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Dzień Otwarty
Gminnego Ośrodka Kultury „PROMYK”
Wójt Gminy Wilkowice wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Wilkowice zapraszają
na Dzień Otwarty Gminnego Ośrodka Kultury „PROMYK” w dniu 14 lutego 2015 roku.
Budynek byłego kina „Promyk” w roku 2014 przeszedł gruntowną modernizację, w wyniku której powstał nowoczesny,
bogato wyposażony obiekt kultury, będący odpowiedzią na
potrzeby Mieszkańców Gminy Wilkowice. Aktywność Mieszkańców, organizacji, zespołów i artystów utwierdza nas
w przekonaniu, że nowo utworzona jednostka – Gminny
Ośrodek Kultury „PROMYK” będzie tętnił życiem. Zakończenie inwestycji to również otwarcie nowego rozdziału w życiu
kulturalnym naszej społeczności lokalnej, który tworzyć będą
wspólnie Mieszkańcy z władzami samorządowymi i instytucją kultury.
W ramach Dnia Otwartego przygotowaliśmy moc atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, zgodnie z poniższym programem ramowym.
Bartosz Olma
Przewodniczący Rady Gminy
Oferta dla dzieci – rozpoczęcie o 13:00
Animacje i zabawy
Konkurs z nagrodami
Pokaz „Światło, dźwięk, obraz”
Projekcje bajek w głównej sali widowiskowej

Mieczysław Rączka
Wójt Gminy Wilkowice

Oferta dla dorosłych – rozpoczęcie o 17:00
Przywitanie odwiedzających
Pokaz „Światło, dźwięk, obraz”
Program artystyczny reprezentantów wszystkich trzech
sołectw

Modernizacja i wyposażenie obiektu zrealizowane zostały w ramach projektu
„Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania
kultury i tradycji” współfinansowanego przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007‒2013.

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, w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach,
I piętro – pokój 310 lub tel. (33)499‒00‒77 wew. 310, w terminie do
dnia 31 lipca 2015 roku.

NOWOROCZNY KONCERT ORKIESTRY

W niedzielę 4 stycznia w Sali Widowiskowej Domu Strażaka
w Wilkowicach odbył się, wpisany już w styczniową tradycję Gminy
Wilkowice, Koncert Noworoczny Gminnej Młodzieżowej Orkiestry
Dętej pod batutą Pana Czesława Koniora. Koncert rozpoczął się
przy zamkniętej kurtynie, która rozsunęła się w trakcie pierwszej
kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Kolędowanie orkiestry przeplatane
było utworami rozrywkowymi oraz kolędami anglojęzycznymi. Nie
zabrakło, jak co roku, śpiewu uczestników koncertu, a także prezentacji utworów wykonanych przez solistów orkiestry, między innymi Marysi Ptaszek, która zaśpiewała kolędę „Jezus malusieńki”.
Była również, zapowiadana już na początku koncertu przez konferansjera Pana Wojciecha Kąkola, taneczna niespodzianka, która
przeniosła wszystkich, w to zimowe niedzielne popołudnie, w gorące klimaty Brazylii. Orkiestra wykonała utwór „Brasil”, do którego Łukasz Hola, trębacz naszej orkiestry, przygotował choreografię
i wraz ze swoją partnerką taneczną, Małgorzatą Lelek, zatańczyli

ognistą sambę. Koncert obfitował również w wiele utworów spokojnych, wyciszających, niemniej jednak bardzo wymagających pod
względem technicznym. Owa technika jest „szlifowana” przez muzyków cały rok, podczas prób całościowych orkiestry w każdą sobotę oraz prób indywidualnych i sekcji instrumentalnych w czwartki. Doskonałą okazją do częstszych i intensywniejszych prób są
warsztaty muzyczne, na które orkiestra wyjeżdża co roku w okresie wakacyjnym.
Koncert noworoczny, nawiązując do wiedeńskich tradycji, zakończył się marszem Radeckiego, z jedną małą zmianą, na ten moment batutę przejął Pan Wojciech Kąkol spełniając przy tym swoje marzenie dyrygowania orkiestrą. Pan Czesław Konior na zakończenie podziękował wszystkim obecnym za przybycie a muzykom za owocną współpracę. Aby tradycji stało się zadość, zaprosił
wszystkich obecnych już na przyszłoroczny Koncert Noworoczny.
UG Wilkowice

KOLĘDOWANIE W BYSTREJ

W niedzielę 11 stycznia br. w Kościele Parafialnym w Bystrej Krakowskiej odbył się, już po raz piętnasty, festiwal Spotkanie z Kolędą. Zgodnie z przyjętym zwyczajem po odśpiewaniu kolędy pod Domem Rekolekcyjnym Nazaret Pan Mieczysław Rączka Wójt Gminy wraz z gospodarzem parafii Księdzem Proboszczem Tadeuszem
Krzyżakiem uroczyście otworzyli XV Festiwal „Spotkanie z Kolędą
2015”. Następnie
kolędnicy mogli
obejrzeć pokaz
ogni sztucznych,
po czym udali się
na Mszę św., po
której chóry zaprezentowały
swój repertuar.
W tym roku
swoją obecnością zaszczyciły
nas cztery grupy
muzyczne. Jako
pierwszy wystąpił Zespół Regionalny „Pisarzowianki”. Zespół liczy 22 osoby, w tym
19 pań i 3 mężczyzn. Powstał 16 lat temu z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Pisarzowicach. Mecenat nad zespołem pełni
MGOK w Wilamowicach, WDK w Pisarzowicach oraz Rada Sołecka
w Pisarzowicach. Akompaniatorem jest Stanisław Olearczyk, choreografem Bogumiła Kubiczek, a kierownikiem Cecylia Puzoń. Repertuar to różne pieśni i piosenki prezentujące folklor pogranicza
śląsko-krakowsko-beskidzkiego. Zespół co roku uczestniczy w „Wilamowickich Śmiergustach” jak i różnych imprezach naszej Gminy,
wioski i poza nią. Brał i bierze udział w Przeglądach Zespołów Re-
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gionalnych między innymi w Brennej, Wiśle, Skoczowie, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej.
Jako drugi zaprezentował się Semper Communio z Goczałkowic,
którego dyrygentem jest Pani Edyta Wrona. Chór Semper Communio działa przy parafii św. Jerzego w Goczałkowicach i przy ogromnym wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach od
1996 roku. Zespół przygotowuje wiele koncertów o różnorodnej tematyce oraz z udziałem różnych muzyków takich jak: Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Zespół Turnioki, Krzysztof Karcz – organy, Zespół Art Music Trio. Chór prezentuje się w Polsce jak również w innych krajach w tym: Niemcy, Austria, Węgry, Ukraina. Od
17 lat współpracuje z chórem z Francji, co zaowocowało pięcioma
spotkaniami.

Głos Gminy Wilkowice

Jako trzeci zaprezentował się Ewangelicki Chór Kościelny z Wisły,
którego dyrygentem jest Pan Tadeusz Polok. Chór działa od 30 lat
przy parafii ewangelickiej w Wiśle Głębce. Koncertuje na wszystkich
świętach kościelnych w parafii. Regularnie bierze udział we wszystkich Zjazdach Chórów Diecezji Cieszyńskiej w Cieszynie. Czynnie
uczestniczy w życiu parafii i miasta. Utrzymuje partnerskie stosunki z kilkoma chórami i parafiami w Niemczech. Chór koncertował
w Niemczech, Holandii, Czechach i wielu miejscowościach w Polsce.
Czwarty i zarazem ostatni zaprezentował się Zespół Śpiewaczy „Grónie” z Wisły, którego dyrygentem jest Pan Jan Kędzior. Męska grupa śpiewaczy „Grónie” powstała z potrzeby serca. Działa już
17 lat. Podtrzymuje i kultywuje rodzinny folklor wiślański i ziemi cieszyńskiej. Bierze udział w przeglądach i konkursach zespołów folklorystycznych, takich jak np. Żywieckie Gody, Złoty Kłos w Zebrzydowicach i inne. Za swoją działalność zdobyła wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.
Całość koncertu prowadziła Pani Krystyna Fenik, która w niezwykle podniosły i odświętny sposób przedstawiała działalność i repertuar występujących grup kolędniczych.
Każdy chór, z rąk Wójta Gminy Pana Mieczysława Rączki i Przewodniczącego Rady Gminy Wilkowice Pana Bartosza Olmy, otrzymał
pamiątkowy dyplom oraz kwiaty.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
iż w dniu 21.01.2015 r. odeszła od nas nasza koleżanka
i współpracownica

Z głębokim żalem żegnamy

Śp. Elżbietę Ciućkę

Teresa Kruczek

Zasłużoną Działaczkę Społeczną
oraz Wieloletnią Przewodniczącą
Koła Gospodyń Wiejskich w Bystrej

Będzie nam brakowało Twojej niezwykłej energii, uśmiechu
i pozytywnego nastawienia do życia.

Składamy kondolencje Rodzinie i Przyjaciołom
Wójt Gminy Wilkowice
Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice

WÓJT INFORMUJE

Po części oficjalnej zebrani goście udali się do Domu Strażaka,
gdzie członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej Bystra, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” oraz przedstawiciele Rady Sołeckiej przygotowali poczęstunek.
Zgodnie ze zwyczajem kolejnym punktem programu było wspólne
kolędowanie zebranych gości.
Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie festiwalu
serdecznie dziękujemy za pomoc i zapraszamy już za rok na kolejny,
XVI Festiwal „Spotkanie z kolędą”.			
UG

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka między innymi:
• zwołał posiedzenie Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, w trakcie którego podsumował działalność OSP za rok
2014;
• wziął udział w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego pod
budowę nowej Komendy Policji w Bielsku-Białej;
• podpisał umowę z Bankiem Spółdzielczym w Bystrej na obsługę
bankową na 2015 r.;
• prowadził rozmowy z prezesem Spółki Aqua dotyczące współdziałania w kolejnych latach;
• prowadził rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące realizacji budowy drogi ekspresowej S69 na terenie Gminy Wilkowice;

Tak trudno uwierzyć w to, że już się nie zobaczymy...
Rodzinie i najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia.
Koleżanki i koledzy SGZOZ w Wilkowicach

• wziął udział w naradzie rocznej zorganizowanej przez Komendę
Policji na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie bielskim.
W ostatnim miesiącu zostały przeprowadzone postępowania
o udzielenie zamówień publicznych:
• „Usługa oświetlenia punktów świetlnych zainstalowanych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice – sołectwo Meszna”
– zamówienie z wolnej ręki;
• „Usługa oświetlenia punktów świetlnych zainstalowanych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice – sołectwo Bystra
i Wilkowice” – zamówienia z wolnej ręki.
Podpisano umowy na realizacji następujących zadań:
• usługa związana z obsługą i utrzymaniem Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wilkowice;
• umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Wilkowice.

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 30 grudnia 2014 r., w sprawie:
III/13/2014
III/14/2014
III/15/2014
III/16/2014
III/17/2014
III/18/2014
III/19/2014
III/20/2014

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2015-2022,
przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na rok 2015,
nadania tytułu Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice,
nadania tytułu Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice,
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2014,
wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice, na lata 2014-2022,
wydatków budżetu, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice na 2015 r.
Głos Gminy Wilkowice
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Bardzo ważne dla stowarzyszenia „Wrota Beskidów”

Szanowny Czytelniku, z radością zawiadamiamy, iż otrzymaliśmy
możliwość odebrania od Państwa wpłaty z 1% podatku. Wpłaty prosimy kierować na KRS 0000242793 konto bankowe stowarzyszenia:
52 8133 0003 0002 5348 2000 0001. Jest to wielki przełom w naszej działalności, dlatego prosimy wszystkich członków stowarzyszenia, ich rodziny, sympatyków i wszystkich czytelników, turystów i odwiedzających Wilkowice o przekazanie nam, na konto podane wyżej, jednoprocentowej wpłaty z podatku. Jest to kapitalna i piękna
sprawa, ponieważ nie prowadzimy działalności zarobkowej, a w roku
2015 nałożyliśmy na stowarzyszenie wiele zadań, które chcielibyśmy
wykonać. Działania nasze skierowane będą dla członków społeczności Wilkowic i nie tylko. Przede wszystkim chcemy jeszcze bardziej
hucznie zrobić trzecią inscenizację bitwy ze Szwedami, która odbyła
się na pograniczu Wilkowic i Mikuszowic w 1656 roku 8 marca. Chcemy ją zorganizować, jak w zeszłym roku, przy zbiorniku retencyjnym
przy ul. Harcerskiej. Przy imprezie planujemy rozrywkę dla dzieci,
targi odpustowe, piknik rodzinny oraz zaprosić znamienitych gości tj.
konsula szwedzkiego w Krakowie, księdza prałata Władysława Zązla – kapelana górali podhalańskich. Na pewno będą uczestniczyć
VIP-owie z województwa, powiatu i gminy. Będzie również dużo turystów i przyjezdnych. Chcemy pokazać nie tylko fakty historyczne, ale
i piękno naszej gminy. Bardzo udaną imprezą w ubiegłym roku było
sprzątanie lasu. Chcemy ją ponowić, dlatego znów w kwietniu zapraszamy młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, sekcję turystyczną i wszystkich członków stowarzyszenia „Wrota Beskidów”.
Chcemy zorganizować turniej charytatywny dla Szymona Olka (to ten
młody sportowiec, który miał poważny wypadek po skoku na nartach
i porusza się na wózku inwalidzkim) z udziałem wielu ciekawych piłkarzy i drużyn piłkarskich. Swój udział zapowiedzieli między innymi
M. Żewłakow, Ireneusz Jeleń, Adrian Sikora i inni sławni sportowcy, a stroną medialną zajmie się telewizja sportowa „Beskidy”, która
również wystawi drużynę. Dla członków sekcji turystycznej planujemy wyjazd do Zakopanego, spacer koło Morskiego Oka i doliną Chochołowską. Dla osób o zdolnościach artystycznych organizujemy już
warsztaty artystyczne bibułkarstwa, malarstwa i rzeźbiarstwa oraz innych prac rękodzieła artystycznego. Zajęcia prowadzi pani Bogumiła
Dębińska. Na przełomie kwietnia i maja chcemy zorganizować spotkanie ze znanymi w całej Europie lekarzami szpitala onkologicznego
w Gliwicach. Dla poszukujących pracy planujemy zorganizować targi pracy z możliwością rozmawiania z biznesmenami, którzy zaprezentują nam wolne stanowiska pracy. Przy tej okazji chcielibyśmy też
zorganizować targi spożywcze. Na zakończenie lata zrobimy imprezę artystyczną „Zakończenie lata 2015”. Planujemy również wiele innych ciekawych imprez sportowych i artystycznych, łącznie z zabawą sylwestrową.

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMi NA ROK 2015
Nowy wymiar opłaty wraz z decyzją określającą wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok dla właścicieli nieruchomości, którzy upoważnili Wójta Gminy Wilkowice do pobrania danych z właściwej spółki wodociągowej/kanalizacyjnej oraz
dla właścicieli nieruchomości rozliczających się w oparciu o ilość
osób zamieszkujących daną nieruchomość wymiar opłaty zostanie
wygenerowany na podstawie ostatniej złożonej deklaracji. Ww. wymiary oraz decyzje będą do odbioru wraz z wymiarem podatkowym
u sołtysów poszczególnych sołectw w dniach i godzinach ich urzędowania w miesiącu lutym 2015 r.
Właściciele, którzy nie dokonali powyższego upoważnienia, powinni byli złożyć deklarację zmieniającą do 30 listopada 2014 roku.
W przeciwnym wypadku należy uczynić to w jak najszybszym terminie i wyliczyć samodzielnie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, załączając stosowne faktury bądź zaświadczenie
ze spółki wodociągowej/kanalizacyjnej, ze względu na upływający
w miesiącu lutym terminie płatności za I kwartał 2015 r.
Dodatkowe informacje można również uzyskać w referacie Gospodarki Odpadami UG pod nr telefonu 33 499 00 77 wew. 402.
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Szanowni Państwo, poprzeczkę zawiesiliśmy bardzo wysoko. Nie
ukrywamy, że aby wykonać powyższe zadania potrzebne są pieniądze, dlatego tak usilnie prosimy o wpłaty. Zapewniamy, iż te pieniądze nie zostaną zmarnowane, będą służyć nam wszystkim w dobrej
sprawie. Bardzo dziękujemy:
KRS 0000242793
Konto w Banku Spółdzielczym w Bystrej:
52 8133 0003 0002 5348 2000 0001

Dla członków stowarzyszenia „Wrota Beskidów” mamy specjalne zadania. Każdy z was wie, iż podstawą członkowstwa
w organizacji są składki, które w 2014 roku zmniejszyliśmy do
wysokości 30 złotych za rok. Tych, którzy jeszcze nie wpłacili prosimy o zapłatę składek za 2014 i wpłatę już na 2015 rok. To
bardzo ważna sprawa i podstawowy obowiązek (oprócz aktywności) członka stowarzyszenia „Wrota Beskidów”.
Państwo wiecie, że zawiązaliśmy grupę turystyczną chodzącą
po górach. Grupę tą prowadzi kolega Mateusz Romaniak tel.: 504
131 311. U niego można zgłaszać chęć uczestnictwa w tej drużynie.
Można również zgłaszać chęć uczestniczenia w sekcji turystycznej
„Wrota Beskidów” pod telefon: 601 866 966.
Chcemy również, po raz pierwszy, zorganizować, 14 lutego bieg
walentynkowy zakochanych, który odbyłby się o godzinie 12:00.
Start spod Urzędu Gminy, przez park, z powrotem do urzędu. Przyjmujemy zapisy telefonicznie lub ustnie w Urzędzie Gminy u kolegi
Maćka Mrówki, lub telefonicznie pod numer: 601 866 966. Będą nagrody, nieważne jest miejsce, które zajmie para biegaczy, ale fakt
wystąpienia i pokazania się ze swoją dziewczyną w takim wspaniałym dniu.
Na zakończenie jeszcze raz składamy naszym członkom i sympatykom moc serdecznych życzeń i pomyślnego roku 2015, wielkich
przeżyć sportowych i wielu udanych zabaw.
Za zarząd
Władysław Wala
Czytaj: wrotabeskidow.pl

„GÓRA GROSZA” PO RAZ DRUGI RUSZYŁA
W NASZYM PRZEDSZKOLU
W dniach od 24 listopada do 5 grudnia 2014 r. po raz kolejny dzieci z naszego Przedszkola brały udział w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Towarzystwo
Nasz Dom pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem akcji było zebranie monet (od 1 gr do 5 zł) przeznaczonych na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów
dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych
rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka.
Udział w akcji wzięło 75 dzieci z trzech grup przedszkolnych. Zebrano 3557 monet, co pozwoliło uzyskać sumę 122,24 zł.
Wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom dziękuję.
Koordynator akcji Iwona Kwaśny

Głos Gminy Wilkowice

ZOSTAW SWÓJ 1% W WILKOWICACH
SZANOWNI PAŃSTWO!
Jesteśmy z Wami od 2006 r., a od 2008 r. posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.
Misją naszej organizacji jest współudział w tworzeniu warunków
rozwoju i promocji Wilkowic – miejscowości malowniczo położonej
pomiędzy Beskidem Śląskim, a Beskidem Małym, misji którą realizujemy poprzez:
1. Eksponowanie walorów miejscowości i tworzenie atrakcji przyciągających turystów;
2. Kultywowanie tradycji i kultury regionu;
3. Upowszechnianie inicjatyw prozdrowotnych, przeciwdziałanie
patologiom społecznym, rozwój kultury fizycznej i sportu;

4. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wyrównanie szans
wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych;
5. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu ocalenie od zniszczenia obiektów sakralnych takich, jak krzyże, kapliczki, świątki przydrożne, jako elementy naszej historii.
Darując nam SWÓJ 1% podatku pomożesz w realizacji
powyższych założeń!
Aby przekazać 1% swojego podatku nie musisz wpłacać żadnych
pieniędzy!
Wystarczy, że wpiszesz w odpowiednim polu zeznania podatkowego:
Stowarzyszenie „RAZEM DLA WILKOWIC” KRS 0000268430.
Dziękujemy

Pierwszy puchar dla Mistrza ortografii
Po raz pierwszy w sześcioletniej historii gminnego
dyktanda z języka polskiego został przyznany tytuł
„Mistrza ortografii” za bezbłędnie napisane dyktando, a zdobyła go w kategorii klas IV-VI: Katarzyna Trela z Bystrej – gratulujemy!
Podsumowanie VI gminnego dyktanda z języka
polskiego „Potyczki ortograficzne” i wręczenie nagród miało miejsce
podczas grudniowego posiedzenia Komisji ds. Oświaty i Kultury. Była
to świetna okazja zaprezentowania radnym laureatów, jak również
sposobność do rozmowy na temat języka polskiego i niełatwych zasad pisowni.
Jeszcze raz przypominamy laureatów tej edycji:
kategoria „1” SZKOŁA PODSTAWOWA

I miejsce Katarzyna Trela - Bystra - „MISTRZ ORTOGRAFII”
II miejsce
Anna Kruczek
– Meszna
III miejsce
Zofia Osielczak
– Meszna
Wyróżnienie Maria Cembrzyńska
– Meszna
kategoria „2” GIMNAZJUM
I miejsce
Marcin Płachta
II miejsce
Łukasz Kruczek
III miejsce
Dawid Data

– Wilkowice
– Meszna
– Bystra

kategoria „3” LICEUM i DOROŚLI
I miejsce
Joanna Cembrzyńska – Meszna
II miejsce
Ewa Nikiel
– Wilkowice
III miejsce
Renata Trela
– Bystra
Pozostaje raz jeszcze pogratulować laureatom, uczestnikom
i opiekunom oraz zaprosić miłośników ortografii do kolejnej edycji.
Janina JPiechota
sekretarz Stowarzyszenia

WIGILIA PRZEDSZKOLNA

Święta Bożego Narodzenia to rodzinne święta, pełne tradycji i podniosłego nastroju. Dla wielu z nas najbardziej uroczystym, wzruszającym i niepowtarzalnym
dniem, podczas tych świąt jest Wigilia. Niezwykła atmosfera towarzyszy nam nie
tylko w gronie najbliższej rodziny. W naszym przedszkolu staramy się również stworzyć podobny nastrój, dlatego też dzień 22 grudnia był dla nas dniem szczególnym… Magiczny czar Świąt Bożego Narodzenia zagościł w przedszkolu w Mesznej. Dzieci, przy choince, wśród dźwięków kolęd miały okazję obejrzeć Jasełka.
Jednakże nie były to tradycyjne Jasełka, lecz film zrealizowany przez Panie Michalinę Kępys i Iwonę Kwaśny, przygotowany metodą teatru cieni.
Po obejrzeniu wspaniałych, nietypowych Jasełek wszystkie przedszkolaki i Panie
łamały się opłatkiem i składały sobie życzenia zdrowych i spokojnych świąt. Po życzeniach zaczęło się wielkie kolędowanie, a atmosfera w naszym przedszkolu robiła się coraz bardziej uroczysta i magiczna. Po odśpiewaniu kolęd przedszkolaki
wraz ze swoimi Paniami zasiadły do uroczystej „kolacji”.
Wigilia przedszkolna przybliżyła i utrwaliła dzieciom typowe tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe oraz była
dla nich niewątpliwie źródłem radosnych przeżyć i miłych wrażeń.
Zespół Promujący Przedszkole w Mesznej
KM
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Adopcja na odległość w Szkole Podstawowej w Wilkowicach
We wrześniu 2009 roku społeczność Szkoły Podstawowej im.
W. Jagiełły w Wilkowicach, podjęła decyzję o „adopcji na odległość”.
Wybraliśmy Fundację WATOTO - DZIECI AFRYKI, gdyż już wcześniej wykupiliśmy „Bilet do stacji życie”, który jest jednorazowy i pokrywa koszty ratowania od śmierci głodowej jednego rwandyjskiego dziecka.
Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża, które od lat pracują z niewidomymi w Polsce (m.in. w Laskach) rok wcześniej, czyli w 2008 r.,
rozpoczęły swoją misję w RWANDZIE.
W tym kraju ślepota postrzegana jest jako coś wstydliwego. Dzieci niewidome nie nadają się do pracy (a konieczność pracy dotyczy
już czterolatków np. przy noszeniu wody, często z odległości kilku kilometrów, czy zbieraniu chrustu do kuchni).
Niewidome, „nieużyteczne” dzieci, zostały „wydobyte” przez Siostry z różnych „zakamarków” i każde z nich wymagało szczególnych
starań, zwłaszcza odżywienia i wyleczenie ze schorzeń nabytych na
skutek straszliwej nędzy.
W październiku 2009 spośród 14 dzieci wybraliśmy do adopcji REGISA KAREKEZI, który miał wtedy 9 lat, i zadeklarowaliśmy wpłatę
252 Euro rocznie na jego utrzymanie, wyżywienie, naukę, internat.
Co miesiąc wysyłaliśmy 100 złotych na konto Fundacji. Uczniowie
naszej szkoły wpłacali 3 złote raz na 1 rok, a nauczyciele 10 złotych.
I tak mijały lata. Raz w roku otrzymywaliśmy zdjęcie naszego podopiecznego oraz kilka słów jak radzi sobie w szkole i w życiu. W grudniu tego roku dotarła do nas paczka z piękną szopką zrobioną z liści
bambusa i wzruszająca wiadomość skierowana do naszych uczniów

i nauczycieli.
REGIS ukończył szkołę podstawową i podszedł do egzaminów do
gimnazjum. Wyniki będą znane końcem stycznia.
Nasze zobowiązania adopcyjne zakończyły się.
Prawie 5 lat temu z uczniami, z których najstarsi są już dorośli, podejmowaliśmy decyzję o adopcji, teraz wiadomość o jej zakończeniu
usłyszały dzieci, które w zdecydowanej większości o Regisie dowiedziały się przychodząc do szkoły.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim uczniom i ich Rodzicom,
którzy pomogli nam poprzez wpłaty, wywiązać się z adopcyjnych zobowiązań. Chyba niewiele „adopcyjnych dzieci” miało tak wielu opiekunów, ale nasza Szkoła, znana już jest w Rwandzie, czego dowodem są listy od Sióstr opiekujących się dziećmi.
A jeżeli Regis zda pomyślnie egzaminy?
Czekamy z niecierpliwością na informację, a wtedy wraz z obecną
Radą Szkolną Uczniów, Radą Rodziców, nauczycielami i całą społecznością szkolną podejmiemy decyzję, czy nadal będziemy opiekowali się Naszym Regisem.
DRODZY CZYTELNICY, Mieszkańcy Gminy Wilkowice. Zachęcamy do adopcji na odległość. Jest wiele fundacji, w których można
znaleźć oferty adopcyjne. My polecamy WATOTO-DZIECI AFRYKI
(www.DzieciAfryki.org). Fundacja ta, rokrocznie, przesyła pełne sprawozdania ze swojej działalności, rozliczenia, zaświadczenia o darowiźnie itp.
Warto pomagać!!!!!!!!!!!!!!
SP Wilkowice

GRUDZIEŃ PEŁEN NIESPODZIANEK U PRZEDSZKOLAKÓW Z WILKOWIC
Grudzień 2014 był miesiącem wyjątkowym i bardzo wyczekiwanym przez najmłodszych. Piątego grudnia dzieci w przedszkolu
w Wilkowicach, od rana czekały na Świętego Mikołaja. Zapowiadał
się bardzo uroczysty dzień, najmłodsi byli podekscytowani tą wizytą. Wszystkie grupy, wspólnie ze swoimi paniami, zebrały się na sali,
aby razem przywitać oczekiwanego Gościa. W końcu, przy dźwiękach dzwonka Mikołaj zjawił się w przedszkolu. Po przywitaniu, dzieci wysłuchały opowieści Mikołaja, jego historii i działalności. Następnie każda grupa zaśpiewała piosenkę oraz recytowała wiersze. Później Mikołaj wręczył każdemu grzecznemu dziecku kolorową paczkę. Na koniec spotkania z niezwykłym Gościem pan fotograf (Grześ)
zrobił pamiątkowe zdjęcia. Przedszkolaki chętnie pozowały do zdjęć,
często przytulając się do Mikołaja. W tym dniu było dużo radości,
uśmiechu i nierzadko wzruszeń.
Dzieci z grup VI i VII po spotkaniu z Mikołajem, miały okazję zobaczyć adaptację sceniczną bajki ks. M. Malińskiego pt. „List do Świętego Mikołaja”, przygotowaną pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego. Natomiast po południu przedszkolaki uczestniczyły w grach
i zabawach, zorganizowanych na sali gimnastycznej przez starszych
kolegów – Gimnazjalistów oraz nauczycieli R. Dzielędziaka i A. Duszy. Dzieci w zespołach, wykonywały różnorodne ćwiczenia zręcznościowe i sprawnościowe. Przechodząc przez
każdą stację, przedszkolaki pokonywały swoje słabości, podejmowały rywalizację, uczyły się wygrywać
bądź przegrywać. Wszystkie dzieci ogromnie cieszyły się z zajęć i z niecierpliwością czekają na kolejne
spotkania.
W grudniu odwiedziła nas także aktorka – pani Popławska z przedstawieniem „Kopciuszek”. Przedszkolaki przypomniały sobie losy biednej dziewczyny,
która wychowywana była przez macochę. Oprócz uważnego słuchania i oglądania teatrzyku, najmłodsi mieli okazję wystąpić w roli ak6

torów, wcielając się w postać Kopciuszka, sióstr i księcia. Było dużo
radości i śmiechu. Jak zawsze pani Popławska pozostawiła po sobie
niezapomniane wrażenia.
W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia, uczestniczyliśmy
w teatrzyku – „Szopka Bożonarodzeniowa”, gdzie mogliśmy poznać
historię narodzin Jezusa. Z uwagą słuchaliśmy opowieści o losach
dzieciątka, śpiewając jednocześnie znane kolędy i pastorałki przy akompaniamencie akordeonu. Drewniana Szopka
była ruchoma
i ręcznie malowana, a kukiełki ubrane były
w stroje ludowe. Następnie przedszkolaki w każdej grupie wiekowej
uczestniczyły w wigilii zorganizowanej w swoich salach. Po tradycyjnym dzieleniu się opłatkiem, wzajemnie złożyliśmy sobie gorące życzenia i przystąpiliśmy do przedszkolnej wigilijki. Na koniec spotkania
wspólnie śpiewaliśmy kolędy i pastorałki bożonarodzeniowe.
Pod koniec miesiąca grupy starsze VI i VII wspólnie z nauczycielami i panią Dyrektor kolędowali na terenie Wilkowic. Tradycyjnie odwiedziliśmy Urząd Gminy, GOPS, Bibliotekę, Spółkę Wodociągową,
Parafię, Ekoład oraz Dom Pomocy Społecznej. W każdym miejscu
zostaliśmy serdecznie i „słodko” przyjęci, za co gorąco dziękujemy.
W grudniu, w naszym przedszkolu mieliśmy okazję spotkać się
z wieloma ciekawymi ludźmi. Był to miesiąc wielu niespodzianek
i niezapomnianych chwil. Czas magiczny, pełen wzruszeń, radości
i cudownych wrażeń. Nastrój, który nam towarzyszył, na pewno przyczynił się do mocniejszego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia
w gronie rodzinnym.
Katarzyna Zielińska-Ficoń
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Jak pierwszoklasiści SP W Bystrej POMAGAJĄ ZWIERZęTOM W ZIMIE
Zima to szczególny okres nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt.
Podczas, gdy my świętujemy Boże Narodzenie, zwierzęta przeżywają trudne chwile. Dlatego uczniowie klasy I B Szkoły Podstawowej im.
Synów Pułku w Bystrej postanowili umilić tegoroczne święta także
zwierzakom. Zaczęli od zebrania wiadomości o potrzebach zwierząt
podczas zimy, o tym jak się do niej przygotowują, co jedzą zimą. Dowiedzieli się, że niektóre ptaki odlatują do cieplejszych krajów, że są
zwierzęta, które zmieniają na zimę futra. Są też takie, którym trzeba
pomóc, bo same mają trudności w znalezieniu pożywienia. Z okazji Mikołajków,
dzieci postanowiły przygotować dla mieszkańców
lasu specjalne ozdoby na
choinkę, takie, które można
ze smakiem zjeść.
W ten sposób powstały ozdoby z warzyw, owoców oraz bombki tłuszczu
i ziaren. Następnie, wspólnie wzięliśmy udział w akcji „Choinka dla Zwierząt” i ubraliśmy choinki w lesie, w takie samodzielnie przygotowane ozdoby. Nasza piękna
choinka zajęła nawet I miejsce w konkursie!
Ale to nie koniec naszych świątecznych niespodzianek. Cały grudzień podczas zajęć dzieci przygotowywały przedstawienie - nie-

spodziankę dla rodziców.
Miało ono nie tylko wprowadzić wszystkich w nastrój świąteczny, ale także
uwrażliwić widzów na potrzeby zwierząt podczas
zimy. Cały projekt udało się
utrzymać w tajemnicy do
samego końca. 19 grudnia zorganizowaliśmy spotkanie z rodzicami. Byli bardzo zaskoczeni i ze wzruszeniem oglądali na scenie
swoje pociechy.
Po przedstawieniu dzieci wręczyły najbliższym
własnoręcznie wykonane
bombki. A na sam koniec
uczniowie zaprosili swoich
rodziców do wspólnej pracy
i malowali wspólnie gipsowe odlewy przedstawiające szopki i choinki. To był wspaniały, rodzinny dzień.
Ewa Cholewik
nauczyciel SP w Bystrej

Przedświąteczne kolędowanie, czyli Jasełka uczniów Szkoły
Podstawowej w Bystrej

Przedstawienie jasełkowe i wspólne kolędowanie to
tradycja Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej.
Co roku przed świętami cała społeczność szkolna gromadzi się w salce katechetycznej, by wspólnie przeżyć cud
Bożego Narodzenia. Dzięki współpracy katechetów i nauczycieli uczniowie mogą uczestniczyć w wydarzeniach
sprzed dwóch tysięcy lat. Na scenie zawsze pojawia się
Herod, towarzyszą mu, ku uciesze widzów, diabły, zwykle
kłócące się ze sobą, a po
chwili śmiechu następuje refleksja związana z narodzeniem Jezusa i wizytą Trzech
Króli.

Co roku jasełka mają inny wymiar - były współczesne, tradycyjne,
góralskie. Wszystkie łączy jedno, wspólne kolędowanie, dzielenie się
radością świąt Bożego Narodzenia i chwilą zadumy nad przemijaniem i tymi, których zabraknie przy wigilijnym stole.
Piękna tradycja jasełek na pewno jest warta kontynuacji.
Zespól promujący SP w Bystrej

Spotkanie przedświąteczne
15 grudnia uczniowie szkoły im. bł Jana Pawła II w Mesznej wystąpili z przedświątecznym programem artystycznym. Zaprezentowali inscenizację „Dziewczynki z zapałkami” w wykonaniu klasy
IV oraz piosenki o Mikołaju przygotowane przez uczniów klas II a i II b.
Spotkanie miało uwrażliwić uczniów szkoły na los drugiego człowieka. Święta to przecież czas, w którym nie jesteśmy obojętni na
losy bliźnich. Dlatego też zostawiamy dla nich puste miejsce przy wigilijnym stole.
„Dziewczynka z zapałkami”. Ta wzruszająca baśń
pokazuje nam, że są osoby,
którym powinno się udzielić pomocy. Być może takie
osoby są bardzo blisko nas,
trzeba tylko tak nauczyć
się patrzeć, by móc je dostrzec. Nie bądźmy obojętni na krzywdy innych ludzi,

nie bójmy się ich wesprzeć.
Skąd wiesz? Może kiedyś
sam będziesz potrzebował
pomocy...
Szkolny klub teatralny
„The Mask” „Maska” w ramach programu unijnego
przygotował krótki montaż
słowno-muzyczny w języku polskim i angielskim pt.:
„The Little Match Girl”, czyli
„Dziewczynka z zapałkami”.
Święta to także niepowtarzalny i chyba najszczęśliwszy okres
w roku. Szczególnie dzieci czekają na święta. Cały rok są przecież
grzeczne po to, by święty Mikołaj zostawił im wymarzony prezent.
Właśnie o tym dziecięcym, magicznym oczekiwaniu na świętego Mikołaja klasy drugie przygotowały program artystyczny.
Justyna Piekarz
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w Wilkowicach
11 stycznia 2015 roku na hali sportowej GOSiR odbył się XXIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Głównym organizatorem
byli: nasz kolega ze stowarzyszeniem „Wrota Beskidów” Stanisław
Badura oraz Marek Kubica – dyrektor GOSiR. Ponadto pomagali im
wolontariusz Ania Biegun, Dawid Sowa, Tomek Sowa, Dominik Badura oraz Alina Przybyła z siedmiomiesięcznym Antosiem. W przerwach w meczach piłkarskich odbyła się licytacja bardzo ciekawych
eksponatów sportowych. Czynny udział w licytacji brał również prezes klubu narciarskiego Bystra pan Zbigniew Banet, a pomagali mu
Agnieszka Szymańczak, uczestniczka Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi oraz dwukrotny mistrz świata juniorów w skokach narciarskich Jakub Wolny. Główną atrakcją imprezy był drugi halowy turniej piłki nożnej. Cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc oraz czas, organizatorzy zmuszeni
byli przyjąć zgłoszenia „tylko” 12 drużyn.
W turnieju uczestniczyły następujące drużyny:
1. Black Team I
2. Black Team II
3. Kampol Beskidy
4. Bochenki
5. Optyk Jasiczek
6. GOSIR Wilkowice
7. Wrota Beskidów
8. Dobre Chłopaki
9. Retro Rapid Bielsko-Biała
10. Inoma
11. Słowian Łodygowice
12. Stowarzyszenie „Druga Strona”
Mecze były bardzo zacięte i interesujące. Do półfinału i finału zakwalifikowały się drużyny: Black Team I, Retro Rapid Bielsko-Biała, „Druga Strona” i Słowian Łodygowice. Wyniki półfinału:
Black Team I – Druga Strona: 4:2
Retro Rapid – Słowian 1:0

W finale zespół Retro Rapid pokonał Black Team I 3:1. W meczu
o III miejsce Stowarzyszenie „Druga Strona” pokonało w rzutach karnych zespół Słowian Łodygowice (3:1).
Drużyna „Wilki Wilkowice” wystąpiła w składzie: Jacek Gierlak,
Stanisław Badura, Ireneusz Bojdys, Janusz Mędrzak, Łukasz Mędrzak, Jarosław Loranc, Roman Błahut, Dawid Wałat, Dawid Kanik,
Karol Kowalski, Krzysztof Łukaszek. Nasza drużyna zajęła w grupie
A piąte miejsce, jeden mecz wygrała, jeden zremisowała. Nie o wyniki tu chodzi, ale o fakt iż był to turniej charytatywny, z którego dochód przekazano do sztabu WOŚP dyrektora Andrzeja Pobożnego.
Drużyny piłkarskie występujące w turnieju wpłaciły na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwotę 2400 złotych. Z licytacji
i zbiórki do puszek zebrano 2300 złotych i to jest lepszy wynik niż
w zeszłym roku. Najcenniejszy okazał się plastron z podpisami biegaczek narciarskich na czele z Justyną Kowalczyk, który został wylicytowany za 500 złotych. Wylicytowali go przedstawiciele GOSIR
Wilkowice. Dlatego tym bezinteresownym działaczom i zawodnikom
należą się szczególne podziękowania.
Dziękujemy sędziom, na czele z panem Tomaszem Wajdą (sędzia
Ekstraklasy, Ligii Europy). Dzięki nim zawody przebiegały w obiektywnych warunkach. Wdzięczni jesteśmy również, że swoją obecnością zaszczycili imprezę na hali GOSiR: Jakub Wolny, Agnieszka
Szymańczak, Zbigniew Banet (prezes LKS Klimczok Bystra), Beata
Szymańczak (trenerka biegów narciarskich).
Podziękowania za pomoc należą się dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, dzięki któremu mieliśmy do pomocy dyspozycyjnych wolontariuszy, którzy zbierali „do puszek”. Ogromnie wdzięczni
również jesteśmy panu Edwardowi Dutce (organizator zawodów biegowych), Romanowi Błachutowi, Rafałowi Sokołowskiemu, Magdalenie i Tomaszowi Górnym (Solidny Dom 21), Władysławowi Wali (Stowarzyszenie „Wrota Beskidów), Ani Biegun, Jackowi Wandzlowi, Dominikowi Badurze, Klaudii Gancarczyk oraz Dawidowi Sowie. Liczba
gadżetów oddanych na licytację była ogromna i nie jesteśmy w stanie podziękować każdemu z osobna. Nie zapominamy jednak o Was
i jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni za pomoc!!!
Badura Stanisław

XXIII FINAŁ WOŚP W SZTABIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWICACH
Jak co roku pragniemy podziękować Mieszkańcom Naszej Gminy
za hojność, życzliwość i zaangażowanie w wspieraniu idei Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz działalności naszego Sztabu.
Cenimy sobie niezmiernie Państwa zaufanie dla naszego wieloletniego „grania” w Finałach WOŚP, którego dowodem są wrzucane
datki i radość naszych młodych wolontariuszy z życzliwości jaka spotyka ich z Państwa strony.
W tym roku uzbieraliśmy:
– 61.143,05 zł,
– 31, 94 Euro,
– numizmaty – 3 monety 2 złotowe,
– 51 Koron Czeskich,
– kilkanaście monet obcej waluty,
– złoty wisiorek.
Zebrana kwota została już po raz drugi zasilona przez uczestników Turnieju Piłki Nożnej organizowanej przez Pana Stanisława Badurę w hali GOSiR w Wilkowicach. Wieczorem Pan Stanisław Badura
i Pan Marek Kubica przekazali Sztabowi kwotę 4330 złotych.
Nie byłoby sprawnej organizacji i właściwego przebiegu kolejnego Finału, mającego zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo
130 wolontariuszom, gdyby nie Przyjaciele Sztabu, którzy rokrocznie
wspierają nas, oferują nieocenioną pomoc i dają nam poczucie, że
w tym trudnym przedsięwzięciu nie jesteśmy sami.
Dziękujemy zatem naszym dobroczyńcom:
– Wójtowi Gminy Wilkowice – Panu Mieczysławowi Rączce,
– Pani Annie Maślanka,
– Zarządowi OSP W Wilkowicach.
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– Prezesowi Spółdzielni „Bystrzanka” panu Janowi Kowalskiemu,
– Państwu Paulinie i Bartłomiejowi Czader,
– wspaniałym Kierowcom Urzędu Gminy i OSP,
– wszystkim Mamom i Babciom piekącym ciasto,
– Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Wilkowicach,
– Radzie Rodziców Gimnazjum w Wilkowicach,
– Pracownikom Banku Spółdzielczego w Bystrej.
Dziękujemy, także za sponsorowanie kolejnego „Światełka do nieba”
– Państwu Ewie i Mateuszowi Romaniak – Kwiaciarnia „Azalia”,
– Pani Joannie Imielskiej – Fryzjerstwo „Asia”,
– Panu Marianowi Imielskiemu – Auto-Max,
– Salonom Orange Bielsko-Biała – Plac Smolki i Sarni Stok.
To każdorazowo nagroda za trud kwestowania dla naszych wolontariuszy. Jest nam niezwykle miło, że doceniacie Państwo całodzienną pracę tych młodych ludzi, którzy zazwyczaj po raz pierwszy mają
okazję zetknąć się z działaniem na rzecz innych, w tak intensywny
i osobisty sposób.
Jak co roku szczególne podziękowania, dla Czarodzieja Cudownych Wrażeń. Dzięki niemu, nawet ci najbardziej zmęczeni dumnie
podnoszą głowy, by podziwiać z zapartym tchem „światełko do nieba”.
Na zakończenie podziękowanie dla wszystkich, którzy od lat wspierają osobiście pracę Szefa Sztabu.
Jedna osoba może marzyć, parę osób może planować,
grupa wypróbowanych przyjaciół może osiągać szczytne cele.
Dziękuję.
Ewa Tobiczyk

Głos Gminy Wilkowice

Pompy ciepła. Nie taki diabeł straszny
Źródła odnawialne, darmowa energia, pompy ciepła, zasada działania, rodzaje pomp ciepła, koszt instalacji, koszt eksploatacji na te i na
inne pytania postara się odpowiedzieć manager firmy Solarmark Wiesław Lekki.
Pytanie 1) Darmowa, zielona energia, źródła odnawialne te i inne
określenia coraz częściej pojawiają się w trakcie budowy domu.
Proszę o przybliżenie naszym czytelnikom tych pojęć.
W.L. – Pod tymi pojęciami kryje się, nic innego, jak wszechobecna wokół nas darmowa, niskotemperaturowa energia ukryta pod ziemią, w wodzie i w otaczającym nas powietrzu. Ten ogromny magazyn darmowego ciepła możemy w sposób ekonomiczny z powodzeniem wykorzystać
do ogrzania naszego domu jak i też przygotowania ciepłej wody użytkowej. Urządzeniem, które jest w stanie „zagospodarować to dobro” jest
właśnie pompa ciepła.
Pytanie 2) – W takim razie, czym tak naprawdę jest pompa ciepła i jak działa?
W.L. – Pompa ciepła, w której skład wchodzi układ chłodniczy, jest
urządzeniem, do którego dostarczamy ciepło o niskiej temperaturze, następnie w wyniku procesów termodynamicznych zachodzących w pompie, ciepło o niskim parametrze zostaje podniesione do wyższej temperatury i wykorzystane w naszym systemie grzewczym do ogrzania domu
i produkcji c.w.u. Samo to urządzenie jest tylko częścią naszego systemu grzewczego, który możemy podzielić na trzy części:
1) dolne źródło – to miejsce skąd czerpiemy zieloną energię np. grunt,
powietrze czy woda,
2) pompa ciepła – urządzenie elektryczne podnoszące energię z dolnego źródła na wyższy parametr, z wykorzystaniem energii elektrycznej
zużywanej przez sprężarkę (kompresor), odpowiedni do potrzeb grzewczych budynku,
3) górne źródło – instalacja grzewcza (ogrzewanie podłogowe, grzejniki) wewnętrzna w domu, gdzie następuje odbiór energii wytworzonej
przez pompę ciepła.
Należy tu wspomnieć jeszcze raz o energii elektrycznej, która jest zużywana przez kompresor do podniesienia temperatury z dolnego źródła do wyższej temperatury górnego źródła. Ta porcja energii zużywana w układzie chłodniczym pompy ciepła z wykorzystaniem procesów
termodynamicznych jest niezwykle efektywna i ekonomicznie uzasadniona. Jest ona wielokrotnie mniejsza (4, a nawet 5,2 raza) w stosunku do ogrzewania czysto elektrycznego, czy olejowego. W tym właśnie
przedkłada się wyższość ekonomiczna systemów grzewczych opartych
o pompy ciepła nad tradycyjnymi systemami grzewczymi.
Pytanie 3) – Możemy korzystać z energii ziemi, powietrza i wody.
Jak zatem podzielimy PC?
W.L. – PC klasyfikujemy w zależności od rodzaju dolnego źródła.
W naszym klimacie najbardziej rozpowszechnione są pompy czerpiące energię:
1) z ziemi tzw. pompy glikolowe, czy solankowe. Odbiór ciepła z ziemi
następuje poprzez wymiennik poziomy lub pionowy. Wymiennik poziomy
to nic innego jak ułożona na odpowiedniej głębokości (zazwyczaj 1,2 –
1,6m) odpowiednia ilość rury PE o średnicy z reguły DN 40. Wymiennik
pionowy, to z kolei odwiert pionowy o odpowiedniej długości (w praktyce wykonuje się odwierty do głębokości 100m – w zależności od potrzeby wierci się kilka otworów) do którego wprowadza się taką samą rurę
PE zakończoną U-rurką. W tych rurach krąży ciecz (może to być roztwór glikolowy lub spirytusowy), która odbiera energię z ziemi i przenosi ją do układu chłodniczego pompy ciepła, w której krąży czynnik roboczy o specyficznych parametrach, odbierający poprzez wymiennik płytowy (parownik) dostarczoną energię. W wyniku podgrzania czynnika roboczego przechodzi on w stan gazowy i dostaje się do sprężarki. Tam
w wyniku wykonanej pracy przez kompresor zostaje sprężony, a tym samym jego temperatura zostaje znacząco podniesiona (nawet do 140 oC).
Następnie kierowany jest do kolejnego wymiennika (skraplacz), gdzie
zachodzi odwrotny proces do tego na parowniku. Gaz schładza się – oddaje ciepło – i przechodzi w stan ciekły. Dalej, zawór rozprężny obniża ciśnienie, żeby układ miał ponownie możliwość wykorzystania ciepła z ziemi. Ten proces odbywa się w sposób ciągły w trakcie pracy układu chłodniczego i jest cały czas monitorowany przez elektroniczny system sterujący,
2) z powietrza – tzw. pompy powietrzne. Tutaj źródłem energii dla
PC jest otaczające nas powietrze, które jest przetłaczane wentylatorem
przez duży wymiennik – chłodnicę, gdzie ta energia jest odbierana przez

czynnik roboczy krążący w układzie chłodniczym. Dalszy proces odbywa się podobnie jak w przypadku pomp glikolowych.
Pytanie 4) – Wspomniał Pan o wymiennikach poziomych i pionowych. Który z nich jest lepszy?
W.L. – Każdy z nich spełnia swoje zadanie, chociaż nie wszędzie można je zastosować. Gruntowy wymiennik poziomy wymaga odpowiedniej
powierzchni działki np. domek 120m2 potrzebuje 350‒400m2, na których nie powinniśmy sadzić drzew, układać chodników – ta powierzchnia musi być wolna i odkryta, gdzie będzie swobodnie mogło operować
słońce i deszcz, które są potrzebne do prawidłowej regeneracji dolnego
źródła, które w trakcie sezonu grzewczego sukcesywnie było schładzane. Dodatkowym czynnikiem warunkującym zastosowanie tego rodzaju źródła ciepła jest rodzaj gleby. Jeżeli jesteśmy ograniczeni powierzchnią działki pozostają nam już tylko odwierty pionowe, które nie zabierają
nam cennej powierzchni ogródka.
Pytanie 5) – Jakie urządzenia są najczęściej wybierane przez inwestorów?
W.L. – To zależy od wielu czynników. Nowo powstająca inwestycja
z reguły ukierunkowana jest na gruntową PC. Przy modernizacjach,
w związku z zagospodarowanym ogrodem, pozostaje do wyboru tylko
pompa powietrzna, chyba że inwestor godzi się na pewną dewastację
swojego ogródka, to wtedy montowana jest pompa glikolowa z odwiertami pionowymi.
Pytanie 6) – Zapewne wielu czytelników zastanawia się, która PC
jest tańsza w inwestycji?
W.L. – Wybór pompy ciepła przez użytkownika musi być dokonany
z rozwagą. Należy pamiętać iż jest to inwestycja na lata (czas pracy takiego urządzenia oscyluje pomiędzy 20‒30 lat) i nie jest to wydatek tak
jak przy zakupie np. kotła gazowego. Przy wyborze PC glikolowej musimy pamiętać o zabezpieczeniu nie tylko naszych potrzeb grzewczych,
ale również zabezpieczeniu w produkcji c.w.u. Każde urządzenie zajmuje jakąś powierzchnię. W nowo powstających domach z reguły nie przewiduje się kotłowni, a wykorzystuje zazwyczaj garaż. Pompy ciepła glikolowe wraz z dolnym źródłem z reguły są droższe w inwestycji w stosunku do powietrznych układów. Jednakże te różnice giną w trakcie eksploatacji, gdzie role się odwracają i powietrzne PC są droższe w trakcie
użytkowania.
Pytanie 7) – Co zyskuje inwestor instalując pompę ciepła?
W.L. – Rachunek ekonomiczny jest bezwzględny. Sama inwestycja
jest oczywiście trochę droższa w stosunku do tradycyjnych układów.
Chociaż jak dokonamy całościowego rachunku i odrzucimy koszt:
1) specjalistycznego komina,
2) przyłącza gazowego,
3) powierzchni kotłowni.
4) wszelkich pozwoleń dopuszczeń i całej papierologii, to może się
okazać, że koszt nowoczesnej, energooszczędnej kotłowni opartej
o pompę ciepła nie odbiega tak znacznie od tych tradycyjnych. W trakcie
eksploatacji porównując z innymi źródłami ciepła te nowoczesne i ekologiczne urządzenia są zdecydowanie tańsze nie tylko w stosunku do
oleju, czy gazu LPG, ale nawet w przypadku instalacji z gazem ziemnym. Oczywiście sama pompa ciepła nie da takiego efektu. Ważne jest
również dobrze dobrane dolne źródło ciepła jak i też górne. PC najlepiej
sprawdzają się przy niskotemperaturowych systemach grzewczych, czyli tam gdzie mamy ogrzewanie podłogowe lub niskotemperaturowe systemy grzejnikowe.
Pytanie 8) – Na rynku jest wiele urządzeń tego typu. Czym się kierować?
W.L. – Oczywiście na rynku jest wielu producentów. Sporo jest urządzeń ze strefy azjatyckiej. Ich pompy powietrzne tak naprawdę są niczym innym jak zwykłymi klimatyzatorami mogącymi pracować jedynie
do temperatury -5°C. Później pracują tylko grzałki elektryczne, a sama
pompa przechodzi w stan spoczynku do momentu aż temperatura podniesie się powyżej -5°C, co w naszym klimacie podczas zimy nie jest takie częste. Jeśli mógłbym zasugerować przyszłym inwestorom to powinni oni szukać produktów renomowanych firm, specjalizujących się w produkcji pomp ciepła. Dobrym kierunkiem na pewno jest wybór szwedzkiej
myśli technicznej, gdzie tak naprawdę zrodził się pomysł wykorzystania
otaczającej nas energii w pompie ciepła.
W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji:
Wiesław Lekki
Product Manager

Głos Gminy Wilkowice

tel. 660-691-531
e-mail: wieslaw@solarmark.pl
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XV PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ W MESZNEJ

20 listopada 2014 roku w sali Domu Strażaka w Mesznej odbył się
XV Parafialny Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek
zorganizowany przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii
pw. Niepokalanego Serca NMP w Mesznej. Celem przeglądu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży dawnej i współczesnej pieśni patriotycznej oraz rozbudzanie patriotyzmu w najmłodszym pokoleniu i kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej
i przywiązania do ziemi ojczystej. W przeglądzie brali udział przedszkolacy i uczniowie miejscowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Bł. Jana Pawła II. Wykonawców oceniała czteroosobowa komisja
w składzie: przewodnicząca Janina Rosiek - dyrygent chóru „Cantica”
z Bystrej, ks. Andrzej Piotrowski - proboszcz parafii w Mesznej, Wiesław Nikiel - nauczyciel muzyki z Bystrej oraz Magdalena Chodkowska-Chmiel - nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej w Bystrej.
W najmłodszej grupie wiekowej wyróżnienie uzyskała grupa 5‒6
dzieci przedszkolnych za wykonanie dwóch pieśni z okresu II wojny światowej: „Hej, chłopcy bagnet na broń” oraz „Deszcz, jesienny
deszcz”. 40-osobową grupę przedszkolaków przygotowały nauczycielki: Anna Tórz, Iwona Kwaśny, Katarzyna Mrówka, Michalina Kępys.
Wśród klas młodszych I-III w kategorii „zespół”, jury nie przyznała I miejsca. II miejsce równorzędnie otrzymali uczniowie klasy III i klasy IIB. Wykonawcy z kl. III przygotowani przez wychowawczynię Grażynę Damek, zaprezentowali pieśni: „Warszawskie dzieci” oraz „Róża czerwono, biało kwitnie bez”. Uczniowie kl. IIB przedstawili pieśni: „Wojenko, wojenko” oraz „Płynie Wisła, płynie”. Grupę
przygotowała wychowawczyni Krystyna Laszczak. III miejsce uzyskali uczniowie kl. IIA, którzy wykonali pieśni: „Ostatni mazur” oraz
„Stolice Polski”. Grupę przygotowali: wychowawczyni Barbara Rojek
i nauczyciel muzyki Piotr Bezymski. Wyróżnienie otrzymali wykonawcy z kl. IA i kl. IB. 6-osobowa grupa z kl. IA przygotowana przez
wychowawczynię Renatę Kamińską, zaprezentowała pieśni: „Już zachodzi czerwone słoneczko” oraz „Serce w plecaku”. W wykonaniu
23 uczniów z kl. IB usłyszeliśmy pieśni: „Rozszumiały się wierzby
płaczące” oraz „Sanitariuszka Małgorzatka”. Grupę przygotowała wychowawczyni Beata Jakubiec.
W tej samej grupie wiekowej w kategorii „solista” I miejsce zajęła jedyna solistka Natalia Duraj z kl. IIA. Wykonała pieśni: „Gdzie
są kwiaty z tamtych lat” oraz „Dziewczyna z granatem”. Do występu
przygotowała ją mama.

W grupie wiekowej uczniów klas IV-VI w kategorii „solista”
I miejsce zdobyła Aleksandra Wolińska z kl. VI za wykonanie
pieśni: „Warszawo ma” oraz „Białe róże”. II miejsce równorzędnie
uzyskały: Anna Bieniek z kl. VA za wykonanie pieśni: „Taki kraj”
oraz „Mury” i Magdalena Tórz z kl. VI, która zaprezentowała pieśni: „Gdzie są kwiaty z tamtych lat” oraz „Orzeł biały”. III miejsce zajęła Amelia Grzybowska z kl. VB, która przedstawiła pieśni: „Biały
krzyż” oraz „Pierwsza Brygada”. Solistki do występu przygotował nauczyciel muzyki Piotr Bezymski. W tej samej grupie wiekowej w kategorii „zespół” wyróżnienie uzyskała Schola z Mesznej pod kierownictwem katechetki Grażyny Kubicy. 14-osobowa grupa wykonała pieśni: „Szare szeregi” oraz „Dziewczyna z granatem”. Decyzją
jury do etapu diecezjalnego zakwalifikowały się solistki: Natalia Duraj
oraz Aleksandra Wolińska. W przeglądzie wzięło udział 125 uczestników, którzy zaprezentowali pieśni z okresu powstania styczniowego,
I wojny światowej, powstań śląskich, II wojny światowej oraz współczesne pieśni patriotyczne. Wszystkich wykonawców gorąco oklaskiwała licznie zgromadzona publiczność w Domu Strażaka.
Na XV Parafialny Przegląd Pieśni Patriotycznej przybyli: poseł
na Sejm RP Stanisław Pięta, sekretarz gminy Wilkowice Jacek Lipowiecki, sołtys Mesznej Antoni Kufel, radny Jerzy Kochaj, prezes
OSP w Mesznej Jadwiga Giertler, prezes Stowarzyszenia Rozwoju
Mesznej Anna Kaźmierczak, przewodniczący Kręgu Starszyzny Harcerskiej dh hm. Maciej Stwora, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Mesznej, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej Małgorzata Długosz.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Mesznej serdecznie dziękuje nauczycielom, rodzicom i dziadkom za przygotowanie dzieci i młodzieży do występu, a Stanisławowi Kępysowi – konserwatorowi szkolnemu za nagłośnienie sali i obsługę techniczną przeglądu. Urzędowi Gminy Wilkowice, Stowarzyszeniu Rozwoju Mesznej oraz sołtysowi jesteśmy wdzięczni za wsparcie finansowe. Każdy z uczestników
otrzymał czekoladę, dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-III – kalendarze z aniołkami na 2015 rok, zdobywcy miejsc od I do III otrzymali
nagrody książkowe a wyróżniona Schola – kalendarze ze św. Janem
Pawłem oraz św. Ojcem Pio. Serdeczne wyrazy podziękowania kierujemy na ręce Jadwigi Giertler – prezes OSP, za coroczne umożliwienie występów w sali Domu Strażaka w Mesznej.
Joanna Szkoda – Stwora

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach
– wspólnie zmieniamy święta na lepsze

Już po raz czwarty społeczność szkolna naszego gimnazjum włączyła się do przedświątecznej akcji SZLACHETNA PACZKA, organizowanej przez stowarzyszenie „Wiosna” i ks. Jacka Stryczka, by pomóc potrzebującym osobom. Tym razem los sprawił, że mogliśmy
pomóc trzyosobowej rodzinie, która znalazła się w tzw. „bazie rodzin”
i oczekiwała na wsparcie od „ludzi wielkiego serca”, których w naszym gimnazjum nie brakuje. Z wielką przyjemnością i satysfakcją
możemy poinformować, że kolejna taka akcja organizowana w naszej szkole zakończyła się ogromnym sukcesem. Dzięki wielkiemu
zaangażowaniu uczniów i ich rodziców, nauczycieli oraz pracowników obsługi udało się przygotować prezenty o łącznej wartości około
1300 zł. Wśród nich znalazły się między innymi: kołdra, nowa odzież,
pomoce szkolne i zabawki dla dzieci, plecak, garnki do gotowania,
10

produkty żywnościowe, słodycze, środki czystości oraz upominki dla każdego z członków rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do tego wspaniałego dzieła pomocy. Szczególne
podziękowania kierujemy do sponsora Pana Marka Piprka z Firmy Handlowo-Usługowej „MARKO”, który włączył się w akcję i ufundował kołdrę
do naszej paczki. W pełni przekonani o tym, że
warto zmieniać święta, siebie i cały świat na lepsze przez dzielenie się z innymi tym co mamy, publikujemy poniżej
relację ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki.
Pani Edyta była bardzo zaskoczona z ilości przywiezionych do
niej paczek, myślała że to będzie pomoc zawarta maksymalnie
w dwóch, trzech reklamówkach, a nie w kilkunastu kartonach. Wspólnie z dziećmi rozpakowywała kolejne paczki. Dzieci krzyczały z radości, kiedy rozpakowały paczkę z zabawkami. Była w wielkim szoku,
że ludzie w dzisiejszych czasach potrafią się dzielić z innymi, nie żałują pieniędzy i czasu, mimo że jej nie znali. Pani Edyta po tych słowach rozpłakała się.
Andrzej Błachut, Sebastian Cader

Głos Gminy Wilkowice

Na rozstajach dróg, w leśnych ostępach, nad rzekami,
… – kapliczki, światki i krzyże
Komisja w składzie:
Bożena Tobiasz – przewodnicząca,
Jolanta Pająk – członek,
Janina J Piechota – członek
rozstrzygnęła konkurs na odgadnięcie lokalizacji kapliczek, figur
i krzyży zamieszczonych w folderze wydanym w związku z konkursem. Wpłynęło 7. rozwiązań. Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce ex aequo zajęli:
Klaudia Górny
Sylwia Górny
Wojciech Kareta
Genowefa Włodarz
II miejsce ex aequo zajęli:
Jakub Pach
Tomasz Pach
Krystyna Rączka

Rozdanie nagród nastąpi 1 lutego br. w Kościele Parafialnym
w Wilkowicach po mszy o godz. 11.30.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za u dział i gratulujemy. Jednocześnie informujemy i przepraszamy, że nie podajemy do wiadomości Państwa prawidłowych rozwiązań, gdyż chcemy przedłużyć
konkurs do końca maja. Rozszerzenie obejmie, co najmniej cały powiat bielski. Chcemy w ten sposób zachęcić mieszkańców innych
gmin do odwiedzenia Wilkowic, by w trakcie poszukiwań mogli odkrywać piękno naszej Małej Ojczyzny. Pełne rozwiązanie wzbogacone zdjęciami obiektów niezamieszczonych w folderze, a znajdujących się na terenie naszej parafii zamieścimy w czerwcowym numerze Głosu Gminy Wilkowice.
Za takie utrudnienia przepraszamy, a za zrozumienie dziękujemy.
Janina JPiechota

Poświąteczne wspomnienia Szkoły Podstawowej
im. bł. Jana – Pawła II w Mesznej
Grudzień to miesiąc, na który z niecierpliwością oczekują zwłaszcza dzieci. W tym czasie na wszystkich zajęciach w naszej placówce, trwały gorączkowe przygotowania do uroczystości jakie obchodzimy tą zimową porą.
Chcąc zaskarbić sobie przychylność św. Mikołaja uczniowie z pasją wykonywali rozmaite prace plastyczne, tematycznie związane z Jego postacią. Najmłodsi, pracowali nad barwnymi obrazkami
z aniołkami, reniferami i podarunkami, bardziej cierpliwi wykonywali
witraży ki i prace przestrzenne.
Efekty tych dokonań zmieniły wygląd szkoły. W klasach i na korytarzach pojawiły się gazetki tematyczne z pracami dzieci oraz tekstami
w wersji polskiej i angielskiej. Największą ilość zgromadzonych prac
można było podziwiać w świetlicy szkolnej.
Mikołaj docenił twórcze zaangażowanie
dzieci i już 5 grudnia odwiedził naszą szkołę,
oznajmiając swoje przybycie srebrzystym głosem dzwoneczka. W każdej młodszej klasie,
witał się z dziećmi, rozmawiał i ku ich uciesze wręczał słodkie prezenty. Tradycyjne rózgi rzadko znajdowały właściciela. Uczniowie klas starszych byli nieco zaskoczeni, gdy
przeznaczone dla nich paczki znajdowali pod
drzwiami swych klas. No cóż, pewnie brak
czasu i nadmiar obowiązków, jakie spoczywają na Mikołaju w tym czasie, sprawiły, iż tak

się stało. Dobrze, że w tej ciężkiej pracy dźwigania worków pomogły
świętemu niewidzialne aniołki zwłaszcza Małgosia i Sylwia.
Ogłoszony „Szkolny konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną’’
organizowany przez świetlicę z inicjatywy p. M. Nawieśniak, sprawił,
iż powstało wiele pięknych i oryginalnych prac wykonanych różnorodnymi technikami. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu.
W ostatnim tygodniu nauki roku 2014, pojawiły się we wszystkich
salach, długo oczekiwane choinki entuzjastycznie ubierane przez
dzieci. Jak co roku, artystyczna oprawa reprezentacyjnej części
szkoły wykonana została z dużym zaangażowaniem p. R. Durajczyk.
Jasełka wykonane przez grupę uczniów klas VI i Va, wprowadziły nas w uroczystą atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Tradycji stało się zadość. Była Maryja z Józefem, Dzieciątko Jezus, pastuszkowie….. Później wspólne śpiewanie kolęd ….
Przedstawienie przygotowane zostało pod kierunkiem p. G. Kubicy, a oprawą muzyczną zajął
się p. S. Trojak. Na zakończenie spotkania pani
Dyrektor złożyła życzenia wszystkim obecnym
pracownikom szkoły, uczniom i ich Rodzinom.
Ostatnim akcentem tego dnia były klasowe wigilie z opłatkiem, białym obrusem i siankiem pod
nim, świecą oraz życzeniami: Wesołych Świąt
i oby nadchodzący Rok 2015 nie był gorszy niż
mijający.
Zespół Promujący Szkołę

Jeżeli bliskie są Państwu sprawy: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży, przeciwdziałania patologiom społecznym, pomocy społecznej – w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między społecznościami, rozważcie Państwo naszą propozycję:
LKS „Klimczok – Bystra” prosi uprzejmie
o przekazanie 1% z podatku od dochodu
Konto bankowe: BS Bystra 22 8133 0003 0000 0361 2000 0001
LKS „Klimczok – Bystra”, ul. J. Fałata 14,
43-360 Bystra, tel./fax 033/8 171 231
Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra” (rok założenia 1922)
Jest organizacją pożytku publicznego (0000213857 KRS)
Głos Gminy Wilkowice
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Wójt Gminy Wilkowice
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej
1.

2.

3.

Nazwa i adres instytucji kultury:
Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w Bystrej ul. J. Fałata 2,
43‒360 Bystra
Formalne kryteria wyboru oraz wymagane kwalifikacje:
Wymagania niezbędne:
− obywatelstwo polskie,
− wykształcenie wyższe,
− co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
− co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku związanym z kulturą lub sztuką,
− predyspozycje menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem, a także predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
− pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych,
− brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
− niekaralność związana z zakazem pełnienia funkcji kierowniczych (dot. dysponowania środkami publicznymi),
− nieposzlakowana opinia,
− doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz z innymi środowiskami twórczymi,
− doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury,
− znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym finansów publicznych,
− prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:
− wykształcenie o kierunku lub specjalności kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury lub pokrewne,
− znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu
pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków
z programów Unii Europejskiej,
Wymagane dokumenty:
− wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej,
− pisemną, autorską koncepcję funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej, z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji,
− pisemną informacje na temat dotychczasowej działalności kandydata w zakresie kultury (można dołączyć referencje),
− kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
− życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
− kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane

−
−
−

−

−

4.

5.

wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa itp.),
kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności
do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw
publicznych,
oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. (Osoba wybrana na stanowisko dyrektora, będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału
aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”
z Krajowego Rejestru Karnego),
oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt
4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz.U. z 2013 r., poz. 168),
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182) w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora.

−
Informacja o terminie i miejscu złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami:
Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy przesyłać w zamkniętych kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata z podanym adresem zwrotnym oraz nr telefonu z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
„Promyk” na adres:
Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43‒365
Wilkowice lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Wilkowicach w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 06.03.2015 r.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Wilkowicach
po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:
− przewidywany termin rozpatrzenia wniosków:
13.03.2015 r.
− kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się
z warunkami organizacyjno – finansowymi działalności
Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej osobiście w Urzędzie Gminy w Wilkowicach, II piętro, pok.
407. Informacji udziela Sekretarz Gminy – Jacek Lipowiecki;
− oferty niespełniające wymagań formalnych i niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą
rozpatrywane;

Sołtys Wsi Wilkowice wyróżnił pięknie przystrojone budynki z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Wśród wyróżnionych
znaleźli się Państwo Wala z ulicy Strażackiej, Państwo Stachura z ulicy Wierzbowej oraz Państwo Dziubek z ulicy
Wyzwolenia. Gratulujemy!
UG
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
WILKOWICE

CENTRUM TECHNIK GRZEWCZYCH
jerzy.komar@komarpol.pl
www.komarpol.pl
tel. 602 556 536
33/816 28 48

KOMARPOL
al. Gen.Andersa 14
43-300 Bielsko-Biala

OFERUJEMY

> MODERNIZACJE ORAZ SPRZEDAŻ KOTŁOWNI WĘGLOWYCH,
PaLETOWyCH I GAZOWYCH
> Skład FABRYCZNY KOTŁÓW, GRZEJNIKÓW I OCZYSZCZALNI
> BARDZO DUŻY ASORTYMENT W DOBRYCH CENACH
> NAJNIŻSZY KREDYT NA MIEJSCU 0,5% MIESIĘCZNIE
> TRANSPORT, SERWIS
EKSPOZYCJA NAJNOWSZYCH URZĄDZEŃ Bielsko-Biała al. Andersa 14

G
G
m
nnnyyyyyy W
W
ooow
w
G
G
G
m
W
w
G
oooosssssss G
G
m
n
W
o
w
eeee
Głłłłłłłooo
Gm
miiiiiiinnn
Wiiiiiiilllllllkkkkkkkooo
wiiiiiiiccccccceee
G
G
m
w
G
G
m
yW
W
w

999999
13
13

Lek.med. Maciej Majcherczyk
specjalista chorób wewntrznych
ENDOKRYNOLOG
USG tarczycy
Gabinet lekarski:
Szczyrk ul.Zdrowia 1
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576
www.endokrynologmajcherczyk.pl
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REHABILITACJA MASAŻ

Wykonujemy:
- masaż leczniczy i relaksacyjny
- drenaż limfatyczny
- zabiegi fizykalne: elektroterapia, ultradźwięki, laseroterapia,
magnetoterapia
- indywidualna rehabilitacja usprawniająca
OFERUJEMY ATRAKCYJNE CENY ORAZ RABATY
DO 50% PRZY WIĘKSZEJ ILOŚCI ZABIEGÓW!!!

REJESTRACJA: 516 491 354
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Ćwiczenia nocne na obiekcie LENKO S.A.
Na terenie zakładu Lenko przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Wilkowicach, 7 zastępów straży pożarnej ćwiczyło scenariusz
rozwoju pożaru, w części produkcyjnej i magazynowej. Jednostki
z OSP Wilkowice, OSP Bystra, OSP Meszna oraz z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Bielsku-Białej zostały zaalarmowane
o godz. 17:00 o pożarze w w/w zakładzie. Zadysponowane zastępy gaśnicze oraz drabina mechaniczna o wysokości 41 metrów po
dojeździe na miejsce zostały poinformowane przez portiera i mistrza zmiany o powstaniu pożaru na dziale krosna oraz na magazynie surowców. Po
dokonaniu rozpoznania, wprowadzono dwie
roty ratowników w Aparatach Ochrony Dróg
Oddechowych do wewnątrz oraz rozpoczęto przygotowania do
poboru wody ze stałego zbiornika wody, celem podania prądu gaśniczego przez działko przewoźne z samochodu GCBA STEYR. Następnie przybyłe zastępy dokonały przeszeregowania samochodów, umożliwiając rozstawienie się i przygotowanie do podania prądu wody z działka przenośnego zamontowanego w koszu drabiny mechanicznej SCD 41 IVECO MAGIRUS. Wszystkie przybyłe zastępy GBA zostały wykorzystane do
podawania wody na drabinę mechaniczną. W tym samym czasie
wprowadzone roty do wewnątrz zakładu zlokalizowały miejsce po-

żaru. Podczas przeszukiwania
pomieszczeń dotarli do dwóch
osób poszkodowanych. Jedna
z objawami zatrucia oraz poparzeniami II-go stopnia doznanych podczas próby gaszenia
pożaru oraz druga z otwartymi złamaniami kończyn dolnych
spowodowanych przyciśnięciem
przez wózek widłowy przewożący zbiornik typu DPPL. Po wyniesieniu poszkodowanych na
zewnątrz w bezpieczne miejsce
zorganizowano punkt medyczny, w którym to przeszkoleni ratownicy z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy prowadzili dalsze czynności pomocy przedmedycznej. Od początku ćwiczeń mistrz zmiany prowadził ewakuację pracowników po zakończeniu której, poinformował Kierującego Działaniem Ratowniczym
o ilości osób ewakuowanych (44 pracowników), która była zgodna
z listą obecności. Podczas ćwiczeń praca strażaków była utrudniona przez zadymione pomieszczenia części magazynowej. Po zakończeniu części bojowej strażacy zapoznali się z obiektem oraz
z zagrożeniami jakie mogą ich spotkać podczas prawdziwej akcji.
Ćwiczenia odbyły się dzięki zgodzie Prezesa Zakładu Lenko, Pana
Bogdana Górnickiego za co serdecznie dziękujemy.
Jarosław Polak

OSOBLIWE ROCZNICE
W listopadowym numerze naszego miesięcznika informowaliśmy czytelników o nowo uruchomionej placówce muzealnej w naszej gminie – zbudowanej i urządzonej przez pana Jana Leszka Rysia. Jednak z uwagi na fakt, że jej powstanie ma charakter
rocznicowy i dotyczy wydarzeń z roku 1514, natomiast oficjalne jej
otwarcie ma nastąpić dopiero w marcu, dlatego już teraz zamieszczamy treść tych rocznicowych wydarzeń:
W 1514 roku w pobliskim Zatorze, jego właściciel książę Janusz zginął z ręki Wawrzyńca Myszkowskiego, kasztelana oświęcimskiego. Zabójstwo to uszło mu
bezkarnie, gdyż bezpośrednio po
tym brał udział w wojnie z Moskwą, gdzie odznaczył się w bitwie
pod Orszą. Znakomite zwycięstwo
nad ponad dwukrotnie liczniejszym przeciwnikiem (8.IX.1514 r.)
osiągnęli dowódcy K. Ostrogski i J. Radziwiłł w wyniku szybkiej przeprawy przez Dniepr. Stało się to możliwe po zbudowaniu
oryginalnego mostu z beczek, czyli pierwszego w dziejach wojen militarnego pontonu.
Autorem tego osobliwego mostu był niejaki Jan Basta, mieszkaniec z pogranicza Wilkowic i Łodygowic, pełniący służbę jako bednarz – hajduk na Zamku kasztelana Jana Komorowskiego (1490
– 1566). w Żywcu. Potwierdzeniem tego wydarzenia i biografii Jana Basty jest zapis autora
16

w „Kalendarium Dziejów Polski” (str. 133)
Drugim pretekstem rocznicowym jest grafika – miedzioryt o tytule „Nostalgia” wybitnego artysty z Norymbergii Albrechta Durera, wykonana w 1514 roku. To wielkie dzieło powstałe 500 lat temu
nie tylko wprost poraża widza swym artyzmem, niesłychaną precyzją rysunku rylcem i walorem intelektualnym treści, ale stanowi przede wszystkie intrygujące przesłanie cywilizacyjno-historyczne. Grafika ta przedstawia anioła w stanie melancholii, osobliwej
kontemplacji z cyrklem w dłoni wśród rozrzuconych narzędzi, które
w swym kształcie jak i rzemieślniczej funkcji przetrwały przez pięć wieków w niezmienionej formie.
Są to m.in. hebel, kleszcze-obcęgi, pilnik, węgielnica, młotek, natomiast cyrkiel w dłoni anioła symbolizuje nieograniczoną wprost kreatywność w rzemiośle, którego mistrzem był również sam mistrz
Durer.
Opracował on również dzieło p.t. „Pouczenia
o mierzeniu cyrklem i linią”. Dzieło mistrza „Nostalgia”, a przede wszystkim zaprezentowane w niej
narzędzia rozpowszechniły się w Krakowie – a następnie w całej Koronie poprzez Jana Bonera
(+1525), żupnika krakowskiego, a potem szlachcica herbu Bonarowa. Był to szlachcic niemiecki pochodzący z miasta Landau (w Palatynacie). Jako
główny bankier króla Zygmunta I wpłynął również
w znaczący sposób na upowszechnienie niemieckich narzędzi w rzemiośle polskim.
Z uwagi na fakt, że w nowo otwartym (maleńkim)
muzeum zaprezentowany będzie również najstarszy materialny ślad genezy nazwy Wilkowic, w kolejnym numerze opiszemy historię jego pozyskania.
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