyróżnienia:
Przedszkole Publiczne w Bystrej,
Basia, Marysia i Zosia Dunat,
Justyna Bundz, Ania Solecka, Julia Stachowicz,
Julia i Augustyn Woźnica,
Ola i Beatka Krawczyk.
Organizatorzy: GOK „Promyk”, Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej w Bystrej oraz Gmina Wilkowice, dziękują
wszystkim uczestnikom konkursu za udział, kultywowanie
tradycji i pięknie wykonane palmy.
Olimpia Podwacietnik
•
•
•
•
•

Niedziela Palmowa w Parafii Wilkowice
W Niedzielę Palmową w Kościele Katolickim rozpoczyna
się Wielki Tydzień. Najważniejszą uroczystością w tym dniu są
procesje z palmami. Jako pierwsi, w IV wieku, wprowadzili je
chrześcijanie z Jerozolimy. W późniejszych wiekach przyjęły
się w kościele zachodnim. Obrzęd święcenia gałązek palmowych wprowadzono do liturgii w XI wieku. W Polsce zwyczaj
święcenia palm na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy
przypada na XV wiek. Pierwsze palmy wykonywane były
z gałązek wierzby. W późniejszych czasach, w zależności od
rejonu kraju, zaczęto je przyozdabiać wstążkami, kwiatami
ręcznie wykonywanymi oraz innymi roślinami zielonymi.
Po dwóch latach pandemii koronawirusa powróciła
nadzieja, że znów na uroczystej procesji pojawi się las palm
w naszym parafialnym Kościele. I jak stwierdził proboszcz
ks. Mirosław Włoch, witając zgromadzonych na konkursie
parafian, była to najliczebniejsza Msza św. od początku
pandemii. Przed Kościołem ustawiły się całe rodziny z pięknymi, kolorowymi, estetycznie i zgodnie z naszą tradycją oraz
regulaminem wykonanymi palmami. Zachwycały barwami,
pomysłowością, i wysokością. Najwyższa palma mierzyła
5,70 m.
Jury konkursu w składzie: P. Janina Janica-Piechota przewodnicząca, P. Barbara Włodarz i P. Łukasz Ślusarczyk
wyłonili najlepiej i najpiękniej wykonane w swojej kategorii
arcydzieła.
W konkursie przyznano 9 nagród głównych, w trzech kategoriach i 18 wyróżnień. Każdy uczestnik konkursu, który nie
otrzymał nagrody, został obdarowany słodkościami (jajko
niespodzianka oraz czekoladowy zajączek).
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Nagrodzeni zostali:
• za najwyższą palmę: Łukasz Pawlik, Wiktoria Górny oraz
Kacper i Karol Rał,
• za najpiękniejszą palmę: Julia Bury, Julia Hencler oraz
Tobiasz i Miłosz Ślusarczyk,
• za palmę w kształcie bukietu: Asia, Wojtuś i Staś Nędza,
Wiktor Polak i Milena Pilarz.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej jako organizator
konkursu serdecznie dziękuje Urzędowi Gminy Wilkowice,
Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Promyk”, Radzie Sołeckiej
wraz z sołtysem oraz proboszczowi ks. Mirosławowi Włoch
za wsparcie finansowe i przychylność w organizacji konkursu.
Dziękujemy za liczny udział, podtrzymywanie tradycji,
gratulujemy wszystkim nagrodzonym i zapraszamy na
konkurs w przyszłym roku.
Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
Bożena Tobiasz

Zdjęcie z archiwum parafii
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KONKURS PALM W PARAFII NIEPOKALANEGO
SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W MESZNEJ:
Wyróżnienia: Zofia Kubica, Mateusz Olejnik, Bartek
Kokoszyński, Łukasz Fijak, Karol Fijak, Marcelina Fijak,
Hanna Pabis, Antek Pabis, Amelia Kwaśna, Natalia Nowak,
Paulina Nowak, Patryk Kępys, Michał Olej, Agnieszka
Łyczba, Dagmara Niwińska, Miłosz Juraszek, Rafał Niwiński,
Małgorzata Trzopek, Aleksandra Grygierczyk, Malwina Pyć.

KONKURS PALM W PARAFII P.W. WNIEBOWZIĘCIA
N.M.P W BYSTREJ ŚLĄSKIEJ:
Kategoria „Palma najwyższa”: I. Jeremi i Ksawery Waśko,
II. Julia Litwin, III. Zofia Adamiec.
Kategoria „Palma tradycyjna”: I. Jakub Kwaśny, II. Antoni,
Lila i Nastia Galas, III. Hubert Semla.
Wyróżnienia: Oliwia Łaciak, Helena Olma, Joanna i Anna
Iwan, Zuzanna Pastor i Yewa Vedmid.
www.facebook.com/GOK.Promyk

Wspomnienie o dyrygentce
chóru „Cantica” z Bystrej.
„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...” /ks. Jan Twardowski/
Ostatnie pożegnanie Janiny Rosiek
CHRISTE” oraz w corocznych „Spotkaniach
miało miejsce 17.03.2022 r. o godz. 10:30
z kolędą” im. Piotra Jakubca. W 2016 r. chór
w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej
wystąpił na koncercie z zespołem LUMEN
Marii Panny w Bystrej. Mszy św. pogrzew kościele pw. NMP Królowej Polski
bowej przewodniczył ksiądz proboszcz Rafał
w Bielsku-Białej, po którym dyrygentka
Brzuchański z parafii w Bystrej Krakowskiej.
otrzymała od kompozytora Zbigniewa
Homilię i słowa pożegnania wygłosił ks.
Małkowicza zgodę na opracowanie i wykonanie Oratorium do Matki Bożej jego
Dariusz Babula - proboszcz parafii w Bystrej
Śląskiej.
autorstwa. Należy podkreślić, że z inicjaJanina Rosiek była dyrygentką
tywy dyrygentki chór ubogacał muzycznie
bystrzańskiego chóru „Cantica”, osobą
wiele uroczystości kościelnych i państwowych na terenie gminy.
mocno zaangażowaną w działalność
Pod jej patronatem powstała Kapela
kulturalną na terenie Bystrej i Gminy
Wilkowice. Żona, mama czterech córek, nauczycielka muzyki Bystrzańska, która stanowiła oryginalne połączenie z wystę– urodziła się 19.12.1952 r. w Bielsku-Białej. Ukończyła pami chóru.
Pani Janina Rosiek była osobą ciepłą, serdeczną, życzszkołę muzyczną pierwszego i drugiego stopnia w klasie
skrzypiec i fortepianu w Bielsku-Białej, a następnie wyższe liwą a zarazem skromną. Wspólnie z chórzystami i śp. ks.
studia muzyczne na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym proboszczem Tadeuszem Krzyżakiem snuła plany dotyczące
w Cieszynie. Pierwszą pracę podjęła w szkole podstawowej 40-lecia chóru (przypada 03.2023 r.) i jego dalszej działalw Rybniku, następnie w Zebrzydowicach i Jejkowicach. ności. Nie zdążyła jednak zrealizować tych planów, gdyż
W każdej ze szkół prowadziła chóry młodzieżowe. Po przepro- przekreśliła je nieuleczalna choroba. Pani Janina odeszła
wadzce do Bystrej w 1999 r., za namową ówczesnego sołtysa do Pana 14.03.2022 r. zostawiając pogrążoną w smutku
wsi Bystra – pana Tadeusza Osowskiego (chórzysty), dołą- Rodzinę, przyjaciół i znajomych. Jej odejście jest ogromną
czyła do chóru „Cantica”. Początkowo wspierała ówczesną stratą dla chóru i całej gminnej społeczności.
dyrygentkę chóru, p. Krystynę Kubańdę, akompaniując na
Żegnaj Jasiu! I do zobaczenia kiedyś tam…, gdzie być
instrumentach klawiszowych w czasie prób i występów. może chór „Cantica” zaśpiewa jeszcze w rytmie Bożej melodii
Wykonywała również partie solowe na skrzypcach, okazjo- pod Twoim kierunkiem.
nalnie podczas różnych uroczystości. Opracowywała
Przyjaciele chórzyści
muzycznie pieśni jednogłosowe aranżując
je do potrzeb czterogłosowego chóru. Od
2002 r. pełniła funkcję drugiego dyrygenta.
Corocznie wraz z chórem uświetniała
Bystrzańskie Recitale Organowe w parafii
Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa.
Dla urozmaicenia repertuaru włączała do
śpiewu młodzież z Gimnazjum w Bystrej.
Bywała członkiem jury na Przeglądach Pieśni
Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek organizowanych przez Akcję Katolicką w Mesznej.
Od 2013 r. pełniła funkcję dyrygenta chóru.
W tym czasie występowała kilkakrotnie
z chórem na Międzynarodowym Festiwalu
Chórów im. Kazimierza Fobera „Gaude
Cantem”, w Ekumenicznym Spotkaniu
Oba zdjęcia pochodzą z archiwum chóru „Cantica”
z Pieśnią Wielkopostną „ADORAMUS TE
Głos Gminy Wilkowice
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XXI Przegląd Pieśni Patriotycznej
im. M. Papiurek w Gminie Wilkowice
Ze względu na pandemię koronawirusa, etapy parafialne
w wielu parafiach odbywały się on-line. Wiele placówek,
pomimo tej trudnej sytuacji, zdecydowało się zorganizować
koncerty, podczas których wyłoniono i nagrano najlepszych
wykonawców. Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
uchwalił, że dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz opiekunów i nauczycieli, etap diecezjalny po raz pierwszy będzie
się odbywał online, zgodnie z wcześniej przyjętym regulaminem.
1 kwietnia 2022 r. komisja oceniająca występy młodych
artystów wyłoniła laureatów. W etapie diecezjalnym zostało
przesłuchanych 531 dzieci i młodzieży z 56 placówek szkolno-oświatowych. Wielu wykonawców pieśni patriotycznych,
legionowych i współczesnych utworów muzycznych opiewających piękno i przywiązanie do naszej Ojczyzny, urzekało
dojrzałością artystyczną, barwną interpretacją i aranżacją.
Cieszy mnie fakt, że uczniowie szkół z terenu naszej Gminy
Wilkowice zajęli czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych.
Grupa wiekowa przedszkolaki - Kategoria II
II miejsce: Zespół „Skrzaty” – Przedszkole Publiczne
w Bystrej.

Grupa wiekowa I-III - Kategoria I
II miejsce: Martyna Imielska i Aleksandra Kliś - SP nr 2
w Bystrej z Oddziałami Sportowymi.
Grupa wiekowa I-III - Kategoria II
II miejsce: Zespół klasy 2 i 3 – SP nr 2 im. Królowej
Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi.
Grupa wiekowa IV-VI - Kategoria I
III miejsce: Liliana Kowalczuk – Szkoła Podstawowa
nr 1 im. W. Jagiełły w Wilkowicach.
Grupa wiekowa IV-VI - Kategoria II
III miejsce: Zespół Animato – Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Mesznej.
Gratulacje dla wszystkich laureatów XXI Przeglądu
Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek, których wraz
z nauczycielami zapraszam na koncert oraz odbiór nagród
do Miejskiego Domu Kultury w Hałcnowie 7 maja o godzinie
10:00.
Dziękuję nauczycielom, opiekunom oraz dzieciom
i młodzieży za trud włożony w przygotowanie się do udziału
w Przeglądzie.
Sekretarz DIAK i przewodnicząca Zespołu ds. Przeglądu
Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek
Bożena Tobiasz

Oświata
Kiermasz wielkanocny w ZSP w Mesznej
W dniu 4.04.2022 r. w ZSP w Mesznej odbył się Kiermasz
Wielkanocny, na którym pojawiły się niezwykłe prace dzieci
oraz słodkie wypieki.
Rada Rodziców zadbała, aby nie zabrakło darmowego
poczęstunku oraz ciepłych napoi. Uczniowie ochoczo uczestniczyli w przygotowaniach, a także w samym wydarzeniu.
Szkolne korytarze wypełniła świąteczna atmosfera.
Zebrane środki zostaną przekazane na bieżące potrzeby
dzieci, szkoły i przedszkola.
Kamila Bator-Krawcow, ZSP Meszna

Zdjęcia z archiwum szkoły
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Aktualności ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrej
• 17 marca w naszej szkole zagościł
kolor zielony, nie tylko zwiastując zbliżającą się wiosnę, ale przede wszystkim jako
symbol Dnia Świętego Patryka. To święto
narodowe Irlandii, jednak obchodzi się go
też poza jej granicami. W naszej szkole
z tej okazji odbyło się kilka konkursów.
Młodsi uczniowie wykonali zielone kapelusze, natomiast zadaniem starszych
klas było przygotowanie tematycznych
kącików w salach lekcyjnych. Nie zabrakło
tradycyjnych przysmaków i dekoracji
z zielonymi akcentami. Dzięki obchodom
tego dnia wszyscy przybliżyliśmy sobie
irlandzką kulturę, a przede wszystkim
świetnie się przy tym bawiliśmy.
• W ramach obchodzonego 2 kwietnia
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu,
w naszej szkole odbyły się zajęcia
z dziećmi z młodszych klas. Różnorakie
doświadczenia sensoryczne poprzedzone
były krótką pogadanką na temat tego,
czym jest autyzm. Pozwoliło to dzieciom
lepiej zrozumieć to pojęcie, a także uwrażliwić na problemy osób z autyzmem
• 22 kwietnia obchodzimy MiędzyZdjęcia z archiwum szkoły
narodowy Dzień Ziemi. W związku z tym,
z inicjatywy sołtysa naszej miejscowości, pana Piotra Pielesza, podjęliśmy akcję sprzątania i porządkowania parku sąsiadującego z naszą szkołą. Uczniowie wszystkich klas udali się w tym dniu grabić liście, które, dzięki współpracy z Urzędem Gminy,
zostały sprawnie wywiezione. Miłym uwieńczeniem pracy był słodki poczęstunek dla uczniów, za który serdecznie dziękujemy
panu sołtysowi.
Ewelina Zając

Pracujemy i ….projektujemy! O sposobach na rozwikłanie
polonistycznych trudności w ZSP w Mesznej słów kilka
W naszej szkole wspomagamy rozwój uczniów. Pragniemy
przekierować ich uwagę na sam proces uczenia się, a nie
jedynie na ocenianie. Chcąc wspomóc wzrastanie, wzmocnić
motywację wewnętrzną dziecka do nauki, często angażujemy naszych podopiecznych w zdobywanie wiedzy metodą
projektu. Uczniowie chętnie biorą udział w takich zadaniach,
mocno się w nie angażują, dokładają starań we właściwą
realizację.
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W ostatnim czasie na języku polskim klasa V przystąpiła
do pracy, wykorzystując właśnie metodę projektu. Nad realizacją zadania pracowali przez dwa tygodnie. W tym czasie
szukali określonych informacji, sporządzali notatki, korzystali
z różnych źródeł wiedzy, samodzielnie pozyskiwali potrzebne
wiadomości. W kolejnym etapie działań musieli dokonać ich
selekcji i przekształcić swoje zasoby tak, by móc je zaprezentować w wybranej formie. Wszystkie działania dzieci
realizowały w grupach, dlatego warunkiem koniecznym była
umiejętność współpracy. Piątoklasiści przystąpili do pracy
z lekturą. Tworzyli makiety, drzewa genealogiczne, puzzle,
powstawały plakaty. W zespołach wykonywali kukły przedstawiające bohaterów, a nawet opracowali grę planszową
nawiązującą do treści książki! Później zaprezentowali wyniki
swych działań na forum klasy i przełamując nieśmiałość,
starali odnaleźć się w tej dość trudnej, nietypowej sytuacji.
W końcowym etapie stworzyli na szkolnym korytarzu wystawę
przedstawiającą efekt ich działań.
Nie ulega wątpliwości, że podjęta praca nie tylko pogłębiła
wiedzę, ale dostarczyła też wiele radości. Ponadto działanie
metodą projektu wzmocniło współpracę i samodzielność.
Zespół Promujący Szkołę
kwiecień 2022
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„Wiosna, wiosna ach to ty” – kreatywnie spędzamy wiosenny
czas w przedszkolu w Wilkowicach
Pierwsze promyki słońca zachęcały nas do częstych
spacerów, podczas których przedszkolaki chętnie obserwowały
przyrodę wypatrując oznak nadchodzącej wiosny. Dzień 21.03
był wielkim świętem dla całej społeczności naszego przedszkola, pogoda w tym dniu była wprost wymarzona na spacer.
Przedszkolaki w wiosennym, kolorowym, rozśpiewanym korowodzie ruszyły ulicami Wilkowic z pięknym Gaikiem Maikiem, by
znaleźć Panią Wiosnę. Udało się - Wiosna nieśmiało ukryła się
w śpiewie ptaków, pierwszych wiosennych kwiatach: przebiśniegach, krokusach, w delikatnych promieniach słońca, wesołym
szumie pobliskiej rzeczki. Pani Wiosna zawitała również do
przedszkolnych sal, gdzie w kącikach przyrody można było
obserwować jej zwiastuny. W kącikach pojawiły się zielone
hodowle kwiatów i warzyw. Przyszła wiosna, a wraz z nią ochota
na spacery, aktywność fizyczną na placu zabaw, czy w przedszkolnym ogrodzie. Ruch, zabawy na świeżym powietrzu, jak
wszyscy doskonale wiemy, bardzo korzystnie wpływają na
funkcjonowanie psychofizyczne małych i dużych, więc kochane
przedszkolaki ruszajcie w teren ze swoimi bliskimi.
Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny to także „Dzień
Kolorowej Skarpetki” czyli „Światowy Dzień Zespołu Downa”.
W tym dniu dzieci miały ubrane skarpetki nie do pary, otrzymały odpowiednią porcję informacji, dostosowanych do swoich
możliwości percepcyjnych, na temat osób z zespołem Downa.
Starałyśmy się pokazać dzieciom, że inność to też normalność.
Tylko szeroko zakrojona tolerancja i akceptacja pozwala tworzyć
bezpieczny, szczęśliwy dla nas świat.
Dzieci z grupy Smerfy oglądały niezwykłą wystawę karykatur autorstwa pana Szymona Teluka, która znajdowała się
w „Galerii w Sieni” w Bibliotece Publicznej w Wilkowicach.
Przedszkolakom podobała się wystawa, zachowywały się
bardzo kulturalnie i chętnie oglądały karykatury, żywo dyskutując między sobą, co się komu najbardziej podoba i dlaczego.
Smerfy uczestniczyły w ciekawym spotkaniu, przygotowanym
przez Panie Beatę i Renatę, które na co dzień pracują w naszej
Bibliotece w Wilkowicach. Tematem spotkania były motyle. Po
przeczytaniu baśni H. Ch. Andersena pt: „Motyl” i rozmowie na
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ten temat, dzieci wykonywały motyle według instrukcji, uzywając
różnorodnych materiałów plastycznych. Dziękujemy Paniom za
ciekawe zajęcia, które pozwoliły w sposób kreatywny spędzić ten
wspólny czas.
Nasze przedszkole odwiedziła również Pani Krystyna
Popławska, aktorka teatru bielskiego, z jakże ciekawym i dopracowanym w najdrobniejszym szczególe przedstawieniem
pt: „Królewna żabka”. Pani Krystyna nie tylko przenosi nas
wszystkich w magiczny świat spektaklu, ale również bardzo
ciekawie opowiada o przygotowaniach do przedstawienia. Dzieci
są zawsze pod wrażeniem jej występów, zadają dużo pytań,
starają się kulturalnie zachowywać, tak jak należy zachować się
w teatrze, nagradzają Panią Krystynę brawami. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie.
W uatrakcyjnieniu realizacji Planu Rocznego Pracy
Przedszkola pt: „Wszyscy dla Wszystkich – wprowadzenie dzieci
w tematykę preorientacji zawodowej”, oprócz spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, dużą rolę odgrywają prezentacje
multimedialne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. W naszej
codziennej pracy wspomagamy harmonijny rozwój dziecka
poprzez odpowiedni dobór metod, środków dydaktycznych, form
pracy. Podczas różnorodnych zajęć jednakowo stymulujemy
sferę poznawczą oraz fizyczną dziecka, mając na uwadze, iż
najlepsze efekty dydaktyczne osiąga się poprzez zrównoważone
oddziaływania na wszystkie sfery rozwojowe .
Paulina Szymanek

Powitanie wiosny w Przedszkolu Publicznym w Mesznej
Po długiej i mroźnej zimie, wszystkie dzieci z utęsknieniem
oczekiwały nadejścia wiosny. Każdego dnia obserwowały
pogodę za oknem, czekając na słońce i pierwsze widoczne
oznaki ulubionej pory roku. W końcu nadszedł ten długo
wyczekiwany dzień. Zgodnie z tradycją – 21 marca dzieci
pożegnały zimę i z radością przyjęły długo wyczekiwaną
wiosnę. W tym roku pierwszy dzień wiosny powitał nas
wyjątkowo słoneczną pogodą, więc dzieci ze wszystkich
grup przedszkolnych z uśmiechem udały się do ogrodu,
by tam dokonać obrzędu przepędzenia zimy. Świętowanie
rozpoczęliśmy od radosnego powitania wiosny. Wszystkie
grupy zaprezentowały przygotowane specjalnie na tę okazję
wiosenne piosenki i wiersze. Następnie odbyło się, najbardziej
oczekiwane przez dzieci, uroczyste spalenie Marzanny, które
poprzedziliśmy wspólnym, głośnym okrzykiem: Marzanno,
Marzanno, ty zimowa panno, my ciebie żegnamy, a wiosnę
witamy. Gdy po chwili po naszej Marzannie nie został żaden
ślad, pochód przedszkolaków z gaikami w dłoniach wyruszył
strona 14
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na pierwszy wiosenny spacer po okolicy. Mamy nadzieję, że
po staraniach naszych przedszkolaków wiosna zawita u nas
już na dobre.
Zespół Promujący Przedszkole
kwiecień 2022

Pierwsze wiosenne dni w Przedszkolu Publicznym w Bystrej
Pierwszy dzień wiosny to doskonały moment, aby zapoznać dzieci z tradycjami ludowymi związanymi ze zmianą pory
roku. 21 marca żegnając zimę Marzanną – słomianą panną
i Gaikiem (gałązki brzozy i wierzby ozdobione kwiatami) przedszkolaki, jak co roku, poszły do Parku Fałata nad rzekę, gdzie
tańczyły, śpiewały piosenki, mówiły wierszyk, grały na instrumentach perkusyjnych oraz przeganiały zimę do morza witając
wiosnę. Kultywując tradycje ludowe dzieci wraz z nauczycielkami wspólnie przygotowały palmę wielkanocną, która zdobyła
wyróżnienie w konkursie organizowanym w kościele parafialnym w Bystrej Krakowskiej.
Udział w projektach ekologicznych to część praktyczna
uczenia naszych podopiecznych odpowiedzialności oraz
promowanie postaw sprzyjających przyrodzie. Światowy
Dzień Wody (22 marca) oraz Międzynarodowy Dzień Ziemi
(22 kwietnia) to okazje do zajęć edukacji ekologicznej, podczas
których dzieci rozmawiały o obiegu wody w przyrodzie, zjawiskach atmosferycznych i ich wpływie na wegetację roślin
i życie zwierząt, o sposobach oszczędzania wody tak, aby
starczyło jej dla następnych pokoleń. Porządkowały najbliższe
otoczenie przedszkola (oczywiście nie zapominając o zasadach bezpieczeństwa), przedstawiały krótkie wierszyki oraz
rozwiązywały quiz dotyczący segregacji śmieci.
Realizując zamierzenia Rocznego Planu Pracy „Bajka dobra
na wszystko” w Dniu Bajkowych Superbohaterów, którego
mottem było „czynienie dobra - to pomaganie w trudnych sytuacjach” - dzieci opowiadały o rekwizytach i elementach strojów
bajkowych bohaterów, z którymi się utożsamiają, o bajkach,
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w których „zwycięża dobro”, przygotowały ilustracje do grupowych albumów bajkowych, podawały przykłady swoich dobrych
uczynków nie tylko wobec najbliższych, ale także proponowały
działania, których celem będzie ochrona naszej planety.
Wiosna to także doskonały czas, aby promować zieleń
wokół nas. Nasze przedszkole wzięło udział w Wojewódzkim
Konkursie – Edukacja Regionalna „Proszę Was pozostańcie
wierni temu dziedzictwu…” (Św. Jan Paweł II) organizowanym
przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Prezentując nasze działania zostaliśmy zakwalifikowani do III etapu tego konkursu.
Stworzony przez nas vblog będzie wkrótce dostępny na stronie
przedszkolnej – zapraszamy do oglądania.
Sukcesem naszego przedszkola jest także zajęcie, przez
grupę IV -„Skrzaty”, II miejsca w etapie diecezjalnym XXI
Konkursu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek
w Hałcnowie. Gratulujemy laureatom!
Zespół Promujący Przedszkole

Ogłoszenia - praca
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 kategorią C+E.

Elektromechanik
w Dziale Utrzymania Ruchu

Wymagania:
• wykształcenie techniczne z obszaru mechatronika /
elektryka,
• min. dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej (w tym
rysunków technicznych oraz schematów elektrycznych),
• gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym,
• uprawnienia SEP do 1kV,
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
• mile widziana wiedza z zakresu programowania i diagnostyki przemienników częstotliwości lub / oraz sterowników
PLC.
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Firma 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
kwiecień 2022
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Sport

Mistrzostwa Świata / Hannover 2003
Tatiana Petrenia, Galina Lebedeva
Foto: Volker Minkus / Agence FIGmedia

Galina Lebedeva

Mistrzyni Świata i Europy -

Od kilku miesięcy w Gminie Wilkowice mieszka utytułowana zawodniczka - wielokrotna medalistka Mistrzostw
Świata, Mistrzostw Europy i Pucharu Świata - Galina
Lebedeva, która obecnie prowadzi treningi skoków na trampolinie w Uczniowskim Klubie Sportowym ALFA Wilkowice.
Redakcja zadała Galinie kilka pytań, na które odpowiada tak:
Redakcja Głosu Gminy Wilkowice: W swojej karierze
zawodniczej zdobyłaś wiele cennych medali, w tym
również złoty medal Mistrzostw Świata i 4-krotne
Mistrzostwo Europy w skokach na trampolinie. Czy taki
sukces wymagał dużo pracy? Kiedy zaczęłaś trenować?
Galina Lebedeva: Zaczęłam mając 6 lat, uprawiałam
wtedy gimnastkę sportową. Kiedy z gimnastyki odszedł
mój trener, zmieniłam dyscyplinę idąc w ślady starszego
brata, który skakał na trampolinie. Miałam wtedy 12 lat.
Przygotowanie gimnastyczne pozwoliło mi na szybkie wdrożenie się w nowy sport. Trenowaliśmy dużo i intensywnie - 10
razy w tygodniu po 3 godziny, czasem dwa razy dziennie. Była
rozgrzewka, nauka i dopracowywanie elementów na trampolinie, ćwiczenia siłowe, choreografia, akrobatyka, ćwiczenia
ogólnorozwojowe. W sumie trenowałam przez 24 lata, w tym
18 lat skoki na trampolinie. Wiązało się to również z wyjazdami na zawody, odrobiną adrenaliny i stresu, który mnie
hartował. Podobało mi się to, co robię, lubiłam skakać i mimo
ciężkiej pracy sprawiało mi to dużą satysfakcję. I to była
najprostsza droga do medali. Zakochałam się w tym sporcie
na tyle, że po zakończeniu kariery zawodniczej postanowiłam
przekazywać tę pasję dalej jako trenerka - i to też jest wymagająca praca, która nadal daje mi dużo satysfakcji.
R: Jako trenerka UKS ALFA Wilkowice byłaś już kilkakrotnie na polskich zawodach, w tym na Mistrzostwach
Polski. Jak oceniasz poziom polskiej młodzieży
w skokach na trampolinie?
G: Poziom zawodników w Polsce jest bardzo różny, tak
jak wszędzie, jedni skaczą rewelacyjnie, inni trochę gorzej.
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w Wilkowicach

Różnica, jaką zauważyłam, polega na tym, że w Europie na
treningi przychodzą głównie te dzieci, które same tego chcą,
a w Polsce często jest to wybór rodziców. Sport, a szczególnie sporty gimnastyczne, są dla dzieci bardzo ważnym
elementem ich rozwoju, a Ci rodzice, którzy są tego świadomi, posyłają dzieci na treningi - i bardzo dobrze. Jednak nie
każde z tych dzieci będzie dobrym zawodnikiem. Prawdziwe
sukcesy osiągają te dzieci, które trenują z radością, czerpią
z tego satysfakcję i robią to dla siebie. Rolą trenera i rodzica
jest wspieranie ich w tym wyborze. W każdym kraju tak samo.
R: Kadra białoruska, którą przez kilka lat trenowałaś
w Centrum Sportów Olimpijskich, należy do światowej
czołówki. Czy proces szkoleniowy prowadzony w Polsce
różni się od metod pracy stosowanych w Białorusi?
G: W Białorusi treningi prowadzone są w szkołach sportowych, które finansuje państwo. Są to dodatkowe zajęcia
popołudniowe prowadzone według programu - dzieci muszą
wykonać konkretne zadania, aby przejść do następnego
etapu przygotowań. Po pierwszym miesiącu zdają „egzaminy” sprawnościowe, po których trenerzy podejmują decyzję
dotyczącą przyjęcia dziecka na zajęcia bezpłatne, pozostali
nadal mogą trenować opłacając treningi. Trenerzy są szkoleniowcami pracującymi na etatach, tak jak nauczyciele. Szkoły
sportowe mają swoje specjalizacje - ta, w której pracowałam
jako trener metodyczny, obejmowała sporty gimnastyczne
takie jak: skoki na trampolinie, ścieżce, gimnastykę sportową
i artystyczną. I choć ich ukończenie nie daje świadectwa,
to jednak świadomość samego uczestniczenia w procesie
szkoleniowym daje motywację i wzmaga odpowiedzialność.
W Polsce wygląda to nieco inaczej, a główny ciężar szkolenia sportowego spoczywa na klubach, które utrzymują się
z różnych źródeł, w tym ze składek członkowskich płaconych
przez rodziców. W mojej ocenie sytuacja trenerów i klubów
sportowych w Polsce jest trudniejsza niż np. w Białorusi, tutaj
jest to bardziej misja wynikająca z pasji do sportu niż zwykła
praca.
kwiecień 2022

Czy w perspektywie kilkuletniej widzisz szanse
na rozwój Uczniowskiego Klubu Sportowego ALFA
Wilkowice?
G: Tak, oczywiście, klub ma ogromny potencjał. Są tu
dzieci, które chcą trenować i lubią to. Są zaangażowani,
doskonali trenerzy i ja też bardzo chcę z nimi trenować, mam
pomysły i plan. Warunki co prawda nie są idealne, brakuje
nam przede wszystkim większej własnej sali - miejsca i czasu
na treningi, ponadto codziennie musimy składać i rozkładać
trampoliny, nie ma miejsca na magazyn, ciągle rozwijamy
zaplecze sprzętowe, ale w perspektywie kilkuletniej rzeczywiście może się to zmieni... Z pewnością wpłynęłoby to
bardzo pozytywnie na rozwój klubu. Dużą szansą dla dzieci
jest również fakt, że składki członkowskie w klubie nie są
tak wysokie jak w innych miastach, więc więcej osób ma
możliwość trenowania, a wśród nich z pewnością znajdą się
zawodnicy, którzy z uśmiechem będą zdobywać medale.
R: Jak oceniasz ogólną sprawność gimnastyczną
dzieci w naszej gminie? Czy na tym polu jest jeszcze
dużo do zrobienia?
G: Brakuje im podstawowej koordynacji ruchowej, równowagi, nie „rozumieją” własnego ciała, brak im wyczucia mięśni.
Dzieci należące do klubu gimnastycznego mają większą
sprawność. Oczywiście zawsze jest dużo do zrobienia,
zarówno wśród dzieci, które traktują gimnastykę tylko rekreacyjnie, jak i wśród zawodników startujących w zawodach.
W tej pierwszej grupie dążymy do rozwoju sprawności
fizycznej stanowiącej bazę do uprawiania każdego rodzaju
sportu, a w grupie zawodniczej dążymy do doskonałości
i wysokich wyników, nie zapominając o zdrowym stylu życia,
równowadze i prawidłowym rozwoju.
R: Mieszkasz i pracujesz w Gminie Wilkowice już od 9
miesięcy. Jak oceniasz ten czas?
G: Jestem bardzo zadowolona, że tutaj przyjechałam.
Decyzja o opuszczeniu Białorusi była bardzo szybka.
Pojawiła się propozycja ze strony UKS ALFA, więc spakowałam walizki, dwójkę dzieci i wyjechałam. Na początku nie
było łatwo, nadal nie jest - np. na kartę pobytu w Polsce czeka
się miesiącami, nie dostaję świadczenia 500+, sprawy dokumentów czasem się przeciągają. Zaczynam życie od nowa,
w nowym kraju, w którym panują inne zasady i zwyczaje. Mimo
tego jestem pełna optymizmu, problemy jakoś się rozwiązują,
wszystko zaczyna się układać. Przewiduję, że najtrudniejsze
będą tylko 2-3 pierwsze lata, które szybko miną.

To, co mnie ujmuje - to polska życzliwość i gościnność.
Wszyscy, których spotykam na swojej drodze zawodowej
i prywatnej, są wspaniali, bardzo otwarci, chętnie pomagają.
Jestem już teraz spokojniejsza, bo wiem, że gdziekolwiek w klubie, w sklepie, na ulicy, w urzędzie - zawsze mogę liczyć
na pomoc.
Najtrudniejszym momentem był dla mnie początek wojny,
czułam się strasznie ze względu na sytuację i na moje białoruskie pochodzenie. Teraz jest już troszkę lepiej, choć nadal
martwię się o swoich znajomych, których mam przecież we
wszystkich krajach dawnych republik radzieckich.
Moje dzieci chodzą do szkoły i przedszkola i choć trudno
im czasem przychodzi nauka ze względu na brak znajomości języka polskiego, to również są zadowolone i już coraz
bardziej zadomowione. Ja też nie znam języka polskiego
i choć wiele rozumiem, nie zawsze potrafię mówić po polsku.
Na szczęście, dzieci, z którymi pracuję, są bardzo mądre,
sprytne i szybko uczą się języka rosyjskiego - dzięki temu
coraz lepiej się rozumiemy i coraz lepiej nam się razem
pracuje. Dzieci cierpliwie poprawiają moje pomyłki językowe,
tłumaczą i podpowiadają. Uczymy się od siebie nawzajem i to
jest dla mnie bardzo cenne.
R: Czy nie żałujesz decyzji o przeprowadzce ze stolicy
swojego kraju do małej gminy w Polsce?
To dla mnie wielki krok w nieznane. Nowa praca, nowe
miejsce, nowe życie, nawet moje imię i nazwisko przetłumaczone brzmi nieco inaczej. Podjęłam to ryzyko i nie żałuję.
Chcę pracować z ludźmi, zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi,
sprawia mi to przyjemność i cieszę się, że mogę to robić właśnie
w Polsce. Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, to zmiana
wbrew pozorom nie jest tak duża, jak mogłoby się wydawać.
W Gminie Wilkowice jest wszystko, co jest potrzebne, niczego
tu nie brakuje, wszędzie jest blisko. Właściwie jest nawet
lepiej, bo okolica jest
bardzo ładna, mieszkamy blisko przyrody,
wśród gór.
R: Co najbardziej Ci
się tutaj podoba?
G: Góry.
Z Galiną Lebedeva
rozmawiała
Elżbieta Fabirkiewicz
Szyndzielnia, październik 2021

JUDO - GRAND PRIX POŁUDNIE
Zdjęcie z archiwum klubu WILKI

27 marca w niedzielnym turnieju na hali BKS STAL
w Bielsku Białej wystartowali młodzi judocy z Wilkowic.
Zawodnicy Młodzieżowego Klubu Sportowego WILKI
WILKOWICE po raz kolejny nie zawiedli i zdobyli medale.
W turnieju wzięli udział: Jan Jendrzej, Artur Czekaj, Michał
Krzysztofiak, Paweł Brąblik, Mateusz Brąblik, Rafał Kawa.
Medale zdobyli:
• Rafał Kawa srebrny medal MU12-54
• Jan Jendrzej brązowy medal MU12-33
• Mateusz Brąblik brązowy medal MU12-42
Gratulacje dla wszystkich!!! Jesteśmy bardzo dumni. WILKI
WILKOWICE GÓRĄ!!! Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.
Michał Adamczyk

Głos Gminy Wilkowice
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Mocny sezon
zawodniczek
LKS „Klimczok
- Bystra”
DREAM TEAM

Sztafeta dziewczyn na MP seniorów
Martyna Mańdok, Maria Jakubiec, Weronika Jarecka, Emilia Dobija

Miniony sezon narciarski 2021/2022 zapisze się zdecydowanie rewelacyjnie w historii klubu sportowego „Klimczok
- Bystra”, a to za sprawą wybitnych wyników zawodniczek.
Zawodniczki bystrzańskiego klubu to głównie mieszkanki
Wilkowic i to one osiągały znaczące wyniki na arenie krajowej.
Ciężka całoroczna praca zaowocowała wspaniałymi wynikami. Ogólnie zawodniczki zdobyły 9 medali rangi Mistrzostw
Polski!
6 medali na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, najbardziej prestiżowej imprezie sportu młodzieżowego w kraju,
padło łupem - Marii Jakubiec, Weroniki Jareckiej i Zofii
Dusińskiej. Weronika Jarecka zdobyła - srebrny medal na
10 km i srebrny medal na 15 km stylem klasycznym, brązowy
medal na 5 km stylem dowolnym. Maria Jakubiec - brązowy
medal w stylu klasycznym na 7,5 km oraz brązowy medal
w sprincie. Zofia Dusińska - srebrny medal w team sprincie
razem z Weroniką Jarecką.
Również fantastyczny wynik na Mistrzostwach Polski
Młodziczek zanotowała Martyna Mańdok, zajmując 2. miejsce
w stylu klasycznym.
Medal indywidualny (brązowy) na Mistrzostwach Polski
seniorów na 5 km stylem klasycznym wywalczyła Weronika
Jarecka.
Jednak „wisienką na torcie” był brązowy medal Mistrzostw
Polski seniorek w biegu sztafetowym. Zawodniczki w składzie: Weronika Jarecka, Martyna Mańdok, Maria Jakubiec
oraz Emilia Dobija wywalczyły medal znaczący dla historii
klubu. Mistrzostwa Polski seniorów to poważna impreza,
czyli taka, w której startują doświadczone zawodniczki, m.in.
tegoroczne kadrowiczki PZN, olimpijki. Nasze zawodniczki
to drużyna, która składała się z dwóch juniorek młodszych,
jednej juniorki i jednej młodziczki, więc do seniorek jeszcze
im daleko. Pomimo mocno wyeksploatowanych organizmów
ciężkim sezonem startowym, nasze zawodniczkami sięgnęły
na koniec sezonu po upragniony medal.
Bardzo dobry sezon odnotowała również Emilia Dobija
która bardzo wysoko plasowała się startując w poszczególnych edycjach Pucharu Polski, a w ogólnej klasyfikacji zajęła
3. miejsce.
Na duże oklaski zasługuje również występ młodziczek na
Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
Igrzyska młodzieży szkolnej to zawody, w których biorą
udział dzieci z całej Polski uprawiające tę piękną dyscystrona 18
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plinę sportu, jaką są biegi narciarskie i reprezentują szkoły,
do których uczęszczają na co dzień. Na pierwszym i trzecim
stopniu podium w biegach indywidualnych stanęła Martyna
Mańdok, natomiast sztafeta w składzie: Martyna Mańdok,
Martyna Rosiak, Anna Pawlik zajęła 2 miejsce. Dziewczyny
reprezentowały SP1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach.
Nasze zawodniczki przegrały tylko ze Szkołą Mistrzostwa
Sportowego w Zakopanem, która „na pokładzie” miała m.in.
naszą zawodniczkę klubową - Weronikę Drelicharz.
Na duże uznanie zasługuje bardzo dobry sezon narciarski
pierwszorocznej młodziczki Martyny Mańdok, która od
grudnia do marca utrzymywała bardzo wysoką formę
meldując się w każdym Pucharze Polski na podium. Ogólnie
w zawodach Pucharu Polski Martyna zdobyła 8 medali,
została Wicemistrzynią Polski Młodziczek, zdobyła złoty
i brązowy medal na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz była
mocnym filarem sztafety na Mistrzostwach Polski seniorów,
która zajęła 3 miejsce.
Sport, jako jedna z dróg rozwoju młodych ludzi, wymaga
znacznych nakładów finansowych. Dzięki wielu firmom, które
z nami współpracują, nasze zawodniczki mogły przyczynić
się do realizacji swoich sportowych celów. Dziękujemy Panu
Prezesowi Zbigniewowi Banetowi za oddawanie przez długie
lata temu klubowi swojego serca i za to, że zawsze możemy
na niego liczyć.
Serdecznie dziękujemy Panu Wojciechowi Młynarskiemu
za jego nieocenioną pomoc w dotychczasowym zaangażowaniu oraz naszym partnerom niżej wymienionym:
• BIKE’owe Beskidy
• www.rdipolska.pl
• Vatra System www.vatrasystem.pl
• Oświetlenie sklep
• www.Inoma.pl
• 2BCOMFY - Apartamenty Bielsko-Biała
• Impact Centrum Zdrowia i Sprawności
• MŁYNARSCY Nieruchomości
• SCANiX
• Kogut i Kurka
• www.rajbit.pl
Cieszymy się, że jesteście z nami i wspieracie naszą
sekcję.
Trenerki klubowe:
Beata Szymańczak, Agnieszka Szymańczak-Fiołek
kwiecień 2022

Zawodniczki kończące obfity w sukcesy sezon zimowy

UKS ALFA Wilkowice - efektowny początek
sezonu 2022
Bardzo dobrze rozpoczął sezon zawodów w skokach na
trampolinie Filip Procner. W pierwszych zawodach, które
odbyły się w Poznaniu 11-12.03 2022r., w I. edycji Pucharu
Polski nasz zawodnik zajął 1. miejsce uzyskując jednocześnie kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
W tych samych zawodach, na podwójnej mini trampolinie,
Filip również nie miał sobie równych zajmując 1. miejsce.
Widać, że sezon zimowy dobrze przepracował, bo układy
były pewnie i wysoko wykonywane.
Kolejnymi zawodami, na które Filip poleciał, był
Międzynarodowy Turniej CASCAIS
BEACH CUP w Portugalii. Konkurencja
była bardziej wymagająca, lecz Filip
poradził sobie doskonale, pokazując,
że potrafi opanować stres i zajął
1. miejsce. Jest to wynik o tyle znaczący,
że wykonywał zupełnie nowe układy,
dużo trudniejsze niż w poprzednim
roku. Na tym nie poprzestał, gdyż na
tych zawodach była również rozgrywana druga konkurencja, w której Filip
czuje się równie dobrze, czyli podwójna
mini trampolina. W tej konkurencji
również poradził sobie bardzo dobrze
zajmując 2. miejsce.
Kolejne zawody, które odbyły
się 8-9.04.2022 r. w Niemczech, to
Międzynarodowy Turniej GymCity
OPEN - Cottbus. Tam Filip pokazał
prawdziwą klasę i przy bardzo dużej
konkurencji w skokach na trampolinie
zajął również 1. miejsce.
Głos Gminy Wilkowice

Cieszy nas bardzo dobra postawa zawodnika UKS ALFA
Wilkowice i widać, że potrafi startować na arenie międzynarodowej. Mamy nadzieję, że Filipowi będzie dopisywało
zdrowie, będzie podnosił swój poziom oraz, że jego skuteczność będzie na tym samym poziomie i będzie umiał to
zaprezentować na zawodach o najwyższym szczeblu - czyli
Mistrzostwach Świata. Gratulujemy tak wysokich wyników
i życzymy mu dalszych sukcesów.
Główny trener UKS ALFA,
Wiceprezes PZG ds. trampoliny Janusz Kruk

kwiecień 2022
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Usługi w naszym regionie
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Bank Spółdzielczy w Bystrej oferuje now y produkt

POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ





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

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

Dane dotyczące zadłużenia klienta weryfikowane są
w Biurze Informacji Kredytowej i Krajowym Rejestrze Długów
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KGW poleca
Składniki:
• 2 garści świeżego szczawiu,
• 2 łyżki masła,
• 1 litr bulionu warzywnego,
• ew. ząbek czosnku,
• 250 ml kwaśnej śmietany,
• 1 łyżka mąki,
• kilka ugotowanych jajek
(mogą być przepiórcze),
• sól, pieprz,
• koperek do dekoracji.
Wykonanie:
Szczaw dokładnie przebrać, poodcinać łykowate
końce, dokładnie umyć, osuszony podsmażyć na maśle.
Gdy szczaw zmięknie, przetrzeć go przez drobne sitko
do garnka. Szczaw zalać przygotowanym wcześniej
bulionem warzywnym, można dodać ząbek czosnku.
Śmietanę rozmieszać z mąką i zabielić nią zupę,
doprawić solą i pieprzem. Obrane i pokrojone jajka zalać
gorącą zupą, udekorować koperkiem.
Zupę można podawać z pieczywem lub wcześniej
ugotowanymi ziemniakami.

zupę szczawiową

Foto: Ela Fabirkiewicz

Smacznego życzy KGW z Wilkowic!

Doskonały czas na zdjęcia do albumu

Urząd Gminy w Wilkowicach prowadzi nabór zdjęć wykonanych na terenie Gminy Wilkowice i przedstawiających przyrodę gminy o każdej porze roku, sławne postacie świata sportu i kultury, wydarzenia, obiekty i detale oraz wszystko to,
z czym kojarzy się Państwu gmina. Zdjęcia powinny mieć charakter artystyczny. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania wyboru zdjęć, które znajdą się w albumie - te ujęcia zostaną podpisane, a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
Dodatkowe informacje: tel. 33 470 60 07, adres e-mail: grafik@wilkowice.pl
Elżbieta Fabirkiewicz - Inspektor ds. kultury, sportu i promocji Gminy Wilkowice
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Rusz…wiosna już!
Po zimowej przerwie w wędrowaniu, czas wrócić na szlaki.
Przyroda powoli budzi się do życia, choć kapryśna aura wcale
jej tego nie ułatwia.
Dzisiaj jeszcze raz zapraszam do wędrówki po górach
otaczających Bystrą. Ta średnio trudna wyprawa zajmie Ci
ok. 4 godziny. Wyrusz spod Domu Strażaka przy ul. Klimczoka,
bo jest tu dużo miejsca do pozostawienia samochodów. Idź
w dół ul. Klimczoka, skręć w ul. Ława, a następnie w ul. Halną,
gdzie spotkasz szlak niebieski. Wyjdź na stoki Magury, a ul.
Zagrodowa wyprowadzi Cię w miejsce, gdzie obok okazałych
rezydencji będziesz mógł podziwiać imponującą panoramę
gminy na tle pasma Magurki Wilkowickiej, Ziemi Żywieckiej
ze szczytami Babiej Góry i Pilska oraz dalekich Tatr. Szlakiem
zagłębisz się powoli w las, przejdziesz obok kapliczki na Równi
i dojdziesz do węzła szlaków pod Lanckoroną. Idź nadal szlakiem niebieskim, tzw. „Płajem”, w kierunku Klimczoka, aż
dojdziesz do szerokiej, bitej leśnej drogi, którą wędrowałeś
jesienią do Szczyrku. Idź tą drogą (będzie łagodnie schodziła) a przed Twoimi oczami będą się roztaczały zalesione,
głównie bukami, stoki Szyndzielni. Gdy droga doprowadzi Cię
do dużego potoku, zobaczysz przed nim dróżkę schodzącą
w prawo ku dolinie Białki. Dojdziesz do wyasfaltowanej ul.
Klimczoka, przetnij ją i przepraw się przez rzekę powyżej
pięknego starego wodospadu w kształcie podkowy. Na lewym
brzegu zobaczysz sporą polanę, będącą często magazynem
drewna, i drogę biegnącą wzdłuż rzeki. Przejdź ją i wejdź
na prawo na leśną drogę, która będzie się wznosić na stoki
Szyndzielni. Idź nią śmiało, choć nie prowadzi nią wyznakowany szlak. Dojdziesz do wyłożonego dużymi głazami koryta
potoku Bysterka, gdzie przetniesz przychodzący od hotelu
„Golden Tulip” szlak „zielony”. Teraz zaczniesz się wznosić
na stoki Kołowrotu, z których w pewnym momencie roztoczy
się piękna panorama Bystrej i tu droga ta dosyć mocno skręci
w lewo. Idź wytrwale, aż spotkasz szlak „żółty”, teraz tym szlakiem (w prawo) będziesz szedł w kierunku przełęczy Koziej
(inaczej Sipy). Zobaczysz żółte słupki, to znaki, że głęboko
w ziemi przechodzi nitka gazociągu zaopatrującego również

naszą gminę. Wkraczasz też na teren lasu komunalnego
miasta Bielska-Białej. Uważaj na rowerzystów, których dużo
na trasach dla nich przygotowanych. Tuż poniżej przełęczy
jest początek najnowszej trasy „Bystry” a Ty, piechur, idziesz
dalej szlakiem „żółtym” a potem „niebieskim”. Możesz też
pójść na skróty w prawo, stromo w górę, wyraźnie widoczną
ścieżką. Obie drogi doprowadzą Cię do szczytu Koziej Góry
(682 m. n. p. m.), prawie całkowicie pozbawionego drzew.
Za to Twoje oko ucieszy piękna drewniana altana. To postawiona jesienią 2021 roku, staraniem władz Bielska-Białej,
replika budowli z 1898 roku, tzw. Ustronia Steffana (Karol
Steffan przez 18 lat był burmistrzem Bielska). Wtedy ta
budowla powstała dzięki Towarzystwu Upiększania Miasta,
które Cygański Las „cywilizowało”, przekształcając go w park
miejski. Teraz zejdź jeszcze do widocznego już schroniska
„Stefanka”, które istnieje już ponad 100 lat, a na początku
było chatą drwali.
Tu możesz odpocząć, bo czeka Cię jeszcze zejście do
Bystrej. Możliwości jest wiele. Może szlakiem „niebieskim” do
Siodła a potem „czerwonym” w okolice Zajazdu Pod Źródłem,
przez most na Białce i ul. Klimczoka do OSP, gdzie zostawiłeś samochód. Możesz też od schroniska zejść prosto
na południe, dowolną ścieżką leśną, która konsekwentnie
doprowadzi Cię do granicy lasu, a wieś będzie już dobrze
widoczna.
Tę trasę zaplanowałam na pierwszą wycieczkę w ramach
akcji „Przewodnik czeka” w dniu 15 maja br. (niedziela,
godzina 9.00). Akcja będzie trwać do października a szczegóły będą się pojawiać na plakatach GOK „Promyk”.
Dołącz do nas!
Zaprasza Janka Dyrda, przewodnik beskidzki

Foto: Dariusz Lekki, www.foto-drony.pl
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Charytatywny festyn rodzinny

21 maja 2022 r.
o godz. 14.00

GOSIR Wilkowice ul. Szkolna 8A

Zamki dmuchane,
animacje dla najmłodszych,
występy artystyczne,
stoiska gastronomiczne,
pokazy służb mundurowych,
licytacje i wiele innych.
Wydarzenia towarzyszące:

21 maja 2022 r. - Turniej Piłki Halowej
22 maja 2022 r. - Spacer Szyndzielnia
11 czerwca 2022 r. - Magurka Uphill 2022

#Razem dla Dominika z Magurki
Fundusze zebrane podczas festynu i wydarzeń towarzyszących zostaną przeznaczone na rzecz rehabilitacji
Dominika Kanika. Chłopak ma 17 lat i jest mieszkańcem
Wilkowic. Ubiegłego roku podczas wypadku rowerowego
złamał kręgosłup w odcinku piersiowym oraz poważnie uszkodził rdzeń kręgowy. Więcej szczegółów dotyczących powyższych
wydarzeń znajdziecie już wkrótce na facebooku pod hasłem
#RazemDlaDominikaZMagurki.
Państwo również mogą włączyć się w naszą inicjatywę. Gorąco
liczymy na wszelką pomoc i liczne przybycie. W przypadku pytań
zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z organizatorami: Beata - tel.: 502792209, email: f_beata@op.pl
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