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28 maja BR. zmaRła antonina GóRna  
– HonoRowa oBywatelka Gminy wilkowice  

i HonoRowa PRzewodnicząca Rejonowej Rady kGw  
w Bielsku-Białej

Antonina Górna (z domu Ma-
tlak) urodziła się blisko 91 lat 
temu w Buczkowicach, jednak 
większość swojego życia spędzi-
ła w Mesznej. Była znaną, bardzo 
aktywną i cenioną działaczką Kół 
Gospodyń Wiejskich i Kółek Rol-
niczych. Od 1967 r. do 2015 r. 
pełniła funkcję Przewodniczącej 
KGW Meszna, była też prezeską 
tamtejszego Kółka Rolniczego 
oraz przez 37 lat Przewodniczą-
cą Gminnej Rady KGW w Wilko-
wicach, a także członkinią Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Wilkowicach. Od 
1975 r. wzorcowo i nieprzerwanie 
pełniła funkcję Przewodniczą-
cej Wojewódzkiej, a po zmianie 
województw – Rejonowej Rady 
KGW w Bielsku-Białej. W 2018 r. 
została Honorową Przewodni-
czącą tej Rady. Reprezentowała 
również aktywnie nasz region na 
szczeblu krajowym – w Krajowej Radzie KGW. Była 
nieocenioną organizatorką szkoleń z zakresu zakła-
dania i zasad funkcjonowania Kółek Rolniczych i Kół 
Gospodyń Wiejskich, prowadzenia ich dokumentacji, 
zasad prowadzenia gospodarstwa domowego, urzą-
dzania ogródków przydomowych, produkcji zdrowej 
żywności. Przez 30 lat prowadziła zespół regionalny 
przy KGW w Mesznej, kultywując rodzimy folklor, tra-
dycje, stroje, tańce i śpiew. Swoim zaangażowaniem 
i poświęceniem zdobyła sobie powszechny szacunek 
i zaufanie, zaś entuzjazmem, perfekcjonizmem orga-
nizatorskim oraz skrupulatnością – bez trudu potrafiła 
zmobilizować kilkaset osób do wspólnych, słusznych 
działań. Organizowała w ten sposób np. Dni Mesznej, 
sołeckie, gminne czy powiatowe święta plonów, gmin-
ne i powiatowe konkursy „Nasze Kulinarne Dziedzic-
two”, a ponadto szkolenia, jasełka, mikołajki, rajdy, 

przeglądy i konkursy dla społeczności 
lokalnej oraz okolicznych powiatów 
i województw. Od 2007 r. była głównym 
inicjatorem Rejonowych i Wojewódz-
kich Przeglądów Zespołów Regional-
nych KGW – m.in. w Brennej, Jaworzu, 
Wiśle, Chorzowie, Makowie Podhalań-
skim, w których każdorazowo uczestni-
czyło ponad 50 zespołów z całego Pod-
beskidzia i innych regionów Polski. Od 
2008 r. zainicjowała Regionalne Kon-
kursy Wieńców Dożynkowych KGW, 
które m.in. odbyły się w Wilkowicach, 
Kozach, Ślemieniu czy Wiśle. Później 
pojawiły się nowe inicjatywy – Prze-
glądy Kolędnicze, Spartakiady dla Kół 
Gospodyń, Pielgrzymki dla KGW i Kó-
łek Rolniczych w Rychwałdzie i ciągle 
wiele innych bieżących działań. Aktyw-
nie promowała swoje sołectwo, gmi-
nę, powiat i cały region, również jako 
członkini Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Meszna. Często wraz ze swoim Kołem 
reprezentowała Gminę we współpracy 

międzynarodowej a także z ogromnym sukcesem – w Progra-
mie Odnowy Wsi Woj. Śląskiego.

Antonina Górna była nieoceniona w szerzeniu i promowaniu 
kultury, folkloru i tradycji regionalnej a także postawy aktyw-
nego, bezinteresownego społecznika. Zawsze gotowa była na 
pomoc potrzebującym, poprzez szeroką działalność charyta-
tywną. Nieraz służyła mądrą radą w podejmowaniu trudnych 
decyzji. Była otwarta na nowe wyzwania, potrafiła pozyskiwać 
przychylność i pomoc władz oraz wielu innych organizacji, 
sponsorów i innych osób. Potrafiła otwarcie wyrażać swoje opi-
nie, bronić ich i przekonywać do nich innych.

Za swoją działalność i dokonania została odznaczona najwyż-
szymi państwowymi odznaczeniami, w tym: Krzyżem Oficer-
skim, Krzyżem Kawalerskim, Srebrnym Krzyżem Zasług, a po-
nadto: Złotą Odznaką „Za zasługi dla woj. śląskiego”, „Zasłużony 
dla Spółdzielni Samopomoc Chłopska”, „Zasłużony Działacz Ru-
chu Spółdzielczego”, „Zasłużony Działacz Kultury”, „Za Zasługi 

cd. na str. 2
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28 maja BR. do wieczności odeszła śP. antonina GóRna
wieloletnia przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich  

w Mesznej oraz Honorowy Obywatel Gminy Wilkowice. 
Żegnamy osobę, która była bardzo mocno zaangażowana w życie społeczne naszego  

regionu i pozostanie wzorem dla nas. W imieniu Rady Gminy Wilkowice pragnę złożyć  
Rodzinie i najbliższym, najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia.

cześć jej Pamięci!
Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Kwiatek

aPel i PRośBa do mieszkańców Gminy wilkowice!
Zaczął się sezon koszenia i wykaszania ogródków, a głośno 

pracująca kosiarka będzie stałym elementem letniego krajo-
brazu wielu trawników, bo przecież zależy nam, by mieć pięk-
ne zadbane obejście. Jako mieszkańcy naszych sołectw nie 
tylko mamy taką potrzebę, ale nawet obowiązek zapewnienia 
utrzymania czystości oraz porządku na posesji na podstawie 
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13.09.1996 r. ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020), 
więc kosić trzeba… i w tym momencie rozpętała się dyskusja: 
kiedy kosić?! 

Wyobraźmy sobie taką sytuację, a przypuszczamy, że niejed-
na osoba doznała to na własnej skórze: piękna, ciepła sobota 
(po zimnym maju to marzenie), słońce świeci, jest tak przy-
jemnie, że umówiliśmy się ze znajomymi na popołudniowego 
grilla i pogaduszki w miłym towarzystwie, w końcu można się 
odwiedzać, ba... nawet jesteśmy stęsknieni – oczywiście w ma-
łym gronie, bo jeszcze obowiązują obostrzenia ministerialne, 
więc dostosowujemy się. Odrobiliśmy się z rana, przygotowali-
śmy ogród na przyjęcie gości, którzy zachwycają się widokami 
i wiejską ciszą, bo przecież u nas jest tak… klimatycznie, cicho, 
słychać śpiew ptaków, szum drzew, widoki górskie, nie tak jak 
w mieście – tylko warkot samochodów. Dzieci się bawią, męż-
czyźni grillują i rozmawiają, kobiety, jak to kobiety, mają wiele 
do opowiadania i własne tematy, ciocia czyta książkę, a wu-
jek rozwiązuje krzyżówki… jest miło, sympatycznie – w końcu 
należy nam się relaks i odpoczynek po całym tygodniu pracy, 
aż tu nagle sielankę i wiejską ciszę zakłóca kosiarka sąsiada, 
która warczy tak głośno, że nawet wujek nie słyszy własnych 
myśli, a ciocia nie wie co czyta. Tak, sąsiad ma prawo, nawet 
grzeczna prośba nie zniechęca go do walki z trawą (czy też 
z sąsiadami) i jeszcze woła: kiedy ja to mam zrobić, też pracuję 
cały tydzień?! 

Oczywiście nie chcemy, by kosiarze „odpalali” swoje maszy-
ny wcześnie rano, budząc tych, którzy jeszcze śpią, bo mogą 
wreszcie odespać „pracujący” tydzień. Otóż kochani miesz-

dla woj. bielskiego”, „Zasłużony w Rozwoju woj. katowickiego”, 
a w 2008 r. – jako osoba szczególnie zasłużona dla kultury w po-
wiecie bielskim – była nominowana do nagrody im. Ks. Londzina.

Jej choroba w ostatnich kilku latach uniemożliwiła jej dalszą 
pracę, a odejście Pani Antoniny do Pana jest ogromną stratą dla 

całej społeczności naszego Regionu. Jednak zawsze pozostanie 
w naszej pamięci jako uśmiechnięta, odważna i gotowa do no-
wych wyzwań bardzo aktywna działaczka społeczno-kulturalna.

Danuta Kożusznik
Prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolników
Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej

cd. ze str. 1

kańcy szanujmy się wzajemnie, dbajmy o swoje ogródki, 
ale dbajmy także o stosunki z sąsiadami. W polskim prawie 
nie ma przepisów, które zabraniają koszenia trawy w sobotę 
późnym popołudniem, czy niedzielę. Wprawdzie kodeks wy-
kroczeń (art. 51) zawiera w sobie zakaz zakłócania spokoju 
hałasem, ale nie dotyczy to kosiarki. Dlatego, odwołując się 
do postulatów zgłoszonych podczas zebrania Rady Sołeckiej, 
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majowy „time to say GoodBye” w uRzędzie Gminy

Koniec maja okazał się czasem w życiu Urzędu Gminy w Wil-
kowicach mocno szczególnym. Oto bowiem właśnie w ostat-
nich dniach tego wiosennego miesiąca nowy etap w swoim 
życiu, przechodząc na zasłużoną emeryturę, rozpoczęły trzy 
Panie, związane z naszym Urzędem od wielu lat. 

Pani Urszula Pach, którą pożegnaliśmy jako pierwszą w ko-
lejności, swoją przygodę z Urzędem Gminy w Wilkowicach 
rozpoczęła ponad 40 lat temu, w lipcu 1979 r., w czasie, gdy 
Naczelnikiem Gminy był Julian Lenda. Przez pierwsze lata 
swojej pracy w urzędzie pełniła obowiązki związane z gospo-
darką komunalną, zajmując się m.in. gminnymi drogami. Jak 
sama Pani Ula dziś wspomina, wsparcie ówczesnego Na-
czelnika, w tym czasie, bardzo pomogło rozwinąć Jej skrzy-
dła i posiąść wiele cennych umiejętności. Następnie przez 
kilka lat zajmowała się gminną ewidencją ludności, pełniąc 

też obowiązki zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 
W latach 1986–1991 zajmowała się księgowością podatkową. 
Od 1991 r., czyli bez mała przez 29 lat, Jej zawodowa ak-
tywność koncentrowała się z kolei na stanowisku związanym 
z księgowością budżetową. Przez gminnych współpracowni-
ków Pani Urszula określana jest w zadziwiająco jednoznaczny 
sposób, jako niezwykle spokojna i ciepła osoba o pogodnym 
usposobieniu. Emerytalne plany Pani Uli bardzo mocno zwią-
zane są z zażywaniem cennego odpoczynku oraz podejmo-
waniem działań, na jakie w toku zawodowej aktywności nie 
było czasu. Sama wspomina o swojej słabości do ustronnych 
miejsc o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Nie może 
więc dziwić, że na szczycie listy miejsc, które Pani Ula chcia-
łaby jak najszybciej na emeryturze odwiedzić, widnieją Karko-
nosze, Mazury oraz Bieszczady. 

Maj był też szczególnym czasem dla Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli, działającego w Urzędzie Gminy w Wilkowicach. 
Swoją pracę w tej jednostce zakończyły bowiem, w tym sa-
mym czasie, aż dwie, bardzo ważne dla funkcjonowania ze-
społu osoby. Panie Zofia Kwaśna i Krystyna Kareta, bo o nich 
tu mowa, pracowały w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli od 
czasu powołania jednostki do życia w 2008 roku. 

Pani Zofia karierę urzędniczą rozpoczęła znacznie wcześniej, 
bo już w styczniu 1983 r. Pierwszym miejscem jej pracy na rzecz 
naszej Gminy był Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół, jednostka, która w tamtym czasie odpowiadała za obsłu-
gę gminnych szkół. Przez 12 lat piastowała w niej funkcję spe-
cjalisty ds. kadr. W latach 1996–2008, gdy obsługą placówek 
oświatowych zajmował się bezpośrednio Urząd Gminy, Pani 
Zofia pracowała w nim jako inspektor ds. płac. Od 1 stycznia 
2008 r., a więc od dnia powstania nowej jednostki – Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli, pracowała w niej na stanowisku in-
spektora ds. rachuby płac, odpowiadając bezpośrednio za płace 
nauczycieli oraz pracowników szkół i przedszkoli, świadczenia 

cd. na str. 20

infoRmacja GminneGo ośRodka Pomocy sPołecznej
Przypominamy Mieszkańcom Gminy Wilkowice uprawnionym do zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjne-

go, że kończy się okres zasiłkowy 2019/2020.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 

można składać drogą elektroniczną od dnia 1.07.2020 r., wnioski papierowe będą przyjmowane od dnia 1.08.2020 r. 
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronach internetowych www.wilkowice.pl, www.gops.wilkowice.pl.

zwracamy się z prośbą do wszystkich osób mieszkających i nie-
mieszkających w Gminie Wilkowice: w miarę możliwości nie 
zakłócajcie spokoju i wypoczynku sąsiadów warkotem kos 
i kosiarek spalinowych, elektrycznych, pił i innych hałasu-
jących narzędzi w sobotę popołudniu (po 16.00), jak rów-
nież w niedzielę. Bardzo prosimy o dokonanie powyższych 
czynności wcześniej, by później miło spędzić czas z rodziną, 
znajomymi, czy sąsiadami. 

Dziękujemy za zrozumienie  
i życzymy przyjemnych weekendów!

Rada Sołectwa Bystra
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k-koRona kRyzys

Pan maRek kuBica nowym PRezesem PodokRęGu Piłki 
noŻnej Bielsko-Biała

W piątek 12 czerwca br. na Zebraniu Klubów Podokrę-
gu Piłki Nożnej Bielsko-Biała wybrano nowy zarząd oraz 
delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

Na stanowisko nowego prezesa Podokręgu Bielsko-Bia-
ła wybrany został Pan Marek Kubica, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach. Poza jednym 
wstrzymującym się głosem 29 delegatów zagłosowało za 
poparciem Pana Marka Kubicy, co świadczy o bardzo du-
żym zaufaniu lokalnego środowiska piłkarskiego.

Gratulujemy i życzymy samych trafnych decyzji i sku-
tecznych działań!

Urząd Gminy w Wilkowicach

kwietniowy kwaRtalnik komunikuje:
„Koronawirus COVID-19 kumuluje. Kostucha krąży, kil-

kadziesiąt kolejnych kremacji, konieczna kilkutygodniowa 
kwarantanna krajowa. Kategoryczny koniec kilkuosobo-
wych kontaktów”.

— koniec kin, klubów kultury, koncertów kapeli;
— koniec kawiarni, kafejek, knajpek;
— koniec karate, kulturystyki, kortów, koszykówki;
— koniec kosmetyczek, kąpielisk, kurortów.

Komentarz krótki, kilkanaście koszmarnych końców.
Kretyni kpią, kombinują, kryją kontakty kumpli, kiedyś 

kantorek karty, kiedyś koleżeński kufelek. Kapusie korzy-
stają, kablują, komentują. Komenda kontroluje, kara kilka 
kafli kosztuje.

Kierownictwo kolejnej kopalni komunikuje: Koronawi-
rus! Kłopotliwy kaszel, krztuszenie, katar, krwotoki. Ko-
nieczna kilkudniowa kwarantanna kilkusetnej kadry ko-
palni.

Karta klasyfikacji: kilkadziesiąt kłopotliwych komplika-
cji, kilka krytycznych – konieczna kuracja kliniczna.

Kwarantanna, korona kryzys, kompletna kołomyja.
Kroczące kilogramy, kiepska kondycja.
— Kuchnia, kuchenka, kilokalorie;
— Kanapa, kocyk, kontemplacje, kimanie;
— Kapcie, krzesło, kącik komputerowy;

— Kinomania: komedie, kostiumowe, kryminały;
— Kolejna książka, kolejna krzyżówka.

Krach, kulminacja konfliktów, kłótnie, kłopoty.
Kobieta karci, kwestionuje, koniec kołowacenia.
Krzyczy krótko, kiedy kosa, kopaczka, kilof? Kiedy ko-

szenie, kopanie, karczowanie?
Kiedy, kiedy, kiedy kapryśna Kaśka.
Klnę, kontratakuję, krzyczę:
— Kiedy kina, kręgielnie, koncerty?
— Kiedy knajpka, koledzy, kufelek?
— Kiedy kres korona kryzysu?

Kalendarz, koniec kwietnia, kukam „Katarzyny”.
Kurczę kocham Kasię. Kapituluję, koniec kłótni, ko-

nieczny kompromis.
Kalkuluję: Kwadransik koszenia, kwadransik karczowa-

nia, koniec – kwita.
Kupuję kurierem kompozycję kwiatową, kolczyki, kosz-

towny klejnocik.
Koncepcja – koszula, krawat, klasyczny krój.
Catering, koszerna kolacja, kieliszek koniaku, kawa, 

kremówka.
Kulturalnie kokietuję, komplementuję Kasię.
Kobieta kruszeje – koniec kryzysu.

Teresa Śpiewak

w imieniu zaRządu GminneGo ludoweGo kluBu sPoRtoweGo „wilkowice” składam seRdeczne 
GRatulacje dla Pana maRka kuBicy w związku z wyBoRem na stanowisko PRezesa  

PodokRęGu Piłki noŻnej Bielsko-Biała. 
Ryszard Rączka

Prezes GLKS „Wilkowice”
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oGólnoPolski konkuRs Plastyczny  
„zaczaRowana kRaina” w zsP w mesznej

We wtorek 2 czerwca 2020 r. w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Mesznej nastąpiło rozstrzygnięcie ogólnopolskiego 
konkursu plastycznego pt. „Zaczarowana Kraina” zorganizo-
wanego przez panią Michalinę Matlak. Celem konkursu było 
rozwijanie umiejętności plastycznych i artystycznych dzieci, 
rozwijanie wyobraźni i fantazji dziecięcej, a także wspieranie 
działań i możliwości twórczych dzieci. Konkurs skierowany był 
do dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Format wykonania 
oraz technika prac była dowolna. Niestety w związku z pande-
mią COVID-19 do konkursu zgłoszono znacznie mniej prac niż 
w poprzednich edycjach. W sumie przysłano dwadzieścia je-
den prac z placówek z całej Polski, z czego trzy były niezgodne 
z regulaminem. Wszystkie nadesłane prace były na wysokim 
poziomie, zachwycały kolorystyką, różnorodnością technik i po-
mysłowością. Prace konkursowe były oceniane pod względem: 
atrakcyjności i oryginalności, estetyki, a także samodzielności 
wykonania pracy.

Komisja konkursowa w składzie p. M. Długosz, p. A. Górny, 
p. I. Kwaśny-Karch, p. P. Kania, p. M. Matlak oraz p. A. Tórz 
podjęła decyzję o przyznaniu następujących miejsc w konkursie:

I miejsce – Bartosz Klejna lat 6, Szkoła Podstawowa 
im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle;

II miejsce – Hanna Zalewska lat 5, Przedszkole w Drawsku 
Pomorskim;

III miejsce – Kaja Filipiak lat 6, Szkoła Podstawowa im. Tade-
usza Kościuszki w Długosiodle.

Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz na-
grody rzeczowe. Dziękujemy uczestnikom konkursu oraz ich 
opiekunom za wysiłek włożony w przygotowanie pięknych prac 
plastycznych. Gratulujemy autorom zwycięskich prac i jedno-
cześnie zachęcamy do wzięcia udziału w następnych edycjach.

Zespół Promujący Przedszkole w Mesznej

oPieka nad Bezdomnymi zwieRzętami
Informujemy, że od 1 czerwca br. Gmina Wilkowice zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom w ramach współpracy ze schro-

niskiem dla bezdomnych zwierząt prowadzonym przez fundację „Futrzany Los” z Żywca. Adres Schroniska: Żywiec, ul. Kabaty 2.
Obiekt ten zabezpiecza, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, miejsce 

pobytu zwierzętom pozostawionym bez dozoru oraz organizuje ochronę przed bezdomnymi zwierzętami. Prowadzenie schro-
niska dla bezdomnych zwierząt, jako zadanie własne gminy, wynika z realizacji zapisu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. – o ochronie zwierząt.

Schronisko przekazuje odnalezione zwierzęta ich właścicielom a tym, które nie posiadają właścicieli szuka nowych domów. 
Wydaje do adopcji psy i koty osobom wyrażającym chęć przygarnięcia zwierzaka.

Przyjmowanie zwierząt do schroniska odbywa się po uprzednim zgłoszeniu dokonanym przez właściwego pracownika Urzędu 
Gminy, Straż Gminną lub Policję.

Urząd Gminy w Wilkowicach
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nauczanie zdalne  
w PRzedszkolu PuBlicznym w BystRej

Dostosowując się do wytycznych Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej, nasze przedszkole w marcu przeszło na zdalne na-
uczanie. Początki były trudne dla nas, a jeszcze bardziej dla 
rodziców, a przecież wykazali się oni wielką inwencją twórczą 
w organizowaniu dla swoich dzieci, w domu i ogrodzie oraz 
na spacerach, proponowanych przez nas zajęć, ćwiczeń i za-
baw. Wielki podziw u nas (nauczycielek) wywoływały zdjęcia 
zwrotne, na których rodzice umieszczali dzieci realizujące 
poszczególne propozycje, np. zestaw ćwiczeń z poduszkami 
i kubeczkami – rozwijanie sprawności ruchowej; produkcja pa-
pieru czerpanego – rozwijanie kreatywności, poznawanie oto-
czenia; konstruowanie telewizorów – wykorzystanie odpadów 
i ochrona przyrody; rozwiązywanie zagadek przyrodniczych 
„Co ukryło się za szkłem lupy?” – rozbudzanie zainteresowań 
przyrodniczych; przygotowanie gier z ustalaniem rodzinnych 
zasad – rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole 
i dostosowanie się do reguł; utrwalanie liter i cyfr w formie pro-
ponowanych dialogów i kodów do rozszyfrowania (układanie 
zdań i działań – odczytywanie ich) – przygotowanie do nauki 
czytania, pisania i liczenia; pieczenie ciasteczek – utrwalanie 
umiejętności matematycznych. Bardzo dziękujemy Wszyst-

kim Rodzicom za wysiłek, pomysły, zaangażowanie oraz cier-
pliwość podczas realizacji pracy zdalnej z przedszkolakami.

Trochę trudno nam pożegnać się z dziećmi przed wakacjami 
(bo jak tu żegnać się zdalnie?), ale zarówno rodzice jak i na-
uczycielki znaleźli sposób, aby się zobaczyć i usłyszeć (telefon, 
mail, kamera).

Także pożegnanie Pani Dyrektor Doroty Imielskiej – odcho-
dzącej na emeryturę odbędzie się zdalnie. Hmmm... Czy będzie 
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mniej emocjonalne, mniej smutne? Na pewno nie. Po tak dłu-
giej wspólnej pracy i opiece nad wychowankami trudno będzie 
się w tak nietypowy sposób pożegnać. Dziękujemy za wspól-
nie spędzone lata, proponowane pomysły dotyczące pracy 
z dziećmi, organizację uroczystości i imprez przedszkol-
nych, owocną współpracę z rodzicami i pracownikami oraz 
wspaniałą atmosferę w placówce.

Natomiast pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły odbyło 
się 18 czerwca br. w ogrodzie przedszkolnym (z zachowaniem 
reżimu sanitarnego). Trochę przeszkadzały wszystkim nam 
maseczki, przyłbice i odległości, które musieliśmy zachować, 

ale i tak niejednemu zakręciła się w oku łza. Szczególnie, że 
nie można było nam nawet przytulić naszych podopiecznych 
na „do widzenia”. Jednak każde dziecko opuściło ogród przed-
szkolny z uśmiechem, ponieważ na pożegnanie otrzymało książ-
kę z dedykacją oraz tablo (aby miało co wspominać...).

Dyrektor, grono pedagogiczne oraz pracownicy przed-
szkola życzą wszystkim dzieciom i rodzicom słonecznych 
i spokojnych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu (mamy na-
dzieję, że nie zdalnie…).

Aleksandra Jaślanek
Agnieszka Ziemiańska
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PRzedszkolaki z BystRej „Razem dla ziemi”
We współpracy z Stowarzy-

szeniem Rozwoju Wsi Bystra 
„Bystrzańska Inicjatywa” w roku 
szkolnym 2019/2020 w naszym 
przedszkolu realizowana była VI 
Eko edycja programu grantowe-
go „Razem z GRUPĄ” organi-
zowanego przez spółkę Aluprof 
Grupa Kęty S.A. W ramach pro-
jektu „Razem dla Ziemi” przed-
szkolaki uczestniczyły w warszta-
tach i pogadankach mających na 
celu przybliżyć dzieciom nie tylko 
samo pojęcie ekologii, ale przede 
wszystkim zagadnienia związane 
z ochroną środowiska. W trosce 
o naturę, czyste powietrze, wodę 
i jej racjonalne, a wręcz oszczęd-
ne gospodarowanie, zmniejsze-
nie ilości wytwarzanych śmieci, 
prowadzone były praktyczne 
zajęcia, podczas których dzieci uczyły się segregować śmie-
ci, wymyślały sposoby umożliwiające zmniejszenie ich ilości, 
w myśl zasady recyklingu tworzyły z odpadów nowe, niezwykłe 
i bardzo pomysłowe przedmioty – powstawały roboty, torebki, 
instrumenty, pojazdy i wiele innych ciekawych rzeczy. Każda 
grupa poznała proces krążenia wody w przyrodzie i jej znacze-
nie dla życia na Ziemi – mając jej okazały model, prowadziliśmy 

doświadczenia, obserwacje z wykorzystaniem mikroskopów, 
lup, które otrzymaliśmy od Stowarzyszenia – oczywiście bar-
dzo dziękujemy! W projekcie nie można było pominąć Ruchu 
„Zero waste” – oznaczającego „brak śmieci” i zachęcającego, 
by m.in. generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie 
zanieczyszczać środowiska, dlatego w przedszkolu zorganizo-
wano warsztaty malowania i ozdabiania materiałowych toreb 
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18 maja 2020 R. zmaRł PRof. józef słoBosz,  
aRtysta GRafik, PedaGoG, nauczyciel akademicki 

związany z katedRą GRafiki wydziału sztuk PięknycH umk

Józef Słobosz urodził się w 1938 roku w Bystrej. Studia ukoń-
czył z wyróżnieniem na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toru-
niu w 1966 r. Staże naukowo-artystyczne odbywał w Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie, a ponadto w Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych San Fernando w Madrycie, gdzie 
przebywał jako stypendysta rządu hiszpańskiego. W latach 
1970–1973 był wykładowcą grafiki w Narodowej Szkole Sztuki 
w Hawanie na Kubie. W roku 1980 przebywał na rocznym sty-
pendium Meksykańskiej Akademii Nauk. W latach 1981–1983 
pracował jako visiting professor w Narodowym Instytucie Sztuki 
w Szkole Malarstwa, Rzeźby i Grafiki La Esmeralda i na Uniwer-
sytecie Metropolitana w Meksyku D.F. Profesor Józef Słobosz 
był absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. 
Dyplom z wyróżnieniem uzyskał pod kierunkiem prof. Edmun-
da Piotrowicza w 1966 r. Zaraz po studiach, w 1967 r., rozpo-
czął pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK, w Katedrze Grafiki w Pracowni Wypukłodruku. W latach 
1989–2004 pełnił funkcję kierownika katedry.

Profesor zajmował się przede wszystkim grafiką warszta-
tową (wypukłodruk) oraz projektowaniem graficznym. Brał 

udział w ponad 200 wystawach zbiorowych w kraju i za gra-
nicą (konkursy graficzne, wystawy ogólnopolskie, międzyna-
rodowe czy przeglądy sztuki polskiej za granicą). Zorganizo-
wał także 16 wystaw indywidualnych, m.in. 1966, 1967, 1997 
– Toruń; 1972 – Hawana (Kuba); 1976 – Madryt (Hiszpania); 
1981 i 1982 – Meksyk, D.F. (Meksyk); 1985 i 1990 – Zielona 
Góra; 1997 – Lublin; 1999 – Aabenraa (Dania). Za swoją twór-
czość otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Kilkakrotnie otrzymał 
nagrodę Rektora UMK I i II stopnia za działalność artystycz-
ną i dydaktyczną oraz dwukrotnie stypendium twórcze MKiS 
w 1967 i 1980 roku. W 1987 odznaczony Złotym Krzyżem Za-
sługi, a w roku 1997 uhonorowany Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. Biblioteki 
Narodowej w Warszawie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, 
w muzeach: w Bydgoszczy, w Toruniu i w Grudziądzu, a także 
w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą: m.in. w Argentynie, 
na Kubie, w Meksyku, w Niemczech, Danii, Francji, Japonii, 
Hiszpanii i Anglii. Był promotorem ponad 70 dyplomów arty-
stycznych w zakresie grafiki warsztatowej.

źródło: www.umk.pl

na zakupy. Prowadzone były także zajęcia na temat powietrza, 
jego zanieczyszczeń i przeciwdziałania smogowi. 

Świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak 
jej podstawy tworzymy w dzieciństwie, kiedy to dziecko poznaje 
otaczający świat, uczy się właściwych zasad i rozwija wrażli-
wość na wszystko, co je otacza. Kształtowanie właściwej po-
stawy wobec środowiska należy zatem rozpocząć od najmłod-
szych lat i powinno to być świadomą i zamierzoną działalnością 
rodziców, opiekunów, nauczycieli, dlatego wraz Aluprof Grupa 
Kęty S.A. i Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska 
Inicjatywa” staraliśmy się rozbudzić w najmłodszym pokoleniu 
troskę o środowisko naturalne wraz ze zrozumieniem praw i za-
leżności panujących w przyrodzie, nauczyć szacunku do sie-
bie i otaczającego świata, aby żyć zdrowo, na pięknej, zielonej 
planecie, mieć czyste powietrze i wodę oraz świadomość, że 

ochrona środowiska, w którym żyjemy jest podstawowym obo-
wiązkiem każdego człowieka.

„Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć.
Chodzi o to, czy nauczymy się tego na czas.”

David Gates
W imieniu naszych przedszkolaków dziękujemy Pani Tere-

sie – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska 
Inicjatywa” za niezwykle ważne i ciekawe warsztaty, materiały 
i przybory do realizacji zajęć, które z pewnością jeszcze wiele 
razy będziemy używać kontynuując tematykę. W imieniu Sto-
warzyszenia dziękuję również Pani Agnieszce Ziemiańskiej za 
pomoc w przeprowadzeniu VI Ekoedycji „Razem z grupą” – by-
liśmy i jesteśmy „Razem dla Ziemi”.

Olimpia Podwacietnik 
Przedszkole Publiczne w Bystrej
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CO U NAS

Kamila Klimont
Łukasz Hola

Paulina Kachel
Dawid Falędysz

Marcelina Hernik
Wojtek Pach

Sabina Myrczek
Marcin Buława

B. Śpiewak-Wieligórska
Adam Adamczyk

Danuta Grabiec
Marzena Kubańda
Dorota Ciesielska

Patrycja Panek
Olimpia Podwacietnik

Paweł Duda
Kazimierz Gajewski

Artur Strąk
Jan Chmiel

Renata Polok
Joanna Piska

Anna Siuda-Gaczyńska

Prowadziła zajęcia latino solo dla pań.
Instruktor tańca użytkowego.
PINKA - Instruktorka dancehallu i hip-hopu.
BBOY Alien - Prowadził breakdance.
Prowadziła zajęcia fit-dance.
Prowadził zajęcia rytmiki dla dzieci.
Prowadziła warsztaty wokalne i Crazy Tones.
Prowadzący zajęcia gitarowe.
Nauczała gry na instrumentach klawiszowych.
Kapelmistrz GMOD w Wilkowicach.
Prowadziła zajęcia z ceramiki.
Prowadziła zajęcia z szycia artystycznego.
Rękodzieło - szydełko i druty.
Prowadziła zajęcia plastyczne dla dzieci.
Prowadziła zajęcia plastyczne dla dzieci.
Prelegent Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
Prowadzący zajęcia z fotografii i animacji.
Prowadzący zajęcia z fotografii i animacji.
Prowadzący grupę teatralną “Experior”.
Uczyła gry w szachy.
Prowadziła “spotkania z kulturą wschodu”.
Prowadziła “spotkania z kulturą wschodu”.

Dziękujemy wszystkim naszym Instruktorom za cały rok wspaniałej pracy!

Dziękujemy za zaangażowanie 
i współpracę stowarzyszeniom 
i twórcom regionalnym działa-
jącym na terenie naszej gminy. 
Nie sposób ich wszystkich tutaj 
wymienić, ale zapraszamy na 
naszą stronę: 
www.gok.wilkowice.pl, gdzie 
w zakładce “stowarzyszenia” 
znajduje się ich pełna lista.

Serdecznie dziękujemy także 
władzom gminy za wspieranie 
działań kulturalnych. 
Dzięki wspólnej pracy i zaan-
gażowaniu tak wiele się dzieje 
w naszej gminie.

Przez cały rok działają również 
dla Państwa instruktorzy 
i animatorzy kultury. Sylwetki 
tych osób przedstawiliśmy na 
naszym profilu GOK Promyk
na portalu Facebook. 
Zachęcamy do przeczytania.

Pozdrawiamy zza biurek: Dyrektor GOK “Promyk” Agnieszka Sech, Kierownik 
d/s Administracji i Kultury Łukasz Hola, biuro Promyka postawione na głowie, 
czyli Paulina - Pinka, druga część biura chwilowo za kierownicą –  Ela, zapra-
cowana Główna Księgowa - Weronika oraz zawsze gotowe do pomocy: 
Agnieszka i Magda.
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OPERACJA PT. „POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI” W IZBIE REGIONALNEJ „STARA STOLARNIA”, 
REALIZOWANA W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH 

STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” 
W RAMACH DZIAŁANIA „WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER”

OBJĘTEGO PROGRAMEM W ZAKRESIE „ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO”.
NR UMOWY 00888-6935-UM1211361/19

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy terenów należących do LGD Ziemia Bielska, 

z radością informujemy, iż operacja pt. „Powrót do przeszłości” w Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia” złożona 
przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w konkursie, w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska, została wybrana do dofinansowania. Całość 
operacji, to koszt 50.074,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 00/100). Jest to 
dla nas wszystkich wielki sukces, którym musimy się Państwu pochwalić, ale też ogromne wyzwanie w związku 
z jego realizacją!

Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa lokalnego i promowanie obszaru LSR poprzez zorganizowanie 
warsztatów/wykładów dotyczących tradycji oraz ubiorów na terenie Gminy Wilkowice oraz terenów, do których 
etnograficznie należy Gmina Wilkowice. Do Izby Regionalnej "Stara Stolarnia" zostaną zamówione dwa wyjąt-
kowe manekiny wykonane w technologii na bazie fiberglassu i z zastosowaniem szlachetnych silikonów -              
z podobiznami mieszkańców Gminy Wilkowice*. Manekiny te będą dopełnieniem Izby Regionalnej i ożywią 
ją w sposób dosłowny dzięki temu, że będzie można je przebierać w zależności od pory roku w ubrania, które 
w chwili obecnej nie mogą być wyeksponowane w należyty sposób i w związku z tym znajdują się w szafie.         
W ramach operacji planowane jest także uszycie oryginalnego stroju górali żywieckich: kobiecego i męskiego 
oraz odrestaurowanie i konserwacja 10 wybranych eksponatów, by mogły w dalszym ciągu i w pełnej krasie 
spełniać swoje funkcje ekspozycyjne. W wakacje zostanie ogłoszony konkurs plastyczny poświęcony tradycji 
ludowej naszego terenu - konkurs będzie skierowany do wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy 
oraz całego powiatu bielskiego. Zwieńczeniem całej operacji będzie wydanie pamiątkowej broszury/folderu, 
poświęconego projektowi oraz Izbie Regionalnej "Stara Stolarnia". Zadania, jakie projekt zakłada, mają bardzo 
duże znaczenie w dalszej perspektywie, ponieważ jeśli teraz nie zasiejemy w dzieciach ziarna wiedzy o naszych 
przodkach, to za parę lat Izba Regionalna może stać się muzeum, którego nikt już nie będzie odwiedzał. Naszą 
misją jest zachowanie wiedzy oraz kultywowanie tradycji Regionu.

UWAGA! JEDYNY W SWOIM RODZAJU KONKURS
* Tajemniczo brzmiące manekiny z podobiznami mieszkańców Gminy Wilkowice to część projektu zakłada-
jąca wykonanie, z wyjątkowych materiałów, manekinów  posiadających realne rysy dawnych mieszkańców 
naszych terenów. Manekiny te będą wyglądały jak żywe. Zapraszamy zatem do przejrzenia starych rodzinnych 
albumów, szuflad i znalezienia zdjęć mieszkańców Gminy Wilkowice, którzy na początku poprzedniego stulecia 
mieszkali na naszych terenach, szczególnie zdjęć twarzy i przesłania do GOK „PROMYK” wraz z krótkim 
opisem (jeśli to możliwe): imię i nazwisko postaci ze zdjęcia, czym zajmowała się dana osoba i w jakich latach 
żyła. Specjalnie wyłonione jury, spośród nadesłanych zdjęć wybierze podobiznę mężczyzny i kobiety 
najbardziej charakterystyczną i ciekawą. Prosimy o nadsyłanie fotografii do dnia 24 lipca 2020 roku. 
Szczegółowy regulamin dostępny na naszej stronie od 30.06.2020.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tym niezwykłym projekcie!    

Łukasz Hola
Koordynator operacji
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Zajęcia w GOK „PROMYK” BAJKA / TEATRZYK Zajęcia w plenerze BAJKA Zajęcia w GOK „PROMYK” 
PONIEDZIAŁKI WTORKI ŚRODY CZWARTKI PIĄTKI 

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat  Zajęcia dla dzieci w wieku 7-14 lat  Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat 
data godzina zajęcia data godz.  data godz. zajęcia data godz.  data godz. zajęcia 

29.06   30.06   1.07 9-15 

Wycieczka do  
„Chaty na Groniu” 

/ zbiórka: ZSP w 
Mesznej, (max. 15 osób) 

/ obowiązują ZAPISY 

2.07  1200 BAJKA  3.07 

9-10 Zajęcia taneczne gr. I 
max. 9 osób/ obowiązują ZAPISY 

1015 BAJKA 

12-13 Zajęcia taneczne gr. II 
max. 9 osób / obowiązują ZAPISY 

6.07 

9-10 Zajęcia  plastyczne gr. I 
max. 9 osób / obowiązują ZAPISY 

7.07 1200 BAJKA 8.07 9-15 

Wycieczka piesza na 
Błonia / zbiórka:  Zajazd 

„Pod Źródłem” w 
Bystrej (max. 15 osób) 
/ obowiązują ZAPISY 

9.07 1200 BAJKA 10.07 

9-10 Zajęcia taneczne gr. I 
max. 9 osób/ obowiązują ZAPISY 

1015 BAJKA 1015 BAJKA 

12-13 Zajęcia  plastyczne gr. II 
max. 9 osób / obowiązują ZAPISY 12-13 Zajęcia taneczne gr. II 

max. 9 osób / obowiązują ZAPISY 

13.07 

9-10 Zajęcia  plastyczne gr. I 
max. 9 osób / obowiązują ZAPISY 

14.07 1200 BAJKA 15.07 9-15 

Wycieczka na Klimczok  
/ zbiórka:   

ZSP w Mesznej, powrót 
do „Zajazdu Pod 

Źródłem” w Bystrej 
(max. 15 osób) 

/ obowiązują ZAPISY 

16.07 1200 BAJKA 17.07 

9-10 Zajęcia taneczne gr. I 
max. 9 osób/ obowiązują ZAPISY 

1015 BAJKA 1015 BAJKA 

12-13 Zajęcia  plastyczne gr. II 
max. 9 osób / obowiązują ZAPISY 12-13 Zajęcia taneczne gr. II 

max. 9 osób / obowiązują ZAPISY 

20.07 

9-10 Zajęcia  plastyczne gr. I 
max. 9 osób / obowiązują ZAPISY 

21.07 1200 BAJKA 22.07 9-15 

Wycieczka piesza do 
Szczyrku, do 

„Sanktuarium na Górce” 
/ zbiórka:  ZSP w 

Mesznej (max. 15 osób) 
/ obowiązują ZAPISY 

23.07 1200 BAJKA 24.07 

9-10 Zajęcia taneczne gr. I 
max. 9 osób/ obowiązują ZAPISY 

1015 BAJKA 1015 BAJKA 

12-13 Zajęcia  plastyczne gr. II 
max. 9 osób / obowiązują ZAPISY 12-13 Zajęcia taneczne gr. II 

max. 9 osób / obowiązują ZAPISY 

27.07 

9-10 Zajęcia  plastyczne gr. I 
max. 9 osób / obowiązują ZAPISY 

28.07 

1200 BAJKA 

29.07 9-15 

Wycieczka na Kozią 
Górę / zbiórka:  „Zajazd 
pod Źródłem” w Bystrej 

(max. 15 osób) 
/ obowiązują ZAPISY 

30.07 1200 BAJKA 31.07 

9-10 Zajęcia taneczne gr. I 
max. 9 osób/ obowiązują ZAPISY 

1015 BAJKA 

1700 

TEATRZYK 
„Niezwykłe przygody 

kota i Karoliny” 
/ obowiązują ZAPISY 

1015 BAJKA 

12-13 Zajęcia  plastyczne gr. II 
max. 9 osób / obowiązują ZAPISY 12-13 Zajęcia taneczne gr. II 

max. 9 osób / obowiązują ZAPISY 

Uczestnictwo dziecka w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się rodzica 
z regulaminem zajęć znajdującym się na www.gok.wilkowice.pl 

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

W razie niepogody zajęcia 
będą odbywały się w budynku GOK 

Promyk ul. Fałata 2k w Bystrej 
w godzinach 9 – 12 (max. 15 osób) 

UWAGA! Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia 
deklaracji uczestnictwa dziecka w zajęciach, najpóźniej w dniu zajęć. 

Deklaracje dostępne są w administracji i na stronie www.gok.wilkowice.pl 
Wszystkie zajęcia są bezpłatne, oprócz biletów MZK lub PKS. 

Obowiązuje zmiana obuwia i własne wyżywienie. 

AKCJA LATO 2020 - lipiec GOK „PROMYK” zaprasza Dzieci do skorzystania 
z oferty zajęć wakacyjnych na terenie Gminy Wilkowice! 
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PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”, tel.: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, Bystra 
Uczestnictwo w wydarzeniach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu dostępnego na stronie www organizatora. 
 

 

 

. 

LIPIEC 2020 
 

  

NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY!                    Regulaminy dostępne na www.gok.wilkowice.pl 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na większość wydarzeń obowiązują zapisy telefoniczne. 

KONKURS ARTYSTYCZNY dla młodzieży i dorosłych: „POCZTÓWKA Z BYSTREJ, MESZNEJ I WILKOWIC”  
szczegóły konkursów na www.gok.wilkowice.pl 

Trwa KONKURS FOTOGRAFICZNY: „Dynamika sportu w Gminie Wilkowice” – szczegóły na www.gok.wilkowice.pl 

Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce Odbiorcy 

Wtorek 
30.06 19:00 DKF „Promyk”: „Królowa kier”, reż. May el-Toukhy, 

2019 r. Wstęp wolny – obowiązują zapisy. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież 
 i dorośli 

Niedziela 
05.07 9:00 

Przewodnik czeka: „Z góry lepiej widać” - wyjście na 
stoki Równi i Koziej Góry z okazji 450-lecia Bystrej. 
Zbiórka pod GOK „Promyk”. Obowiązują zapisy. 

GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

Wtorek 
07.07 16:00-18:00 Plener fotograficzny. Prowadzący: Kazimierz 

Gajewski. Obowiązują zapisy. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież 
 i dorośli 

Wtorek 
07.07 19:00 

DKF „Promyk”: „Mężczyzna imieniem Ove”, reż. 
Hannes Holm, 2015 r. Wstęp wolny – obowiązują 
zapisy. 

GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież 
 i dorośli 

od 
09.07 

Czwartki 
19:00-20:00 

Soboty  
9:00-10:00 

Spotkania z kulturą wschodu („na trawie”). 
Prowadzący: Joanna Piska. Wstęp wolny. GOK „Promyk” Biwak w Bystrej Młodzież 

 i dorośli 

Niedziela 
12.07 8:50 

Przewodnik czeka: „Śladami Jana Pawła II 
w Wilkowicach i na Magurce z okazji Roku 
Papieskiego”. Zbiórka pod kościołem w Wilkowicach. 
Obowiązują zapisy. 

GOK „Promyk” Kościół w 
Wilkowicach Wszyscy 

Wtorek 
14.07 16:00-18:00 Plener fotograficzny. Prowadzący: Kazimierz 

Gajewski. Obowiązują zapisy. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież 
 i dorośli 

Wtorek 
14.07 19:00 

Klub Podróżnika: „Bałkański kalejdoskop”, 
prowadzący: Mariusz Kabut. Wstęp wolny – 
obowiązują zapisy. 

GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

Niedziela 
19.07 18:00 

Koncert na tarasie: „Godzina Miłowania” - Sabina 
Meck & Łukasz Kokoszko. Utwory autorskie oraz 
m.in. The Beatles, Marek Grechuta. Wstęp wolny. 

GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież 
 i dorośli 

Wtorek 
21.07 19:00 DKF „Promyk”: „Biały, biały dzień”, reż. Hlynur 

Pálmason, 2019 r. Wstęp wolny – obowiązują zapisy. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież 
 i dorośli 

20-22.07 16:00-20:00 Amatorski plener akwarelowy. Obowiązują zapisy. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież 
 i dorośli 

Niedziela 
26.07 18:00 Koncert na tarasie: Zespół „NIVEL” – „Muzyka świata 

– tango, folk, jazz. Wstęp wolny. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

Wtorek 
28.07 17:00 

Teatrzyk dla dzieci w wykonaniu Bajkowych 
Skarbków Śląska pt. „Niezwykłe przygody kota i 
Karoliny”. Wstęp wolny – obowiązują zapisy. 

GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

Wtorek 
28.07 19:00 Seans filmowy (szczegóły na profilu GOK Promyk na 

Facebooku). Wstęp wolny – obowiązują zapisy. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież 
 i dorośli 

AKTUALNE WYSTAWY: 

 Wystawa pokonkursowa „450 lat Bystrej” 
GOK „Promyk” w Bystrej 

 Wystawa prac 16-letniej Kamili Owczarskiej „RYSUNKOWY ŚWIAT KAMY”  
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DZIAŁALNOŚĆ PUNKTÓW OBSŁUGI CZYTELNIKA  
W BIBLIOTEKACH GMINY WILKOWICE 

W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 
 

GODZINY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE WAKACJI  
W DNIACH 29 CZERWCA DO 28 SIERPNIA! 

 

 

GŁÓWNA  

WILKOWICE  
 

PN, WT  
9-15  

 

ŚR, CZW, PT   
11-17 

 

 

 

 

 

 

 

FILIA  
W BYSTREJ  

 

PN, WT  
9-16 

 

ŚR, CZW, PT  
10-17 

 

 

 

 

 

 

 

FILIA  
W MESZNEJ  

 

PN, WT, ŚR 
9-13  
 
 
CZW, PT 
13-17 
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OKNA - PARAPETY - DRZWI - BRAMY - ROLETY - OGRODY ZIMOWE

POMIAR - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ - REGULACJA - SERWIS

RAUL Rafał Dobija
tel. 695 418 270
e-mail:

 

raf310@op.pl

PUNKT SPRZEDAŻY DRZWI
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              BBaannkk  SSppóółłddzziieellcczzyy  ww  BByyssttrreejj  ooffeerruujjee  

KKRREEDDYYTT  WWAAKKAACCYYJJNNYY  
nn aa   oo kk rr ee ss   11   ll uu bb   22   ll aa tt   

 kwota kredytu uzależniona od posiadanej zdolności kredytowej  

      oprocentowanie stałe 6,5 %,  prowizja za udzielenie kredytu 6,0 % 

 opłata przygotowawcza 1,0 %, nie mniej niż 10,00 zł 
 dla osób posiadających w naszym Banku rachunek ROR –  

prowizja za udzielenie kredytu 3,0 % 
 

                                             
 

Dane dotyczące zadłużenia klienta 
weryfikowane są  

w Biurze Informacji Kredytowej  
i Krajowym Rejestrze Długów 

  
  
  

Oferta ważna od 1 czerwca 2020 r.       
do 31 sierpnia 2020 r. 

  

PP RR ZZ YY KK ŁŁ AA DD   RR EE PP RR EE ZZ EE NN TT AA TT YY WW NN YY   
KKrreeddyytt  nnaa  ookkrreess::  1111  mmiieessiięęccyy  ,,  kkwwoottaa  kkrreeddyyttuu  33..000000  zzłł..  

Parametry  Koszty /zł/ 
Rata kredytu 284,00 

łączna kwota wszystkich opłat, prowizji i innych 
kosztów związanych z zawarciem umowy w tym: 

1. prowizja przygotowawcza 
2. prowizja za udzielenie kredytu                                                                          

3. koszt zabezpieczenia
  

214,00 
 

30,00 
180,00 
4,00

 

suma odsetek 125,40 
całkowity koszt kredytu 339,40 

Oprocentowanie kredytu 6,5 % w skali roku, Stopa rzeczywista wynosi 20,12 % 
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cd. ze str. 3

czy rozliczenia poszczególnych placówek. Pani Zofia w Zespo-
le powszechnie uznawana jest za osobę niezwykle skrupulatną 
i pracowitą, dla której powierzone zadania wykraczały daleko 
poza jedynie zawodowy obowiązek. Jak wspomina Dyrektor 
ZOSiP, Pani Ewa Majdak, przez blisko 40 lat pracy dla Gminy 
Wilkowice Pani Zofia nigdy nie chorowała, a swoją wyjątkową 
rzetelność przejawiała dobrowolnie dostosowując swoje plany 
urlopowe do specyfiki stanowiska i dotyczących go terminów. 

Pani Krystyna Kareta do drużyny Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli dołączyła chwilę po jego oficjalnej inauguracji, we 
wspominanym wcześniej styczniu 2008 roku. Od tego czasu 
pełniła funkcję inspektora ds. księgowości oraz, przez jakiś 
czas, głównej księgowej. W zakresie Jej obowiązków znajdo-
wały się m.in. sprawy związane z księgowaniem dokumentacji 
placówek oświatowych, rozliczaniem dochodów szkół i przed-

Odejście na emeryturę trzech pracowników w tym samym czasie to dla takiego urzędu 
jak nasz zawsze duża strata i wyzwanie. Zwłaszcza w przypadku, gdy na zasłużony odpo-
czynek decydują się tak doświadczone i sumienne osoby, a z tej właśnie strony dały mi się 
poznać Panie: Urszula, Krystyna i Zofia. 

Dziękuję wszystkim trzem paniom za każdy dzień rzetelnej pracy na rzecz Gminy Wilko-
wice, za Ich profesjonalizm, wytrwałość oraz pozytywne podejście do współpracowników 
i mieszkańców. 

Życzę, by emerytura była dla Nich pięknym i pełnym wyjątkowych przeżyć czasem, 
a wspomnienia z pracy w Urzędzie Gminy w Wilkowicach niezmiennie powodowały 
uśmiech na Ich twarzach.

Janusz Zemanek, Wójt Gminy Wilkowice 

Z okazji przejścia na emeryturę pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Wilkowicach Pani Zofii Kwaśnej oraz Pani Krystyny Kareta składamy serdeczne podzię-
kowania za wiele lat wspólnej pracy, za wszystkie rady, dobre serce, mądrość i wsparcie.

Nie sposób wyrazić słowami wdzięczności za Waszą rzetelną, sumienną pracę,  
zaangażowanie i cierpliwość, a także dzielenie się przez te wszystkie lata doświadczeniem  
i wiedzą.

Życzymy, aby nowy rozdział Waszego życia, który właśnie się rozpoczął był pełen  
dobrych chwil.

Dziękujemy za wszystko i życzymy wszystkiego najlepszego.
Dyrektor i pracownicy Zespołu

szkoli oraz dowozem uczniów do szkół. Jednym zaś z pierw-
szych, poważnych zadań Pani Krystyny było przygotowanie 
pierwotnej siedziby ZOSiP, na parterze urzędu, na początku 
2008 roku. Obie Panie również zgodnie podkreślają, że planują 
by emerytura była czasem obfitującym w rozmaite aktywności. 
Dużo zwiedzania, wycieczek w góry, a wszystko to wyzute ze 
specjalnego pośpiechu – tak brzmi ten plan. 

W wywołanej w tytule piosence Sarah Birghtman i Andrea 
Bocceli śpiewają: „Krainy, których nigdy nie widziałam i nie 
przeżyłam z tobą. Teraz tak, tam zamieszkam z tobą, popłynę 
statkami po morzach (…)”. Życzymy wszystkim trzem Paniom 
by czas spędzony na emeryturze pełny był właśnie nowych 
i pięknych doświadczeń oraz niezapomnianych chwil, dziękując 
jednocześnie za wiele lat sumiennej i rzetelnej pracy na rzecz 
społeczności Gminy Wilkowice.

Sebastian Snaczke


