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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
wszystkim Mieszkańcom Gminy Wilkowice życzymy
spokoju, przepełnionych ciepłem rodzinnych spotkań,
optymizmu i wiary na każdy dzień.
Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego
będą czasem odpoczynku
i napełnią Państwa radością na najbliższy czas.
Wójt Gminy Wilkowic
Janusz Zemanek
wraz z pracownikami
Urzędu Gminy w Wilkowicach

Informacja Urzędu Gminy
Szanowni mieszkańcy!
W trosce o jakość powietrza i zjawisko okresowego występowania smogu, które nie omija również mieszkańców Gminy Wilkowice zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie, załączonej w kierowanym do Państwa liście, ankiety, która pozwoli na zebranie danych o stanie technicznym zastosowanych kotłów grzewczych w Państwa domach oraz
w przyszłości pomoże przedstawić kompleksową ofertę dostosowaną do potrzeb Mieszkańców w związku z koniecznością zmiany sposobu ogrzewania.
Już niebawem, do Waszych domów, zostanie dostarczony przez listonosza list wraz z formularzem ankiety.
Proszę o wypełnienie ankiety oraz zwrot do specjalnej skrzynki ankietowej znajdującej się w Urzędzie Gminy w Wilkowice na parterze przy Biurze Obsługi Klienta, w terminie do 19 kwietnia br. Wypełnioną ankietę można również przekazać
sołtysowi, który dostarczy ją do Urzędu Gminy.
Z poważaniem,
Wójt Gminy Wilkowice
Janusz Zemanek

zaproszenie
SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY WILKOWICE!
Sołtysi wsi Bystra i Meszna zapraszają na zebrania wiejskie, które odbędą się:
			
- w dniu 15.04.2019 r., o godz. 17:00, w budynku OSP Meszna,
			
- w dniu 16.04.2019 r., o godz. 17:00, w budynku OSP Bystra.
Zapraszamy na nasz profil na

Najmłodsza uczestniczka biegów

www.facebook.com/gminawilkowice/

WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy
Wilkowice Janusz Zemanek między innymi:
Ogłosił przetargi nieograniczone na następujące zadania:
- „Remont cząstkowy dróg – nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Wilkowice
w sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice”.
- „Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej w Bystrej – Etap II”.
W dniu 19.03.2019 r. dokonano wyboru
oferty najkorzystniejszej na robotę budow-

laną „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wzdłuż ul. Furmaniec w Wilkowicach” oraz
dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej
na robotę budowlaną „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Ogrodową i Kolorową w Bystrej”.
Podpisał umowy na następujące zadania:
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3”.

- „Świadczenie usługi pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół
budynku gminnego przy ul. Parkowej 10
w Wilkowicach”.
- „Świadczenie usługi pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku
Przedszkola Publicznego w Bystrej przy
ul. Przedszkolnej 3”.

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY WILKOWICE
W DNIU 27 LUTEGO 2019 R., W SPRAWIE:
V/37/2019

Zmiany załącznika nr 3 do Uchwały Nr XLIII/357/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Wilkowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

V/38/2019

Maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2019 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zasady
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

V/39/2019

Zmiany uchwały Nr XXXII/271/2017 Rady Gminy Wilkowice w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku
szkolnego uczniom klas szóstych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wilkowice w latach szkolnych
2017/2018 do 2020/2021.

V/40/2019

Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2019.

V/41/2019

Wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2019-2032.

V/42/2019

Ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

V/43/2019

Zmiany uchwały nr LIII/445/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zasad ustalania
i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej za rok 2019 oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

V/44/2019

Warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntów stanowiących własność Gminy Wilkowice w prawo własności tych gruntów i wysokości stawki procentowych tych bonifikat.

V/45/2019

Odwołania członka Rady Społecznej SGZOZ w Wilkowicach powołanego uchwałą nr XVII/151/2016 Rady Gminy
Wilkowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej SGZOZ w Wilkowicach.

V/46/2019

Powołania członka Rady Społecznej SGZOZ w Wilkowicach powołanej uchwałą nr XVII/151/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej SGZOZ w Wilkowicach.

V/47/2019

Zmiany Uchwały nr II/5/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Wilkowice kadencji 2018-2023.

V/48/2019

Zmiany uchwały nr II/6/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczących
Komisji Rady Gminy i ich zastępców kadencji 2018-2023.

program „Czyste Powietrze”
Wójt Gminy Wilkowice zaprasza na spotkanie
dotyczące programu

Czyste Powietrze,
które odbędzie się 25.04.2019 r. o godzinie 17:00 (czwartek),
w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” Bystra ul. Juliana Fałata 2K.
Na spotkaniu omówione zostaną zagadnienia m.in.:
• jak skutecznie otrzymać wsparcie finansowe dla osób fizycznych (na wymianę kotłów i termomodernizację budynków)
w ramach programu Czyste Powietrze,
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• przedstawienie założeń projektu: „Ogólnopolski system wsparcia
doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”,
• sposoby ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Wilkowice.

Głos Gminy Wilkowice

Trwają pierwsze przyłączenia do nowej kanalizacji
Za nami spotkania informacyjne z mieszkańcami Wilkowic i Bystrej, dotyczące realizacji projektu „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. Zgromadzeni
mieszkańcy mogli zapoznać się z aktualnym stanem zaawansowania prac oraz uzyskać szczegółowe informacje
na temat przebiegu przyłączy kanalizacyjnych do poszczególnych posesji.
W ramach trzech etapów budowy sieci
kanalizacyjnej w obszarze aglomeracyjnym
Wilkowic do końca czerwca 2022 roku powstanie łącznie ponad 78 km nowych odcinków kanalizacji. Z tego ponad 56 km stanowić będą główne sieci, a 22 km sięgacze kanalizacyjne doprowadzone do objętych projektem posesji.
Dzięki tej inwestycji dostęp do nowej kanalizacji sanitarnej uzyska 5.293 mieszkańców w Wilkowicach, Bystrej i Mesznej. Ścieki komunalne, zamiast trafiać do
szamb (często nieszczelnych), popłyną
głównymi kolektorami do oczyszczalni ścieków „Komorowice” w Bielsku-Białej. Komfort życia mieszkańców zdecydowanie wzrośnie. Jednocześnie poprawi się stan środowiska naturalnego na terenie gminy, a zwłaszcza czystość wód
gruntowych i powierzchniowych.
Z zaplanowanych 78 km wybudowano dotychczas 29 km
nowej sieci kanalizacyjnej. Jej
pierwsze odcinki zostały oddane do użytku w Bystrej w październiku ubiegłego roku – w ul.
Kościelnej, Tatrzańskiej i Skośnej. W tych lokalizacjach
mieszkańcy mogą przyłączyć
się już do nowo powstałej sieci.

W najbliższym czasie tę możliwość uzyskają w Wilkowicach mieszkańcy posesji
przy ul. Zielnej, Do Lasku, Relaksowej, Do
Boru, Długiej, Krętej, Kościelnej, Cienistej,
Szarotek, Cmentarnej i Nad Wilkówką. Aktualnie trwają procedury odbiorów technicznych sieci kanalizacyjnej w ich rejonie.
Podczas dwóch marcowych spotkań –
w Bystrej i Wilkowicach – mieszkańcy mieli
między innymi możliwość dokładnego przeanalizowania przebiegu przyłączy kanalizacyjnych zaprojektowanych indywidualnie
dla poszczególnych posesji. Wykonawcy
robót doprowadzają na każdą działkę „sięgacz” zakończony studzienką kanalizacyjną. Właścicielom posesji pozostaje do wy-

konania jedynie odcinek łączący instalację
domową ze studzienką.
Najbliższe prace kanalizacyjne prowadzone będą w Wilkowicach między ulicami Ustronną i Wesołą – w ulicach Gruntowej, Kaczeńców, Sarniej, Żwirowej,
Stromej, Wesołej, Południowej, Zajęczej
i Wodnej, a także w rejonach ul. Potoczek
i Parkowej. W Bystrej kolejne roboty zaplanowano w rejonie ul. Szczyrkowskiej.
Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
ERMAT GROUP

Spotkanie z mieszkańcami – OSP w Wilkowicach

Terminy przyjęć w sprawach skarg i wniosków
do Rady Gminy w Wilkowicach
Szanowni Mieszkańcy!
Informuję o dyżurach, w ramach których istnieje możliwość porozmawiania
na temat aktualnych problemów, z którymi spotykacie się Państwo na terenie Gminy Wilkowice. Ponadto odbywają się również przyjęcia w sprawie skarg i wniosków,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
w Biurze Rady Gminy (osobiście lub telefonicznie 33 499 00 77 wew. 414), w godzinach pracy Urzędu Gminy w Wilkowicach.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą da-

lekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej,
a także ustnie do protokołu.
Skargi i wnioski dotyczące działalności
Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, a także gminnych instytucji
kultury składane mogą być w Biurze Obsługi Klienta (BOK) – parter Urzędu Gminy w Wilkowicach, które prowadzi centralny rejestr korespondencji wpływającej do
Urzędu.
Dodatkowo przyjmuję w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 17.00 do
18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury PROGłos Gminy Wilkowice

MYK w Bystrej przy ul. Juliana Fałata 2K,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
w Biurze Rady Gminy (osobiście lub telefonicznie 33 499 00 77 wew. 414) lub
za pomocą poczty elektronicznej mkwiatek@rada.wilkowice.pl.
Marcin Kwiatek
Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice
Dane kontaktowe:
Biuro Obsługi Rady Gminy: 33 499 00
77 wew. 414
e-mail: mkwiatek@rada.wilkowice.pl
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Zimowa półkolonia w Mesznej
Tegoroczna zimowa półkolonia dla dzieci szkolnych w Mesznej została zorganizowana w pierwszym tygodniu ferii zimowych
dla województwa śląskiego, tj. w dniach od
11.02. do 15.02.2019 r.

Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej zadbało o atrakcyjny program zajęć, na który
składały się zajęcia kulturalne, rekreacyjne,
sportowe i naukowo-techniczne.
I tak np. dzieci skorzystały z licznych atrakcji rekreacyjnych w „Jumpowni‘’ w Bielsku-Białej,
z zajęć na basenie „Aqua”,
a także z rozgrywek sportowych
zorganizowanych
w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach.
W teatrze „Banialuka”
obejrzały piękne przedstawienie pt. „Tuwim i…” na
podstawie utworów Juliana
Tuwima.
Najwięcej wrażeń wynio-

sły z pobytu w „Naukotechnice” w Świnnej-Porębie, biorąc udział w ciekawych zajęciach z dziedziny fizyki, chemii i ciekawostek naukowo-technicznych.
Opiekę nad uczestnikami zimowiska
sprawowały nauczycielki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej oraz organizatorzy półkolonii. Dzieci korzystały ze
smacznych obiadów przygotowywanych
przez szkolną kuchnię.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przebiegu tegorocznego wypoczynku dla 45 uczniów naszej szkoły,
serdecznie dziękujemy.
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej

Kultura przychodzi nie tylko… z wiosną,
czyli jak dzieci z Przedszkola Publicznego w Bystrej poznają sztukę
Laptop? Tablet? Komórka? – niekoniecznie to najważniejsze dla małego przedszkolaka. Ale bywanie w miejscach, gdzie
można nawiązać kontakt ze sztuką – tak. Nasze przedszkolaki przez cały rok uczestniczą w różnorodnych kulturalnych
przedsięwzięciach. Kilkakrotnie byliśmy w GOK–u „Promyk” na spotkaniach z Filharmonią Śląską.
Słuchaliśmy utworów kompozytorów klasycznych: J. H. Bacha, L. von Beethovena, J. Straussa, W. A. Mozarta oraz poznaliśmy budowę i sposób grania na różnych
instrumentach orkiestry dętej. Harfa, obój
i klawesyn to instrumenty tajemnicze – ale
teraz już znane dzieciom, a utwory „Mała
fontanna”, „Marsz żołnierzy”, „Kiedy Święci Wschodzą”, „Nad pięknym modrym Dunajem” są pełne spokojnej, melodyjnej magii wyciszając dzieci pozwoliły im rozwinąć pozytywne emocje. „Przy okazji” oglądaliśmy wystawy m.in.: „Międzynarodową
Wystawę na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową „Vianocna Pohladnica” oraz
„W pół drogi do ciszy”. Te krótkie spotkania
w „Promyku” pozwoliły wszystkim obcować
ze sztuką i kulturą.
Cyklicznie odwiedzamy bibliotekę
w Bystrej, w której pani Asia w ciekawy, przystępny, wesoły i zabawny sposób zachęca do kontaktu z literaturą. Wspólne oglądanie książeczek, rozmowy na temat ilustracji oraz wysłuchanych opowiadań
– z jednej strony rozbudzają zainteresowanie książką, a z drugiej zachęcają dzieci do zapamiętania zachowań społecznych, pozytywnie
odbieranych przez otoczenie. Uczą,
że uśmiech i spokój pomagają w nawiązaniu zgodnego kontaktu z kole4

gami i dorosłymi, w różnych miejscach i sytuacjach. Nasi podopieczni chodzą z rodzicami do biblioteki i chętnie wypożyczają książki, o których opowiadają kolegom
w przedszkolu.
Bezpośredni kontakt ze sztuką w teatrze
– to nie lada przeżycie. Dlatego też w marcu „Tygryski” i „Misie” oglądały w BCK-u
w Bielsku-Białej spektakl „Przygody Kota –
Mądrość Pokoleń”. Mały Filemon pod opieką Bonifacego poznawał świat przeżywając wiele przygód. Pełna dyskretnej opiekuńczości postawa starszego kota pozwoliła Filemonowi zrozumieć, że świat jest ciekawy, ale nie niebezpieczny dla małego
odkrywcy (dzieci chętnie utożsamiały się
z postaciami). Duże wrażenie robiła muzy-

ka i gra świateł, wtedy na widowni było słychać głośne „ooooo”.
Natomiast „Ogniki” i „Skrzaty” uczestniczyły w interaktywnej inscenizacji teatralno – edukacyjnej dla najmłodszych „Trzy
świnki, czyli magia teatru”, wystawianej
w „Banialuce” w Bielsku – Białej. „Maluszki
i średniaki” żywo reagowały na przyśpiewki i swawole wesołych świnek, naśladowały wycie wilka i pomagały mu zdmuchnąć
słomiany, a później drewniany domek. Zabawa na scenie, nawiązanie przyjaźni ze
świnkami i wilkiem umożliwiła poznanie teatru „od strony kulis”. Słowa (scenariusz,
reflektor, marionetka, pacynka, kukiełka)
oraz anegdoty teatralne (nadepnięcie na
scenariusz, który upadł, przed podniesieniem go ze sceny), to ciekawostki,
które dzieci chętnie zapamiętają.
Przekazywanie
pozytywnych
emocji poprzez obcowanie ze sztuką i kulturą sprawia, że dzieci są dla
siebie milsze, wyrozumiałe, otwarte na nowości, dostrzegają emocje drugiej osoby, potrafiąc na nie
odpowiednio zareagować; co być
może w przyszłości przełoży się na
umiejętność zgodnego życia w społeczeństwie.
Aleksandra Jaślanek
Agnieszka Ziemiańska

Głos Gminy Wilkowice

„CZY JUŻ NADCHODZI WIOSNA? KOCHAJMY ŚWIAT!
Zbliża się wiosna. Nasze przedszkole podejmuje wiele działań na rzecz ochrony środowiska i edukacji proekologicznej. Dzieci prezentują swoje prace artystyczne, biorą udział w konkursach, warsztatach i akcjach. Poprzez kreatywne działania dzieci
uczą się samodzielności, a zachęcanie do twórczego rozwiązywania problemów, motywowania do poszukiwań i badań rozwija
u nich aktywności poznawcze.
Zbliża się wiosna. Nasze przedszkole podejmuje wiele działań na rzecz ochrony środowiska i edukacji proekologicznej. Dzieci prezentują swoje prace artystyczne, biorą udział w konkursach, warsztatach i akcjach. Poprzez kreatywne działania dzieci
uczą się samodzielności, a zachęcanie do
twórczego rozwiązywania problemów, motywowania do poszukiwań i badań rozwija
u nich aktywności poznawcze.
Dzieci dostrzegają naturę i szanują piękno przyrody wokół siebie. Przy współpracy
z rodzicami w przedszkolu organizowane
są akcje zbierania baterii, makulatury, nakrętek. Przedszkolaki uczą się segregować
śmieci. Poznają rolę czystego powietrza,
zwracają uwagę na niebezpieczeństwa zagrażające środowisku, rozwijają właściwy
stosunek do przyrody.
Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny i harmonijny rozwój możliwości
twórczych dzieci, kształtuje i rozwija wrażliwość na piękno kształtów i barw otaczającej rzeczywistości. Pobudza wyobraźnię,
umiejętność wypowiadania swojego sto-

sunku do świata.
Różnorodne techniki plastyczne, techniczne, zabawy twórcze, kontakt z formami teatralnymi, muzycznymi, ruchowymi, kształtują wrażliwość artystyczną dzieci, ułatwiają orientację w czasie, przestrzeni, poznanie własnych możliwości, uwrażliwiają na piękne słowa, postawę, wartości
moralne. Nasze przedszkole prowadzi systematyczną akcję „Cała Polska czyta dzieciom”.
Dziecko zaprzyjaźnia się z czytaniem,
ma bezpośredni kontakt z książką.
W przedszkolu zorganizowany jest dla
dzieci i rodziców „Kącik czytelnika”, gdzie
Rodzice wymieniają pozycje książkowe,
a po przeczytaniu bajki wracają do kącika. W każdej sali przedszkolaki korzystają z pomocą nauczyciela z dużej biblioteki oraz w kącikach książki znajdujących się
w każdej grupie.
Atrakcje przedszkolaków w lutym i w marcu:
• W dniu 27 lutego 2019 r. grupa „ŻABKI”
brała udział w spotkaniu ze sztuką. Dzieci wysłuchały bajki pt.: „MYSZ ZE WSI
I MYSZ Z MIASTA” oraz uczestniczyły
w warsztatach plastycznych, na których
wykonywały prace z papieru i balonów „Dinozaury”.
• 20 lutego na sali OSP w Wilkowicach
odbyło się spotkanie z Filharmonią Śląską, na którym przedszkolaki poznały
harfę i obój, śpiewały piosenkę o gamie
i utrwalały solmizację.
• 22 lutego starsze przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych organizowanych przez Gminną Bibliotekę
w Wilkowicach pt. „AFRYKA TADZIKA”.
Dzieci zdobyły doświadczenie i wiedzę
o otaczającym świecie, o zwyczajach ludzi, zwierzętach i roślinach Afryki.

Paschalnej radości na Święta
Zmartwychwstania Pańskiego

• 22 lutego przedszkole gościło teatrzyk
objazdowy z przedstawieniem „WIELKIE
SPRAWY MAŁEJ ŻABY”.
• 14 marca dzieci oglądały przedstawienie pt.: „W CIENIU ŁOPIANOWEGO LIŚCIA” w wykonaniu aktorów teatru objazdowego.
• 15 marca przedszkolaki z grup starszych
brały udział w WARSZTATACH MYDLANYCH zorganizowanych przez Gminną
Bibliotekę Publiczną, na których wykonywały mydełka ekologiczne.
• 18 marca przyjechała na spotkanie z dziećmi BAŚNIOWA KAPELA.
• 20 marca dzieci z grup ŻABKI i SMERFY
zwiedziły STUDIUM FILMÓW RYSUNKOWYCH w Bielsku-Białej, gdzie zobaczyły jak powstają filmy rysunkowe, oglądały film „BOLEK I LOLEK” oraz „REKSIO”.
• 21 marca przedszkolaki w barwnym korowodzie z MARZANNĄ pożegnały zimę,
a powitały wiosnę.
• Został rozstrzygnięty II etap przedszkolnego konkursu plastycznego inspirowanego muzyką Vivaldiego „Cztery pory
roku” – „ZIMA” Laureatami konkursu zostali: ALICJA SZ. – „Biedroneczki”, JULIA J.
– Motylki, WIKTOR I. – Krasnoludki, JASIU J. – Pszczółki, EMILKA W. – Żabki,
SZYMUŚ D. – Smerfy.
Niech nadchodząca wiosna zachęci
wszystkich Rodziców do wspólnych spacerów z dziećmi. Podczas spacerów i wycieczek dzieci mogą słuchać przyrody, rozróżniać odgłosy ptaków, mierzyć odległości, badać, fotografować, porównywać oraz
spotykać się z ciekawymi ludźmi.
Barbara Nowak
Danuta Staniec
Małgorzata Tobiasz

życzy

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia spokoju i wzajemnej
życzliwości.
Niech ten wyjątkowy czas przyniesie Państwu odpoczynek w rodzinnym gronie, przyniesie wytchnienie
i będzie źródłem dobrych wspomnień.

Janina
Janica-Piechota

Grzegorz Gabor - Członek Zarządu Powiatu Bielskiego
oraz Adam Caputa - Radny Powiatu Bielskiego

radna Powiatu
Bielskiego

Głos Gminy Wilkowice
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Bal Przebierańców w Przedszkolu w Mesznej
W piątek 1 lutego 2019 roku w Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Mesznej odbył się bal karnawałowy.
W tym dniu nasze przedszkole odwiedziły
tłumy barwnych postaci. Od samego rana
do sal schodziły się dzieci przebrane za
superbohaterów, księżniczki, zwierzątka,
policjantów, strażaków i liczne bajkowe postaci.

W czasie balu wszyscy mieli okazję, by
przy muzyce zaprezentować swoje stroje,
a także podziwiać przebrania pozostałych
uczestników. Oczywiście na zabawie karnawałowej nie mogło zabraknąć tańców –
były grupowe pląsy, pociągi, pokazywanki,
a także tańce dowolne do ulubionych dziecięcych hitów. Odbyły się także liczne konkursy z nagrodami. Ochotnicy mogli zmierzyć się m.in. w tańcu na coraz mniejszej

kartce, a także w kalamburach – gdzie musieli przedstawić ruchem wylosowaną bajkową postać. Organizatorzy zadbali o słodki poczęstunek, na który w połowie balu
z wielkim apetytem udały się wszystkie
przedszkolaki.
Zwieńczeniem balu było zrobienie pamiątkowych zdjęć, które na zawsze przypominać nam będą ten wyjątkowy dzień.
Zespół Promujący Przedszkole

VIII OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY WILKOWICE W NARCIARSTWIE
ZJAZDOWYM I SNOWBOARDZIE
W dniu 17 marca 2019 r. o godzinie 13:00
na stoku narciarskim Biały Krzyż w Szczyrku odbyły się VIII OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY WILKOWICE W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM I SNOWBOARDZIE
organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej.
W zawodach wzięło udział 78 uczestników, w tym głównie dzieci i młodzież szkolna, nie tylko z Gminy Wilkowice, ale również sąsiednich miejscowości – między innymi Szczyrku, Wisły, Bielska-Białej. Każdy
z uczestników otrzymał dyplom, pamiątkowy upominek oraz ciepły posiłek.
Zdobywcom trzech pierwszych miejsc,
w poszczególnych kategoriach wiekowych, wręczono medale ufundowane przez
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sponsorów. Wyniki są dostępne w siedzibie SRM. Najmłodsza uczestniczka miała
4 lata, a najstarszy uczestnik miał 82 lata.
Projekt pt. „Aktywna Meszna 2019”, którego jednym z zadań było przeprowadzenie w/w Mistrzostw, napisany przez członków SRM, został dofinansowany ze środków Gminy Wilkowice. Podczas Mistrzostw
gościliśmy Wójta Gminy Pana Janusza Zemanek z rodziną i Przewodniczącego Rady
Gminy Pana Marcina Kwiatek z rodziną
oraz Sołtysa Mesznej Pana Antoniego Kufel.
Serdecznie dziękujemy sponsorom: Dystrybutorowi marki Elan na Polskę Tereza
Trtíková, Dagmara Krzyżyńska z Bystrej,

Głos Gminy Wilkowice

Wala Sp. z o.o. z Wilkowic, Państwu Znamirowskim ze Szczyrku, Panu Tadeuszowi
Bąbol, Panu Robertowi Cieślar. Szczególne podziękowania kierujemy do Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Bystrej za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku oraz
wszystkim osobom, którzy swoją pracą
wsparli przeprowadzenie Mistrzostw.
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim
uczestnikom za podjęcie wyzwania, laureatom za wspaniałe wyniki, kibicom za obecność i wsparcie.
A. Kosmala, K. Gnioździorz
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej

WIELKI SUKCES UCZENNIC Z WILKOWIC
14-17 marca br. na trasach ON Kotelnica Białczańska, odbyły się Finały Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży i Dzieci w narciarstwie biegowym. Wszystkim startującym przez 3 dni towarzyszyła typowo marcowa pogoda. Śnieg, deszcz, silny wiatr,
a na koniec słońce mocno dało się we znaki wszystkim obecnym. Pogoda jednak nie
była straszna, aby uczniowie szkół z Wilkowic odnieśli historyczne sukcesy, przywożąc łącznie, aż 9 medali.
Na imponujący dorobek Wilkowic złożyły się wyniki indywidualne oraz sztafetowe:
• Weronika Drelicharz – złoty medal stylem
klasycznym;
• Zofia Dusińska – srebrny medal stylem
klasycznym (1 sekunda do złota), oraz
2 miejsce stylem dowolnym,
• Maria Jakubiec – brązowy medal stylem
klasycznym oraz brązowy medal stylem
dowolnym,
• Alicja Nowak – brązowy medal stylem
dowolnym, 5 miejsce stylem klasycznym,
• Anna Pawlik – srebrny medal stylem klasycznym,
• Martyna Mańdok – brązowy medal stylem klasycznym.
Miejsca w czołówce Polski zajmowali
również:
• Emilia Dobija – 4 miejsce stylem klasycznym, 8 miejsce stylem dowolnym,
• Martyna Rosiak – 5 miejsce stylem do-

•
•
•
•

wolnym oraz 6 miejsce stylem klasycznym,
Amelia Świecak – 8 miejsce stylem klasycznym i 10 miejsce stylem dowolnym,
Jakub Pawlik – 18 miejsce stylem klasycznym i dowolnym,
Kalina Dziubek – 11 miejsce stylem klasycznym,
Martyna Mirowska – 16 miejsce stylem
klasycznym.

W ostatni dzień zmagań podczas biegu sztafetowego Uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Wilkowicach wywalczyły historyczny ZŁOTY medal Mistrzostw Polski (2003-2005) w sztafecie 4x3 km w składzie (Zofia Dusińska, Maria Jakubiec, Emi-

lia Dobija, Kalina Dziubek). Rewelacyjny
bieg zaliczyły również uczennice SP nr 1
w Wilkowicach (2006 i młodsi), plasując się
na 4 miejscu w Polsce (Anna Pawlik, Martyna Mirowska, Martyna Rosiak oraz Martyna Mańdok).
Tak wspaniałe wyniki pozwoliły na to, aby
w punktacji generalnej dziewcząt 20032005 uczennice SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 w WILKOWICACH ZAJĘŁY
1 MIEJSCE, zostawiając za sobą takie potęgi jak m.in. ZSMS Zakopane, Z-SP Istebna czy SP2NSS Ustrzyki Dolne.
W kategorii szkół podstawowych w klasyfikacji dziewcząt 2006 i młodsze SP
1 Wilkowice uplasowało się na 4 miejscu
natomiast SP 2 Wilkowice na 6.
Gratulujemy serdecznie naszym uczniom
za tak piękne reprezentowanie Szkół z Wilkowic na arenie krajowej. Dziękujemy również wszystkim rodzicom, którzy wspierali
swoje pociechy i byli razem z nami. Podziękowania również za pomoc podczas zawodów dla Pani Agnieszki Szymańczak-Fiołek.
Nauczyciel wf w Wilkowicach
mgr Beata Szymańczak

Karta Dużej Rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wilkowicach informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej
Rodziny mogą uzyskać rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej
troje dzieci.
Głos Gminy Wilkowice

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, rodzice
nie mogą być pozbawieni — w stosunku do co
najmniej trojga dzieci — władzy rodzicielskiej,
ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.
Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach
ul. Parkowa 10, tel. 33 443 22 55 w. 104.
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SZANOWNY CZYTELNIKU!
Informujemy, że biblioteki w gminie wilkowice będą
nieczynne w dniu 19 kwietnia br., tj. wielki piątek.
informujemy również, iż podczas
„długiego weekendu majowego”
tj. w dniach 29, 30 kwietnia oraz 2 maja
filia w bystrej:
nieczynna 2 maja!
filia w mesznej:
czynna w godzinach 9.00-13.00
biblioteka główna w wilkowicach:
czynna w godzinach bez zmian
Dyrektor GBP w Wilkowicach
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Pogodnych i wesołych
Świąt Wielkiej Nocy
wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny.
Spokoju w sercu i radości
ze Zmartwychwstania Pańskiego
życzy
Dyrektor GOK ,,Promyk”
z Pracownikami

co u nas...
Początek marca, z racji Dnia Kobiet, dedykowaliśmy naszym wspaniałym Paniom. Podczas
pierwszego marcowego spotkania DKF „Promyk”
wyświetliliśmy film pt. „Marina Abramović: artystka obecna” w reżyserii M. Akersa, opowiadający
o światowej sławy ikonie body art’u i performance’u, której prace od lat 60. w bezkompromisowy
sposób opowiadają
o kobiecości, erotyce i miłości.

Kolejnym wydarzeniem, przewidzianym dla naszych Pań, były warsztaty śmiechojogi – „Śmiech to zdrowie”, które poprowadziła etnograf – Pani Basia Rosiek. Zadając uczestniczkom zajęć pytanie: „Co robiłyście
podczas warsztatów?”, usłyszałam: „Śmiałyśmy się”! I o to chodziło! Pani Basia przygotowała takie ćwiczenia, po których wszystkie Panie wyszły szczęśliwe, zrelaksowane
i przede wszystkim uśmiechnięte, więc cel warsztatów został osiągnięty! Dziękujemy
Pani Basi za przygotowanie i poprowadzenie tak wspaniałych zajęć.
Marcowy Klub Podróżnika również poświęcimy Wam, drogie Panie! Z tej okazji
zaprosiliśmy Pana Piotra Kowalczyka – pilota wycieczek, przewodnika i fotografa,
a przede wszystkim podróżnika, publikującego w magazynach podróżniczych. Spotkanie zatytułowane „Kobiety na trzech kontynach” oparte było o historie trzech kobiet
z trzech odmiennych kulturowo rejonów
świata spotkanych podczas podróży. Zagłębiliśmy się w świat islamu, kambodżańską dżunglę i osady środkowej Sahary....
Dziękujemy Panu Piotrowi za fascynującą
prezentację!
Kolejnym wspaniałym, marcowym wydarzeniem w GOK „Promyk” był koncert, który odbył się z okazji Dnia Św. Patryka! Znakomita muzyka irlandzka, połączona z tradycyjnym irlandzkim tańcem na najwyższym
poziomie w wykonaniu zespołu Macalla Trio oraz tancerzy:
Ruth McKenna – gwiazdy tańca irlandzkiego i polskiego tancerza Mateusza Wójcika. Był
to, bez wątpienia, niezwykły
wieczór, który na długo pozostanie w naszej pamięci.

20 marca, na
deskach naszej
sceny wystąpił
Teatrzyk Dziecięcy „DEBIUCIK” oraz Teatr „BEZIMIENNI” z Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach. Obie grupy teatralne prowadzone są przez Panią Urszulę Kucharską, która przygotowała scenariusz, scenografię i kostiumy oraz wyreżyserowała zaprezentowany w naszym GOK-u spektakl pt. „Głębia”. Tytuł miał podwójne znaczenie: akcja spektaklu rozgrywała się na dnie - w głębi oceanu oraz był metaforą głębi naszych uczuć i naszego serca. Przedstawienie było zachwycające, a ogrom oraz różnorodność strojów i scenografii wywarły na naszej publiczności wielkie wrażenie!
Chcielibyśmy podziękować i pogratulować naszym
wspaniałym, zaproszonym artystom za piękny, poruszający spektakl i życzyć dalszego rozwoju i sukcesów.
Ponieważ przedstawienie bardzo spodobało się naszej
przybyłej publiczności, postanowiliśmy, że zaprosimy grupy
ponownie, aby zagrały dla Was „Głębię” raz jeszcze!
Informacje wkrótce.

Głos Gminy Wilkowice
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KWIECIEŃ

OGŁASZAMY 1. KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI 75. ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. SZCZEGÓŁY NA PLAKACIE

Data

Godzina

Nazwa imprezy

Organizator

Miejsce

Odbiorcy

Wtorek
02.04.
Wtorek
02.04.
Środa
03.04.
Piątek
05.04.

17:00

Warsztaty fotograficzne: „Taniec, stan umysłufotografia tańca”. Prowadzi P. Artur Strąk. Zapisy od 25.03.
DKF „Promyk”: „Szczęśliwy Lazzaro”,
reż. A. Rohrwacher
Teatrzyk dla dzieci: „Złota kaczka”,
Teatr Krak-Art.
Wernisaż fotografii Zosi Ferfeckiej: „Czy to jestem ja?”

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

z opiekunami

GOK „Promyk”

Wszyscy

Sobota
06.04.

17:00

„Stara
Szkoła”
w Huciskach

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

Poniedziałek

19:00

Wtorek
09.04.
Wtorek
09.04.
Środa
10.04.
Czwartek
11.04.

18:00

Spektakl dla dorosłych: „Przepraszam, nie
przeszkadzam?”, Teatr Oddzielny z Jaworzna.
Bilety od 18.03.
Tydzień Tańca. Koncert grup tanecznych z GOK
„Promyk”. Wstęp wyłącznie z zaproszeniami!
Wernisaż fotografii Artura Strąka
„Taniec, stan umysłu”
Tydzień Tańca. DKF „Promyk”: „Over the limit”.
Spotkanie z reżyser filmu Martą Prus.
Tydzień Tańca. Warsztaty tańca orientalnego,
prowadzi Marcelina Hernik. Zapisy od 25.03.
Tydzień Tańca. Warsztaty breakdance,
prowadzi Bboy Alien. Zapisy od 25.03.

08.04.

19:00
16:30
17:00

19:00
16:0018:00
16:0018:00

Dzieci

Wstęp wolny
biletowany

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Zaproszeni
goście

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Kobiety

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Dzieci
od 8 lat
Młodzież
Organizacje,
Działacze
Kultury

Czwartek
11.04.

17:00

„Czwartkowe spotkania
z Organizacjami z Gminy Wilkowice”

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Czwartek
11.04.

19:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Piątek
12.04.

15:0016:30

Spotkanie z psychodietetykiem P. Wiesławą Rusin:
„Wiosenny detoks i pyszne jadalne chwasty”. Wykład
połączony z degustacją.
Tydzień Tańca. Warsztaty dancehall,
prowadzi Mateusz Nowak. Zapisy od 25.03.

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Dzieci
od 7 lat
Młodzież

Wszystkie
parafie

Wszystkie
parafie

Wszyscy

Rekolekcje z kinem: „Mali bohaterowie”,
reż. A. D. Julliand
Teatrzyk dla dzieci: „Prawdziwy skarb”, Teatr Eden.

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wstęp wolny

GBP
Wilkowice

OSP
Bystra

z opiekunami

DKF „Promyk”: „Mnich z morza”,
reż. R. Skalski
Spotkanie z okazji Jubileuszu Stowarzyszenia
Plastyków „Ondraszek” z Bielska-Białej
Koncert laureatów diecezjalnego etapu
Przeglądu Pieśni Patriotycznej
Klub Podróżnika: „Maroko wzdłuż i wszerz”.
Prowadzi P. Anna Brol

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

GBP
Wilkowice

GBP
Wilkowice

Wszyscy

Organizatorzy

OSP
Wilkowice

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Niedziela
14.04.
Wtorek
16.04.
Wtorek
23.04.
Wtorek
23.04.
Piątek
26.04.
Sobota
27.04.
Wtorek
30.04.

Konkurs palm wielkanocnych
19:00
10:45
19:00
17:00
15:00
19:00

KWIECIEŃ

Wszyscy
Dzieci

Wszyscy

Wstęp wolny

AKTALNE WYSTAWY:
GOK „Promyk” w Bystrej: 08.04.-06.05. WYSTAWA FOTOGRAFII „TANIEC, STAN UMYSŁU” ARTURA STRĄKA
„Stara Szkoła” w Huciskach: 05.04.-30.04. WYSTAWA FOTOGRAFII ZOSI FERFECKIEJ: „CZY TO JESTEM JA?”
GBP w Wilkowicach: 18.03.-05.04. WYSTAWA POKONKURSOWA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RZEŹBIARSKIEGO „ŚWIĘCI
APOSTOŁOWIE SZYMON I JUDA TADEUSZ”
08.04.-30.04. WYSTAWA JUBILEUSZOWA STOWARZYSZENIA PLASTYKÓW „ONDRASZEK” Z BIELSKA-BIAŁEJ
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90-ta rocznica śmierci nestora polskich malarzy
W latach dwudziestych ubiegłego wieku centrum kulturalnym na Podbeskidziu był dom w Bystrej Śląskiej – willa
Juliana Fałata. Tu w okresie między wojennym dokonywał się przepływ myśli artystycznej.

Jan Leszek Ryś

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Każdy kto we mnie wierzy,
choćby i umarł, żyć będzie.“
			
J11, 25

Szanowni Mieszkańcy!
Wielkanoc jest nadzwyczajnym i cudownym czasem. Zmartwychwstały Chrystus pokonuje ostatecznie siły
ciemności i śmierć, a w naszych sercach zapala nadzieję i radość.
Niech doświadczenie nowego życia, jakie przynosi wielkanocny poranek, napełni Was miłością i pokojem.
Niech będzie źródłem siły i sensem życia.
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kwiatek
Głos Gminy Wilkowice

Radni Rady Gminy
Wilkowice
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Ponad milion złotych w puli LGD Ziemia Bielska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez LGD Ziemia Bielska współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
21 marca 2019 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłosiło kolejne nabory wniosków w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata
2016-2020.
Z naborów mogą skorzystać mieszkańcy
naszego regionu (Bestwina, Buczkowice,
sołectwa Czechowic-Dziedzic – Bronów,
Ligota, Zabrzeg, Jasienica, Jaworze, Kozy,
Porąbka, Wilamowice, Wilkowice), jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.
Wiosenne nabory są dedykowane osobom planującym podjęcie działalności
gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji oraz ekologii i ochrony środowiska. Instytucje działające w sferze kultury
będą mogły skorzystać ze środków przeznaczonych na zachowanie dziedzictwa
lokalnego i wnioskować o dofinansowanie np. na zakup wyposażenia. W naborach mogą wziąć udział także Wnioskodawcy, którzy zaineresowani są pozyskaniem
wsparcia na wzmocnienie kapitału społecznego. Mogą oni otrzymać środki np. na

warsztaty czy spotkania podnoszące kompetencje mieszkańców.
Wysokość dotacji to 50 tys. zł dla osób
podejmujących działalność gospodarczą
(bezzwrotna premia wypłacana w dwóch
ratach). Dla wniosków na zachowanie dziedzictwa lokalnego czy wzmacnianie kapitału społecznego można ubiegać się o refundację poniesionych kosztów (w zależności od reprezentowanego sektora zwrot wyniesie od 63,63 % do 95 % kosztów, pula
środków będzie określona dla każdego naboru).
LGD Ziemia Bielska ogłosiła również nabór wniosków w ramach projektu grantowego Promowana Ziemia Bielska. Wnioski
w tym naborze, skierowanym głównie do
organizacji pozarządowych, powinny dotyczyć inicjatyw promujących obszar Ziemi Bielskiej (z wyłączeniem imprez cyklicznych). Co ważne, z naboru nie mogą skorzystać wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą. Wysokość dotacji to
20.000,00 zł (w formie refundacji poniesionych kosztów, wysokość dofinansowania –
100%).

Wnioski przyjmowane będą w terminie
od 5 kwietnia do 19 kwietnia 2019 r. Aby
złożyć projekt w zbliżających się naborach
należy najpierw zapoznać się ze Strategią
RLKS i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Można też skorzystać z bezpłatnego doradztwa, szkoleń i warsztatów oferowanych przez LGD.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD Ziemia Bielska. Uwaga! Uległ zmianie adres biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia
Bielska z siedzibą w Bielsku-Białej z dotychczasowego na: ul. Regera 81, 43-382
Bielsko-Biała. Prosimy o kontakt pod
numerem telefonu: 33 8 18 34 11. Adresy
mailowe nie uległy zmianie.
Zapraszamy do kontaktu!
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska,
ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała
Tel. 33 8 18 34 11, e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, www.ziemiabielska.pl.

BYSTRZAŃSKI ALARM SMOGOWY INFORMUJE
Przeprowadziliśmy rozmowy z Panem Mirkiem i Panem Krzysztofem, dwoma mieszkańcami naszego
terenu, którzy zdecydowali się w ostatnim czasie na unowocześnienie swoich przydomowych kotłowni.
Chętnie podzielili się z naszymi czytelnikami swoimi nowo nabytymi doświadczeniami. Oto one:
Słyszałam Mirku, że wydajesz w tym sezonie grzewczym mniej pieniędzy na ogrzewanie domu. Jakie to są oszczędności?
Tak. Do końca sezonu prognozuję wydanie około 3800 zł, przy węglu to było 4200
zł i 4400 zł; około 5,5 ton węgla było spalane rocznie.
A ile kosztowała Cię cała modernizacja?
Niespełna 7000 złotych.
Co wymieniłeś?
To była wymiana samego kotła węglowego na gazowy: 4400 zł wydałem na kondensacyjny kocioł z zamkniętą komorą
spalania klasy A. 1000 zł kosztował nowy
wkład do komina. Reszta kwoty to drobne
elementy i robocizna oczywiście. Sam bym
tego nie zmodernizował. Teraz mam tylko
mały piecyk na ścianie w łazience. Jest on
dwufunkcyjny, czyli ogrzewa też dodatkowo wodę użytkową. Nie kupowałem dodat14

kowego zbiornika CWU. Ten przepływowy
całkowicie zaspokaja potrzeby naszej czteroosobowej rodziny, choć odrobinę dłużej
trzeba czekać na ciepłą wodę, aż dopłynie
do kranu bo nie ma układu cyrkulacji…
Jak duże jest Wasze dwupiętrowe lokum?
144 metry kwadratowe powierzchni
ma cały dom. Nowy piec daje nam stabilną temperaturę przez całą dobę, co jest
ważne, zwłaszcza, gdy w domu jest małe
dziecko i starsza osoba. Zainwestowałem
przede wszystkim w swoją wygodę. Nie ma
nas w domu a ciepło jest utrzymywane.
Czy otrzymałeś jakąś dotację?
Jestem w trakcie uzyskiwania wsparcia z narodowego programu CZYSTE POWIETRZE. Do pomocy w wypełnieniu wielostronicowego wniosku poprosiłem osobę
wystawiającą certyfikaty energetyczne. TeGłos Gminy Wilkowice

raz czekam na jego rozpatrzenie. Jak się
uda otrzymać dotację, postaram się o kolejną transzę na wymianę okien, a potem na
ocieplenie całego budynku.
Czyli ubył nam w okolicy jeden kopcący
komin?
No! Już nawet dwa! Sąsiad pozazdrościł mi, że nie muszę borykać się z taszczeniem węgla i wstawaniem wcześniej,
aby przed pracą, „złożyć” ogień (bo moja
mama już do piwnicy nie schodzi).Też kupił
sobie piec gazowy! Właśnie kilka dni temu
go uruchomił.
Naprawdę jest bardziej komfortowo i taniej. W naszej gminie znaczna część domów ma doprowadzoną nitkę gazową do
posesji lub nawet kotłowni. Zatem zakup
nowoczesnego pieca gazowego jest jak
najbardziej zasadny.
Tak. Właśnie. Wśród ludzi utarła się opinia, że gaz jest drogi. Tak było w ubiegłym

wieku. Piece gazowe poprzedniej generacji spalały węgla dwa razy tyle, co teraz,
to były wielkie kotły, bez sterowników, bez
precyzyjnej regulacji a węgiel był tani no
i bardzo tanie były te wszystkie powęglowe odpady: floty, muły…Na szczęście są
już zakazane...
Ale nadal zatruwają powietrze… Mam
nadzieję, że oprócz sąsiada, będziesz miał
kolejnych naśladowców.
Też bym tego chciał. Dla siebie i dla mojej czteroletniej córeczki.
Dziękuję za rozmowę.
Cieszysz się, prawda, że w tym sezonie
wydajesz na ogrzewanie mniej niż w poprzednich latach. Powiedz nam Krzysztof,
jak do tego doszło?
Gazownia podciągnęła instalację gazową obok domu i wszystkie domy po kolei
się przyłączały.
Mieszkańcy musieli czy chcieli się przyłączać?
Chcieli, ponieważ jest to rejon, gdzie się
same nowe domy budują i ludzie zainstalowali pompy ciepła (bo jest bardzo dużo
pomp ciepła u nas). Alternatywą był ekogroszek. W roku 2017 w październiku - bodajże - złożyłem wniosek do gazowni i w maju
2018 r. wykonano przyłącze.
Na czyj koszt je wykonano?
Gazownia wykonała przyłącze do granicy
działki. Nitka od granicy i wyposażenie kotłowni było po mojej stronie.
Ile Cię kosztowała modernizacja kotłowni? Mam na myśli zakup pieca centralnego
ogrzewania i całej nowej technologii.
Całkowity koszt wyniósł 21500 zł brutto z tym, że jest to kocioł kondensacyjny
z najwyższej półki – można powiedziećo najwyższej sprawności. Do tego kupiłem
nowy zbiornik na ciepłą wodę na 150 litrów.
Wasza rodzina jest czteroosobowa, tak?
Tak.
Chciałbym dodać, że w tej kwocie zawarła się jeszcze przeróbka instalacji i zakupienie dwóch czujników temperatury umiejscowionych na piętrze i na parte-

rze, sterowanych drogą radiową. W wykończonym domu musiałem prowadzić sygnał
bezprzewodowo. Szkoda, że nie pomyślałem o odpowiedniej instalacji na etapie budowy, przed położeniem tynków…
Powiedziałeś o kosztach. A teraz opowiedz, proszę, o wzroście komfortu życia
po zmianie technologii ogrzewania.
Zmiana jest taka, że nie rozróżniam teraz sezonu grzewczego i nie grzewczego.
Acha! Czyli piec za Ciebie czuwa nad
wszystkim?
Piec czuwa nad stałym utrzymaniem zadanej temperatury w domu, niezależnie od
pogody panującej na zewnątrz. Dodatkowo
w pomieszczeniu kotłowni zrobiło się sporo
wolnego, czystego miejsca do zagospodarowania, które zajmował stary kocioł i skład
węgla.
Rozumiem.
Do tego co tydzień trzeba było przeznaczyć prawie dwie godziny na czyszczenie
tego kotła. Dźwiganie worów z węglem nie
było obojętne dla mojego kręgosłupa…
No i jeszcze miałeś problem przechowywania i utylizacji popiołu.
Tak, o tym też trzeba było pamiętać.
Gdzieś go trzymać. Kiedyś go wystawiać.
Teraz to wszystko znikło.
Czyli możemy teraz pomówić o korzyściach ekonomicznych, odczuwalnych
w Twoim portfelu.
Jakie to są oszczędności? Na pewno
masz to już wyliczone po niemal skończonym sezonie grzewczym, tak? Ile płaciłeś
za ogrzewanie w poprzednich latach a ile
w obecnym sezonie?
Porównując, na przykład grudzień i styczeń. To okres, kiedy zwykle rachunki za
ogrzewanie są najwyższe.
Tak, właśnie. W przypadku ekogroszku to
mi wychodziło około tony, czyli tona w grudniu, tona w styczniu.To jakieś dwa tysiące
złotych, ponieważ zawsze starałem się kupować węgiel dobrej jakości. Natomiast po
przejściu na gaz za dwa najzimniejsze miesiące zapłaciłem 1399 pln! Czyli mamy wydane około 600 pln mniej i nie mamy żadnej

roboty w kotłowni.
Powiedz mi jeszcze jak duży masz dom,
jak jest ocieplony?
Dom ma 200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Garaże nie są ogrzewane. Jeśli chodzi o ocieplenie ścian: obłożyłem elewacje warstwą styropianu o grubości 15 cm.
Okna masz dwuszybowe?
Tak, ale gdybym teraz budował wstawiłbym zestawy trzyszybowe ponieważ jeszcze bardziej ograniczają straty ciepła. Dobrym posunięciem było położenie podłogówki na parterze i w łazienkach na piętrze.
W sypialniach mam grzejniki. Temperatura
utrzymywana w domu w dzień to 22 stopnie a 19 stopni w nocy. Gdy wyjeżdżamy
na urlop czy weekend możemy ją obniżyć
o kilka stopni, co daje dodatkowe oszczędności i nie ma zagrożenia zamarznięcia instalacji.
To bardzo ciepło masz! Przy węglu trudniej było w całym domu utrzymać taką stabilną temperaturę, prawda?
No jasne, że nie było to możliwe. Teraz
mam taki komfort, że nawet po zapaleniu
w kominku te radiowe czujniki odcinają dopływ czynnika grzewczego z instalacji gazowej, co zabezpiecza przegrzaniu przestrzeni, gdzie rozchodzi się ciepło z kominka. Natomiast pozwalają one na utrzymanie
zadanej temperatury w pozostałej części
domu. Kominek mam zwykły, bez płaszcza
wodnego. Nie chciałem robić sobie w salonie drugiej kotłowni…
Cieszy mnie ze jesteś zadowolony. Życzę
Ci wielu ciepłych chwil przy kominku w tym
i w następnych sezonach. Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Mamy nadzieję, że nasi rozmówcy znajdą wśród mieszkańców naszej gminy wielu
naśladowców. Chcielibyśmy, aby udało się
choć trochę zmienić negatywne, stereotypowe nastawienie do gazu, jako najdroższego źródła ogrzewania domostw. Może
nie taki diabeł straszny jak go malują…

Każdy z nas może uratować życie drugiemu człowiekowi
Co to jest AED?
Automatyczny defibrylator zewnętrzny
w skrócie AED (ang.
Automated
External Defibrillator) - jest
to urządzenie, które
po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca
i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji. Jest to zabieg medyczny, polegający na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii. AED
może być używany przez osoby posiada-

jące wykształcenie medyczne, jak również przez osoby, które takiego wykształcenia nie posiadają, ale odbyły odpowiednie szkolenie z pierwszej pomocy np. BLS
+ AED, czyli podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna.
Po licznych badaniach stwierdzono, że
wczesne użycie defibrylatora powoduje zwiększenie wskaźnika przeżyć, jeżeli defibrylację wykonano w ciągu 3 minut
od chwili zatrzymania krążenia wskaźnik
ten wzrasta w niektórych przypadkach nawet do 75%. Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia jest migotanie komór (ang.
Ventricular Fibrilation VF) - jest to zabuGłos Gminy Wilkowice

rzenie rytmu serca, polegające na szybkiej
i nieskoordynowanej pracy serca, które jeśli nie zostanie szybko przerwane prowadzi
do śmierci. Na rynku dostępnych jest kilka
rodzajów defibrylatorów, ale wszystkie pracują według tych samych zasad. Wykonanie defibrylacji za pomocą AED nie wymaga wiedzy medycznej, ponieważ aparat od
momentu jego włączenia prowadzi krok po
kroku osobę udzielającą pomocy poszkodowanemu za pomocą podpowiedzi głosowych i informacji graficznych. AED po uruchomieniu instruuje ratownika podczas reanimacji, która składa się z resuscytacji
krążeniowo oddechowej i defibrylacji. Kiedy
AED wykryje rytm serca wskazany do defi15

brylacji ładuje się i wydaje ostrzeżenie „nie
dotykaj pacjenta, naciśnij przycisk defibrylacji” po wysłuchaniu tego komunikatu ratownik naciska przycisk defibrylacji.
Kilka bardzo ważnych zasad dotyczących użycia defibrylatora:
1. Pierwsza elektroda zwykle powinna zostać naklejona poniżej lewej pachy, druga elektroda poniżej prawego obojczyka
wzdłuż mostka.
2. Jeżeli poszkodowany ma wszczepiony
rozrusznik serca, który zwykle widać pod
skórą na klatce piersiowej poniżej obojczyka, elektrody należy przykleić obok

lub poniżej rozrusznika.
3. Należy usunąć biżuterię, która mogłaby
wejść w kontakt z elektrodami.
4. Wszystkie plastry i inne materiały znajdujące się na klatce piersiowej powinny
zostać usunięte.
5. Mokrą klatkę piersiową należy wytrzeć
ręcznikiem.
6. Poszkodowany nie może być dotykany
podczas analizy rytmu serca jak również
defibrylacji.
7. Przed wykonaniem defibrylacji należy odsunąć źródło tlenu od poszkodowanego, ponieważ wysokie stężenie tle-

nu może być niebezpieczne, w wypadku
gdyby powstała iskra.
8. Jeżeli owłosiona klatka piersiowa mogłaby utrudnić naklejenie elektrod należy ją
ogolić lub obciąć nożyczkami.
Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED to urządzenie, które jest dostępne w miejscach publicznych. Samodzielny
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej również
jest wyposażony w takie urządzenie.
Dbajcie o siebie i o swoich bliskich!
z pozdrowieniami Katarzyna BanetSkwarna - Kierownik SGZOZ

Zużywasz dużo wody? Więcej płacisz za śmieci !
Pragniemy przypomnieć, że w 2012 r.,
w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, gminy przejęły obowiązki związane z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi. Zmiana miała na celu
uszczelnienie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami, upowszechnienie prowadzenia
selektywnego zbierania „u źródła”, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska
oraz monitorowanie i kontrolę sposobu postępowania z odpadami.
Do obowiązków gmin należało: objęcie
wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
umożliwienie mieszkańcom selektywnego zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych,
tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. PSZOK-ów, zorganizowanie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie dzia-

USUWANIE AZBESTU
Przypominamy, że jak co roku, każdy właściciel nieruchomości, który
planuje pozbyć się odpadów azbestowych może skorzystać z pomocy Gminy.
Podobnie jak w poprzednich latach
pokrywane będą koszty transportu
i unieszkodliwienia tych odpadów na
składowisku odpadów niebezpiecznych. Chętni mogą składać wnioski
w Urzędzie Gminy.
Referat Ochrony Środowiska

łań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami.
W 2012 r. Rada Gminy Wilkowice postanowiła, że dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie w oparciu
o ilość zużytej wody z danej nieruchomości. Wybrano tę metodę spośród trzech możliwych do
zastosowania, określonych w art. 6j ww. ustawy
o otrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wybierając taką metodę Radni kierowali się
założeniem, że proponowany system liczenia
opłat jest mniej wrażliwy na nierzetelność deklarujących i daje się weryfikować w oparciu
o dane możliwe do pozyskania od spółek wodociągowych.
Metoda ta jest akceptowana przez większość
mieszkańców, ale zdajemy sobie sprawę, że ma
ona również wielu przeciwników, którzy uważają, że nie ma bezpośredniego przełożenia pomiędzy ilością zużytej wody a ilością wytworzo-

nych opadów. Jednak do zalet tej metody należy
zaliczyć fakt, że dużo skuteczniej niż inne metody uszczelnia system poboru opłat. Bez względu na to czy lokal jest wynajmowany, czy mieszkaniec jest zameldowany, a nawet gdy budynek jest nieodebrany, jeśli zużywana jest woda,
opłata za odbiór odpadów będzie nieuchronna.
System ten z pewnością jest lepiej zsynchronizowany z rzeczywistym poziomem wytwarzania odpadów przez poszczególnych mieszkańców. Osoby mające skromne dochody, oszczędniej gospodarują wodą oraz generują mniej odpadów.
W związku z tym, że sprawy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi są nadal tematem „gorącym”, szeroko dyskutowanym, będziemy Państwa na bieżąco informować o zmianach i starać się wyjaśniać wszystkie trudne kwestie w kolejnych numerach naszej
gazetki.
Referat Ochrony Środowiska

ZOSTAW SWÓJ 1% W WILKOWICACH
SZANOWNI PAŃSTWO!
Podaruj nam SWÓJ 1% podatku ! POMOŻESZ W REALIZACJI NASZYCH 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 oraz obliczoną kwotę 1%
podatku. Dziękujemy
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), organizacja pożytku publicznego (0000213857 KRS).

SZLACHETNY GEST
Grupa charytatywna działająca
przy Parafii w Bystrej Krakowskiej
informuje, że organizuje zbiórkę ubrań,
przedmiotów codziennego użytku
(w tym RTV i AGD) dla potrzebujących mieszkańców, znajdujących się
w trudnej materialnej i zdrowotnej sytuacji życiowej.
Można oddawać wszystko to, co
pomoże w/w osobom w codziennym funkcjonowaniu. Prosimy, aby oddawane rzeczy były czyste i sprawne (w przypadku sprzętu AGD i RTV). Jeśli
jesteś w stanie zapewnić transport większej ilości przedmiotów lub sprzętu
16

o dużych gabarytach będziemy wdzięczni za pomoc.
Jak to działa?
• Osoba, która chce przekazać rzeczy dla osób potrzebujących wrzuca listę w/w przedmiotów, wraz z numerem telefonu, do skrzynki umieszczonej obok gabloty przy Kościele Parafialnym w Bystrej Krakowskiej.
• Lista z wykazem przedmiotów zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń. Jeśli informacja jest już nieaktualna, prosimy o poinformowanie
o tym fakcie s. Barbarę sms-em pod numeru telefonu 693 358 497.
Uwagi:
• Przekazywane przedmioty nie mogą być przedmiotem handlu.
• Odbierane przedmioty wynikają z rzeczywistej potrzeby.
• Osobom nietrzeźwym nie będą wydawane sprzęty!
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CZAS NA MEBLARSKA
ROWER
PRACOWNIA
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prawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad reizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Klimczoka
Bystrej – etap IV”.

zkOlNO-PRzEdSzkOlNYM w MESzNEj
Trzopek
Andrzej
P.P.H.U.
Szczegółowy wykaz
kosztów poniesionych
na organizację

„ADC”

zeprowadzenie zbiórki publicznej.
W celu organizacji loterii otrzymano od rodziców kwotę 1.320,00 zł.,
ą przeznaczono
na zakup fantów. Pozostałe fanty otrzymano od
Sprzedaż:
ziców w formie rzeczowej.
Î kurcząt, kur, brojlerów,
Dokładny podział dochodu ze zbiórki publicznej.
Î z loterii
zbóż,
ałkowity dochód
fantowej zostanie przeznaczony na zasprzętu i pomocy
dla placówki. W chwili obecnej
Î dydaktycznych
ziemniaków,
ą kwotę przekazano
kontopełnoporcjowych
Rady Rodziców.
Î na
pasz
dla zwierząt
Długosz Małgorzata – dyr. ZSP Meszna

515 613
dziAłANiA wTel.
zSP605
w MESzNEj
miny Wilkowice

innyy WWi il lkkoowwi iccee
mmi bardzo
ak
m i n y W i ważną
l k o w i rolę
c e w przyrodzie pełni las i jakie korzyści ma
człowieka każdy wie albo przynajmniej powinien wiedzieć. Aby
ybliżyć i utrwalić posiądą wiedzę na temat funkcji ekologicznych
spodarczych lasu zorganizowano warsztaty z leśnikami z nadletwa Bielsko właśnie w ramach obchodów Dnia Ziemi, który w tym
u przypadł na 22 kwietnia, czyli poświąteczny czas wolny.
eśnicy przypomnieli naszym uczniom, co to jest las i co daje luom; ponadto, jakie zamieszkują w nim zwierzęta, jakie możemy
tkać w najbliższym sąsiedztwie. Karty memory oraz koło fortuny
woliły utrwalić i sprawdzić posiadaną wiedzę. Najlepsi otrzymaobne upominki.
eśnicy ofiarowali nam sadzonki drzew, które uczniowie posadziokół szkoły.
raliśmy również udział w akcji Fundacji Ekologicznej Arka – Listy
Ziemi. Uczniowie klas starszych napisali listy, w których kierowaądre i proste działania odnośnie ochrony środowiska naturalnego
swoich rodziców i dziadków.
asza szkoła już po raz trzeci zorganizowała Gminny Konkurs Jęowo-Plastycznym – Let’s paint in English. W tym roku szkolnym
wiązku z uczestnictwem szkół naszej gminy w projekcie unijnym
onet 50/50, konkurs poświęcony był właśnie tematyce ekologiczZadaniem uczestników było wykonanie ilustracji do wybranego
rsza w języku angielskim o tematyce ekologicznej wraz z hasłem
zyku angielskim propagującym właściwe zachowania ekologiczNa uroczystej akademii zwycięzcom zostały wręczone dyplomy
grody.
ostał również przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs na najszą etykietę ekologiczną, spośród wielu prac wykonanych różtechniką wybrano trzy najlepsze. Etykiety zostaną powielone
mieszczone przy kranach w łazienkach, gniazdkach, do których
łączone są urządzenia elektryczne oraz przy włącznikach, aby
przypominać uczniom nie tylko o gaszeniu
zbędnego oświetlenia.
Projekt edukacyjny – Euronet 50/50
Max determinuje wiele działań ekologicznych wśród uczniów i przedszkolaków naszej placówki, miejmy nadzieję, że również w okresie wakacyjnym
propagowane typy zachowań staną się
nawykami, a następnie postawami naszych uczniów.
Janusz Prochownik

kowice
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Wywiozę, bądź zakupię stare zbędne
rzeczy z piwnicy, strychu, stodoły.
Rozbiorę stare domy lub stodołę.

Wykonam meble ogrodowe (ławki, altanki,

huśtawki), ogrodzenia siatkowe, panelowe
oraz drewniane

Tel.
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Batex

elektronik

TOMEDIC * TOMASZ ŚLIWIANY
PROFESJONALNA OPIEKA NAD OSOBAMI
STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI, SAMOTNYMI.

SKLEP - WARSZTAT MONTA¯U I NAPRAWY
autoalarmów, centralnych zamków, radioodtwarzaczy
g³oœników, kamer cofania i monitoringu, telefonów,
smartfonów, tabletów, komputerów, œwiate³ do jazdy
dziennej, cb radio, anten, nawigacji, rejestratorów jazdy,
zestawów g³oœnomówi¹cych do telefonów itp. . . . . .

Realizuję usługi na terenie Gmin: Wilkowice oraz Buczkowice

BATEX Andrzej Batycki ul. Rzemieœlnicza 1 43-360 Bystra
tel. 33 817 0 817; 608 018 811
batex.bielsko.pl

www.tomedic.com

TEL. 608 010 828
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Pożegnanie Kapelmistrza
19 marca 2019 roku Przedstawiciele Gminy Wilkowice,
Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”, Członkowie OSP
Wilkowice oraz Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta z wielkim smutkiem pożegnała swojego Kapelmistrza Czesława
Koniora. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Międzybrodziu Bialskim.
Czesław Konior urodził się 27.01.1951
roku w Międzybrodziu Bialskim. Edukację muzyczną rozpoczął w Ognisku Muzycznym pod okiem p. Ludwika Koniora
ucząc się gry na akordeonie i gitarze basowej, a następnie uczęszczał do Liceum
Muzycznego w Bielsku-Białej, gdzie doskonale opanował grę na pianinie i perkusji.
W trakcie późniejszej pracy udoskonalił grę
na kontrabasie.
Jako nauczyciel w Szkole Muzycznej
najpierw w Oświęcimiu, a potem w Żywcu
przez 34 lata swej pracy wychował wielu
wspaniałych muzyków. Z zawodu perkusista pragnął swym talentem i pracowitością
przekazać jak najwięcej swoich umiejętności muzycznych młodym. W swojej rodzinnej miejscowości uczył też gry na instrumentach w Ognisku Muzycznym. W 1967
roku wraz z kolegami założył zespół „Płomienie” grający głównie covery popularnych w tym czasie zespołów. Zespół działał ponad dwadzieścia lat.
Z racji umiejętności gry na wielu instrumentach występował również w zespołach ziemi żywieckiej. Pierwszym zespołem, w którego pracę mocno się zaangażował były „Sędzioły” przekształcone później
w „Ziemię Żywiecką”, następnie zespół „Pilsko”, z którym był związany przez dwadzieścia lat, koncertując nie tylko w kraju, ale
i po całej Europie.
Przez siedemnaście lat prowadził, jako
kierownik muzyczny, kapelę góralską „Gilowianka” w Gilowicach nagrywając kilka płyt
z muzyką regionalną i kolędami. Dla tego
zespołu również tworzył repertuar, w którym miłość do ziemi żywieckiej przelewał
na pięciolinię.
W połowie lat dziewięćdziesiątych przejął
Orkiestrę Dętą w Międzybrodziu Bialskim.
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W tym czasie prowadził również chór „Międzybrodzianka”, dla którego stworzył liczny
repertuar gloryfikując miłość do swojej małej Ojczyzny i otaczającego piękna. Bardzo
leżało mu na sercu odtworzenie zwyczajów i tradycji ziemi żywieckiej i przekazanie
tych wartości młodemu pokoleniu.
W 2007 roku Pan Czesław Konior poproszony przez swojego kolegę, ówczesnego
kapelmistrza P. Adama Adamczyka o poprowadzenie Orkiestry w Wilkowicach –
przyjął propozycję.
Od samego początku dał się poznać
jako człowiek wrażliwy, troskliwy, skromny,
z dozą dobrego humoru, ale jednocześnie
wymagający i bez reszty oddany swojej
pracy, wielokrotnie poświęcając swój prywatny czas. Z Młodzieżową Orkiestrą Dętą
w Wilkowicach przepracował dziesięć lat.
Orkiestra pod batutą P. Czesława Koniora uświetniała niemalże wszystkie uroczystości gminne i kościelne. Swoją miłość do
muzyki przelał na wielu członków, którzy
już ukończyli studia muzyczne, inni mimo
że już nie należą do młodzieży, pozostali w Orkiestrze, gdyż Pan „Czesiu” jak mawiała nasza młodzież uczył też jak można
pogodzić obowiązki zawodowe i życie rodzinne z pasją do muzyki.
Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod
przewodnictwem P. Czesława Koniora promowała naszą Gminę licznie koncertując
poza jej granicami, na terenie województwa małopolskiego i dolnośląskiego. Pan
Kapelmistrz był z Orkiestrą w Niemczech,
Czechach, kilkakrotnie na Słowacji i na Węgrzech. Niezwykle cierpliwy wyszkolił, od
podstaw, wielu młodych członków tej Orkiestry, uczył nie tylko gry na instrumentach,
ale też śpiewu. Z roku na rok wdrażał do repertuaru coraz trudniejsze utwory, co pod-
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nosiło poziom Orkiestry. Członków orkiestry
i tych młodszych i tych starszych traktował
jak własne dzieci a ich rodziny jak przyjaciół. Również Jego najbliższa rodzina często przyjeżdżała na koncerty i uroczystości kościelne do Wilkowic. Pan Czesław
Konior przez kilka lat corocznie był członkiem komisji oceniającej występy uczestników Przeglądu Pieśni Patriotycznej im.
Małgorzaty Papiurek w etapie parafialnym.
Z okazji obchodów dziesięciolecia Orkiestry
w 2013 roku otrzymał odznaczenie po sześciu latach pracy „Za wysługę lat” nadaną
Mu przez OSP Wilkowice.
Za całokształt swojej pracy został odznaczony odznaką „ Zasłużony dla Kultury Ludowej”, złotą odznaką honorową „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”, wielokrotnie otrzymywał odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”.
20 stycznia 2019 roku OSP Wilkowice za
10 lat pracy w Gminnej Młodzieżowej Orkiestrze Dętej odznaczyła Pana Czesława
Koniora kolejnym odznaczeniem „Za wysługę lat”.
W 2017 roku z powodu choroby Pan Czesław Konior przerwał pracę z Orkiestrą, nie
tracąc nadziei, że do niej powróci. Przez
okres choroby nie zapominał o swych wychowankach i znajomych. Liczne wzajemne kontakty telefoniczne, zaangażowanie
członków Orkiestry w powrót do sprawności oraz liczne odwiedziny w domu bliskiego sercu Kapelmistrza świadczyły o wspólnej przyjaźni.
Po długiej i ciężkiej chorobie Pan Czesław
Konior zmarł 16 marca 2019 roku. Panie Kapelmistrzu, Nauczycielu i Przyjacielu – na
zawsze pozostaniesz w naszych sercach.
Bożena Tobiasz

