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Najlepsi na świecie w Wilkowicach!!!

Lotna premia Lotto – ul. Wyzwolenia (pomiędzy skrzyżowaniami
z ulicami Sosnową i Harcerską). Szczegóły www.gosir.wilkowice.pl

Piłkarze na start! – wracają lokalne rozgrywki
Najdłuższa ligowa przerwa od lat dobiega powoli końca.
Już wkrótce na boiska piłkarskie powrócą oficjalne rozgrywki, w tym te, w których udział biorą drużyny reprezentujące Gminę Wilkowice.
Po raz ostatni oficjalne mecze lokalnych rozgrywek rozgrywane były końcem października minionego roku. Szalejąca w Polsce pandemia uniemożliwiła wiosenny powrót na ligowe boiska
wszystkim drużynom od III ligi w dół. Nie może dziwić zatem
fakt, że sympatycy lokalnej piłki kopanej z dużym wytęsknieniem
czekają na inaugurację zmagań sezonu 2020/21. Ta nastąpi już
wkrótce, za sprawą Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Bielsko-Biała. I runda Pucharu Tysiąca Drużyn, jak powszechnie nazywa się te rozgrywki, rozegrana zostanie w dniach 1–5 sierpnia.
Los zdecydował, że obie nasze drużyny zagrają swoje mecze
na wyjazdach. I tak, GLKS Wilkowice w Rybarzowicach zagra
z Iskrą, a KS Bystra w Kozach podejmie Orła.
Ligowe zmagania Klasy A „EFCE”, jak od nazwy sponsora będą
nazywać się lokalne rozgrywki w sezonie 2020/21, rozpoczną się
w weekend 15/16 sierpnia. GLKS Wilkowice ligę zainauguruje domowym meczem z UKS Rotuz Bronów. KS Bystra zagra z kolei
w Wilamowicach z miejscową Wilamowiczanką. Jeśli idzie o termin, który kibiców piłki nożnej w naszej gminie elektryzuje najmocniej, a więc datę ligowych derbów Gminy Wilkowice, te zaplanowano na 11. kolejkę zmagań i dzień 24 października.
Z szeregów obu ekip dochodzą do nas głosy o bardzo pozytywnym nastawieniu związanym ze zbliżającym się sezonem.
GLKS, który należał do czołowych drużyn ligi już w poprzednim
sezonie, przed nowymi rozgrywkami dokonał kolejnych wzmoc-
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nień i z całą pewnością zaliczany będzie do faworytów zmagań.
W Wilkowicach mamy do czynienia z sytuacją szczególną. W kadrze tej a-klasowej drużyny znajduje się w chwili obecnej aż 3 zawodników z ekstraklasową przeszłością: Juraj Dancik (kiedyś
Podbeskidzie), Mariusz Sacha (Podbeskidzie i Cracovia) oraz
Łukasz Błasiak (Szczakowianka). Jeśli dodamy do tego fakt, że
trener Krzysztof Bąk do dyspozycji ma ponadto, zarówno uznane
postacie lokalnego świata piłki, takie jak: Daniel Kasprzycki czy
Janusz Bąk, jak i całą grupę młodych i zdolnych wychowanków,
na czele z wracającym z wypożyczenia do GKS Radziechowy-Wieprz Dominikiem Kępysem, nie może dziwić fakt, że w Wilkowicach głośno mówi się o celu na ten sezon w postaci powrotu
do Ligi Okręgowej. Co ciekawe, w rozgrywkach bielskiej Klasy
B udział weźmie druga drużyna wilkowickiego GLKS, złożona
w dużej mierze z młodych zawodników wilkowickiego klubu, którzy skończyli niedawno wiek juniorski.
Dobre nastroje przed startem rozgrywek również na pokładzie
zespołu z Bystrej. W ekipie „Bystrzaków” na nowy sezon pozostają liderzy drużyny z poprzednich rozgrywek, z Arkadiuszem Komrausem i Łukaszem Kaletą na czele. Kadra drużyny poszerzyła się
i ustabilizowała, a z szatni płyną zapewnienia, że Bystra będzie
w nowym sezonie niewygodnym rywalem dla każdej drużyny w lidze. „Chcemy cieszyć się grą i w każdym kolejnym meczu walczyć
o pełną pulę punktów. Świetnie byłoby, gdyby pozwoliło to na finisz
w czołówce ligowej tabeli. Prywatnie mam nadzieję, że koronawirus tym razem nie storpeduje rozgrywek, a my będziemy mogli
cieszyć się z uczestnictwa w nich również z naszymi sympatykami
na trybunach” – powiedział Prezes KS Bystra, Jakub Habdas.
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Sebastian Snaczke

Z ostatniej sesji Rady Gminy Wilkowice
W dniu 29 czerwca na swojej XIX sesji obradowała Rada
Gminy Wilkowice. Była to sesja szczególna ze względu na
materię, która była na niej poruszana. Koniec czerwca to czas
podsumowań i oceny działalności za rok poprzedni – było to
więc jedno z najważniejszych posiedzeń w ciągu roku. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wójt co roku do dnia
31 maja przedstawia radzie raport o stanie gminy. Rozpatrywany jest on w pierwszej kolejności na sesji podczas której jest
podejmowana uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Dla nas była to sesja zaplanowana
w miesiącu czerwcu. Po krótkim omówieniu Raportu o stanie
Gminy Wilkowice za rok 2019, przeszliśmy do debaty nad raportem, w której udział mogli brać również mieszkańcy, o czym
pisałem w majowym wydaniu „Głosu Gminy Wilkowice”. Niestety nie było zgłoszeń ze strony mieszkańców, więc debatowali sami radni. Tym razem było inaczej niż rok wcześniej
(w debacie 2019 odnotowano tylko mój głos) – radni aktywnie
uczestniczyli w dyskusji, która budziła sporo emocji. Następnie przeszliśmy do głosowania w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania za rok 2019. Reguły tego głosowania są
wyraźnie określone w cytowanej powyżej ustawie: „uchwałę
o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.”
Rada Gminy Wilkowice liczy 15 radnych, w związku z tym

bezwzględna większość, o której mowa to min. 8 głosów „ZA”.
Po burzliwych głosach w debacie, trudno było ocenić, jaki będzie finał. Na podstawie wyniku głosowania stwierdziłem, że
niepodjęto uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania, co
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. W głosowaniu brało udział 13 radnych: „ZA” – 7; „PRZECIWKO” – 4; „WSTRZYMUJĘ SIĘ” – 2. Mimo, że większość
radnych uczestniczących w sesji opowiedziała się „ZA” (7) do
udzielenia wotum zaufania za rok 2019 zabrakło jednego głosu.
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019 („ZA”
– 8, „PRZECIWKO” – 0, „WSTRZYMUJĘ SIĘ” – 6) przeszliśmy
do procedury absolutoryjnej. Komisja Rewizyjna przedstawiła
wniosek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019, który został
pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Zasady głosowania były takie same jak w przypadku wotum zaufania czyli bezwzględna większość ustawowego składu
rady. W głosowaniu brało udział 14 radnych: „ZA” – 8, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMUJĘ SIĘ” – 6. W wyniku głosowania Wójt
Gminy Wilkowice uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kwiatek

Zrównoważony rozwój – inwestycje w społeczność
lokalną obok inwestycji infrastrukturalnych
Gmina Wilkowice z sukcesem aplikuje
o dofinansowanie unijne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w obszarach takich jak oświata i wychowanie czy integracja społeczna. Równolegle do projektów
inwestycyjnych takich jak budowa systemu
kanalizacji realizujemy projekty społeczne.
Na dzień dzisiejszy zakończono realizację
dwóch projektów oświatowych (Rozwijanie
kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej oraz
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach) za
realizację których odpowiedzialny był Zespół
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach,
a także projektu dotyczącego integracji społecznej (Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja), którego realizatorem był
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach.
W trakcie realizacji pozostają projekty: Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice (ZOSiP) oraz Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2 (GOPS).
Trwają przygotowania do rozpoczęcia realizacji projektu Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice.
Wartość zakontraktowanych projektów wynosi ponad
2.600.000,00 zł. W chwili obecnej oczekujemy na wyniki
konkursów, w których aplikujemy o dalsze wsparcie uczniów

gminnych szkół (2 projekty oświatowe), środki na działania
z zakresu aktywizacji zawodowej oraz wsparcia funkcjonowania rodzin (2 projekty), a także finansowanie funkcjonowania
na terenie naszej gminy Klubu Seniora (1 projekt). Jeżeli również te wnioski zostaną ocenione pozytywnie wartość projektów społecznych wdrażanych przez Gminę Wilkowice sięgnie
5.000.000,00 zł.
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Jednocześnie aktywnie sięgamy po środki krajowe, czego
przykładem jest uzyskanie dofinansowania w kwocie 150.000,00
zł na utworzenie i wyposażenie klubu seniora w ramach Programu Senior+. Jeżeli nasze starania zakończą się sukcesem jego
funkcjonowanie przez najbliższe dwa lata współfinansowane będzie ze środków zewnętrznych na poziomie 93%.
Pandemia koronawirusa sprawiła, iż realizacja projektów społecznych została w dużej mierze ograniczona. Zajęcia pozalekcyjne zostały zawieszone, działania integracyjne organizowane
przez GOPS mocno ograniczone. Podjęliśmy działania adaptacyjne dostarczając uczestniczkom i uczestnikom projektów
szkolnych zestawy kreatywne, z kolei GOPS wdrożył działania
animacyjne z wykorzystaniem zestawów terapeutycznych.
Pozyskiwanie środków zewnętrznych jest procesem czasochłonnym, niełatwym i wymagającym sporo cierpliwości i o tą
cierpliwość prosimy również mieszkańców naszej Gminy. Być

może w kolejnym numerze gminnej gazety będziemy mogli poinformować Państwa o tym, że otrzymaliśmy kolejne dofinansowania, a tym samym rozpoczniemy realizację nowych działań
wspierających społeczność lokalną.
Warto zaznaczyć, iż podejmowane przez nas inicjatywy służą
wspieraniu najmłodszych Mieszkanek i Mieszkańców (projekty
przedszkolne), dzieci i młodzież (projekty szkolne), osoby niepełnosprawne i osoby pozostające bez zatrudnienia (projekty
integracyjne) po wsparcie dla seniorów (klub seniora). Kompleksowość działań sprawia, iż przy pomyślnych wynikach oceny wniosków wkrótce każda grupa społeczna znajdzie dedykowane jej projekty unijne.
Informacji o realizowanych projektach udzielają pracownicy
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

Wójt Gminy Wilkowice
Janusz Zemanek

Wójt Gminy Wilkowice

informuje,
że na BIP Gminy Wilkowice w zakładce
„Wnioski, druki do pobrania” umieszczony jest

„Formularz danych dla dodatkowych form kontaktu”.
Wypełnienie i złożenie w/w formularza pozwoli na podjęcie przez nas działań informacyjnych w formie bezpłatnego sms-a z informacją przypominającą o zbliżającym się terminie płatności podatków, zaś w przypadku
braku wpłaty – o figurowaniu zaległości podatkowej.
Powyższe niezbędne jest, aby uniknąć wysłania podatnikowi upomnienia i obciążenia go dodatkowymi
kosztami w wysokości 11,60 zł, które wynikają z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września
2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed
wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1526 w późn. zm.).
Mimo wcześniejszych informacji byliśmy zmuszeni do wystawienia w bieżącym okresie ponad 620 takich
upomnień.

Rodzinie, bliskim oraz przyjaciołom
z powodu śmierci

śp. Władysława Hankus
wyrazy głębokiego współczucia
składają
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Prezes GLKS „Wilkowice”
wraz z Zarządem

Chcesz pozyskać dotację?
LGD Ziemia Bielska planuje nabory
w najbliższych miesiącach!
Jeśli masz pomysł, chcesz działać i interesuje Cię to, co dzieje się w Twojej najbliższej okolicy,
ale potrzebujesz wsparcia w postaci doradztwa i dotacji z funduszy przeznaczonych na rozwój
obszarów wiejskich, to szansa na ich otrzymanie pojawi się już w wkrótce!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska planuje ogłoszenie naborów wniosków w ramach realizacji
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023. Tym razem o pomoc będzie można
ubiegać się w zakresie:
1. podejmowania działalności gospodarczej – turystyka i usługi czasu wolnego,
2. podejmowania działalności w ramach – usługi dla społeczności,
3. rozwijania działalności gospodarczej – usługi dla społeczności,
4. zachowania materialnego dziedzictwa lokalnego,
5. zachowania niematerialnego dziedzictwa lokalnego.
Formą wsparcia dla podejmowania działalności gospodarczej jest premia w wysokości 50 000 zł, wypłacana
w dwóch transzach (40 000 i 10 000 zł), natomiast dla rozwijania działalności gospodarczej i zachowania dziedzictwa
lokalnego – refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych do kwoty 300 000 zł (limit nie dotyczy jednostek
samorządu terytorialnego). Poziom dofinansowania zależy od rodzaju Wnioskodawcy: dla przedsiębiorców do 65%,
dla osób fizycznych i podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej – aż 95%, natomiast dla gmin i jednostek
im podległych – do 63,63%
Z udziału w konkursach mogą skorzystać mieszkańcy naszego regionu (Bestwiny, Buczkowic, sołectw Czechowic-Dziedzic: Bronowa, Ligoty, Zabrzega; Jasienicy, Jaworza, Kóz, Porąbki, Wilamowic i Wilkowic), jednostki samorządu
terytorialnego i jednostki im podległe oraz organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy – pod warunkiem, że ich siedziba
lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej znajdują się na naszym obszarze.
Termin planowanych naborów wniosków z powodu zagrożenia epidemiologicznego w naszym kraju może ulec zmianie.
Wszelkie informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.ziemiabielska.pl), profilu
w serwisie Facebook (LGD Ziemia Bielska), udzielane telefonicznie pod numerem 33 818 34 11 lub po wcześniejszym
umówieniu spotkania w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Tadeusza Regera 81 w Bielsku-Białej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Bezpłatne badania przesiewowe
w kierunku raka jelita grubego
Jak dotąd nie udało się poznać pewnej metody zapobiegającej w 100% rakowi jelita grubego. Są jednak zachowania
i czynniki, które odpowiednio kontrolowane mogą zminimalizować ryzyko zachorowania. Do najważniejszej profilaktyki
raka jelita grubego zaliczamy badania przesiewowe. Badania
przesiewowe to diagnostyczne poszukiwania raka lub stanu
przedrakowego u osób, które nie mają objawów. Polegają na

przeprowadzaniu kolonoskopii jelita grubego. Od momentu,
gdy pierwsze zmutowane komórki zaczną rosnąć w polipy
zwykle mija 10 – 15 lat, komórki takie następnie mogą rozwinąć się w raka. W celu zmniejszenia ryzyka zachorowania
i zgonów na raka jelita grubego możemy kontrolować niektóre
czynniki wpływające na powstanie tego nowotworu. Nadwa-

Głos Gminy Wilkowice

cd. na str. 6
5

cd. ze str. 5

ga lub otyłość zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Związek z nadwagą
wydaje się silniejszy jednak u mężczyzn. Zwiększona ilość
tkanki tłuszczowej brzucha – większa talia, wiąże się również
z rakiem jelita grubego. Zwiększenie aktywności fizycznej
obniża ryzyko raka i polipów jelita grubego. Ponadto dieta
bogata w warzywa, owoce i produkty pełnoziarniste, a także
małe spożycie czerwonego i przetworzonego mięsa są związane z obniżeniem ryzyka zachorowania. Wiele badań wykazało związek między spożyciem czerwonego mięsa (wołowina, wieprzowina) lub mięsa przetworzonego (wędliny) ze
zwiększonym ryzykiem raka jelita grubego. Ostatnie badania
naukowe sugerują, że błonnik w diecie, szczególnie z pełnego ziarna, może chronić przed tym rakiem. Wykazano także
wyższe ryzyko raka jelita grubego przy zwiększonym spożyciu alkoholu (szczególnie u mężczyzn).
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest
realizatorem Narodowego Programu Zwalczania Chorób
Nowotworowych. Program ten polega na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych wśród osób średniego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego. Bezpłatną profilaktyką
mogą zostać objęte osoby w wieku 50 – 65 lat (niezależnie od wywiadu rodzinnego), osoby w wieku 40 – 49 lat,
mające krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpo-

znano raka jelita grubego oraz osoby w wieku 25 – 49 lat
z rodzin z zespołem Lyncha. Do programu nie kwalifikują
się chorzy z objawami klinicznymi raka jelita grubego oraz
kolonoskopią wykonaną w ciągu ostatnich 10 lat. Rejestracja pacjentów na bezpłatne wykonanie kolonoskopii w UCK
SUM w Katowicach (przy ulicy Medyków 14, I piętro Pracownia Endoskopii) odbywa się osobiście lub pod numerem
telefonu: (32) 789 44 49, email: przesiewy.jelitogrube@uck.
katowice.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00
do 19.30 oraz w sobotę w godzinach od 8.00 do 15.00. Biuro
Programu jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.30 do 19.30 oraz w sobotę w godzinach od 8.00
do 15.00. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na
stronie https://www.uck.katowice.pl/program-badan-przesiewowych-raka-jelita-grubego. Poprzez badania przesiewowe
można wcześnie wykryć raka niewielkich rozmiarów, a co
za tym idzie skuteczniej go leczyć. Regularne badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego (obok badania per
rectum, pomiaru stężenia markerów nowotworowych i krwi
utajonej) są jednym z najlepszych działań o udowodnionym
naukowo wpływie na zapobieganie zmianom przed- i nowotworowym w jelicie grubym.

DZIAŁALNOŚĆ PUNKTÓW OBSŁUGI CZYTELNIKA
W BIBLIOTEKACH GMINY WILKOWICE
W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

WILKOWICE

FILIA
W BYSTREJ

FILIA
W MESZNEJ

PN, WT
9-15

PN, WT
9-16

PN, WT, ŚR
9-13

ŚR, CZW, PT
11-17

ŚR, CZW, PT
10-17

CZW, PT
13-17

GŁÓWNA

GODZINY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE WAKACJI
W DNIACH 29 CZERWCA DO 28 SIERPNIA!
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lek. Paweł Pawlica
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

co u nas...
Na naszym kanale YouTube oraz na profilu na portalu społecznościowym Facebook
można znaleźć wiele ciekawych propozycji tanecznych, malarskich i plastycznych. Zapraszamy dzieci do wspólnego tworzenia razem
z panią Patrycją Panek, która systematycznie przygotowuje wesołe propozycje działań
plastycznych do wykonania w domu. Swój talent plastyczny
mogą rozwijać również dorośli – pani Marta Hordowicz zaprasza na wspólne lekcje
malarstwa! Czekają również na Państwa
filmy instruktażowe dotyczące tańca! Pani
Kamila Klimont prowadzi on-line lekcje latino solo, a pan Łukasz Hola uczy podstawowych kroków tańca użytkowego. Filmy
przygotowane są specjalnie dla Państwa
i mają tę dodatkową zaletę, że można odtwarzać je w dowolnym momencie!
Niedzielne (5 lipca), pierwsze w tym roku wyjście w góry
z przewodnikiem można uznać za wyjątkowo udane. Rzeczywiście, tak jak przewidywaliśmy, „z góry widać lepiej”!
Doskonały przewodnik – pani Janina Dyrda – prowadziła nas
stokami Równi i Koziej Góry, skąd podziwialiśmy cudowne widoki, szczególnie na naszą 450-letnią „jubilatkę” – Bystrą. Konieczność stosowania się do zaleceń Sanepidu nie stanowiła
przeszkód do korzystania w pełni z uroków natury i czerpania
ogromnej radości z wycieczki.
Przy okazji tego wspaniałego jubileuszu serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy przygotowanej z okazji 450 lat
Bystrej. Są to prace dzieci zgłoszone na zorganizowany przez
GOK „Promyk” konkurs plastyczny. Wystawę można podziwiać do końca sierpnia.

Po długiej przerwie wróciliśmy na szlaki Klubu Podróżnika, tym razem z Panem Mariuszem Kabutem,
który zabrał nas do Chorwacji i Czarnogóry. Zapierające
dech w piersiach zdjęcia
z wędrówek po górach i skąpane w słońcu malownicze
miasteczka z pewnością zachęciły niejednego uczestnika spotkania, by wybrać się
w tamte strony. Dziękujemy Panu Mariuszowi za przygotowanie pięknej, jak zwykle, prezentacji oraz przybliżenie wielu wątków historycznych.
Wykorzystujemy piękną wakacyjną pogodę spacerując
z aparatem fotograficznym! Razem z prowadzącym warsztaty fotograficzne, panem Kazimierzem Gajewskim, staraliśmy
się uchwycić lato w obiektywie. 7 lipca uwiecznialiśmy na
zdjęciach przyrodę Bystrej, a 14 lipca – architekturę Bielska-Białej, zdobywając przy okazji doświadczenie i wiedzę z zakresu fotografii. Dopisała pogoda i humory, powstały piękne
zdjęcia, więc plener fotograficzny można uznać za bardzo
udany.

Kolejna wycieczka (12 lipca) nawiązywała do obchodów
Roku Papieskiego i poświęcona była pamięci Jana Pawła II,
który miał okazję wędrować również ścieżkami naszej gminy.
Trasa ta zwana jest „szlakiem papieskim”. Spotkanie rozpoczęliśmy pod kościołem w Wilkowicach, w którym znajdują
się relikwie związane z Papieżem, przepiękny witraż i mozaika (w domu katechetycznym). Za przedstawienie i omówienie
pamiątek dziękujemy Pani Janinie Piechocie. Jedną z pamiątek jest fotografia przedstawiająca Jana Pawła II zatytułowana „W drodze na Magurkę”. Zrobiliśmy przy niej pamiątkowe
zdjęcie i wyruszyliśmy – również w drogę na Magurkę. Odwiedziliśmy schronisko i gospodarstwo agroturystyczne, kończąc
wycieczkę wróciliśmy czarnym szlakiem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz przewodniczce – Pani Janinie Dyrdzie za
wspaniale spędzony dzień.
Głos Gminy Wilkowice
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GOK „PROMYK” zaprasza Dzieci do skorzystania
z oferty zajęć wakacyjnych na terenie Gminy Wilkowice!
Zajęcia w GOK „PROMYK”
PONIEDZIAŁKI
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat

BAJKA / TEATRZYK
WTORKI

data godzina

3.08

zajęcia
data godz.
Zajęcia: rękodzieło - szycie gr. I
9-10
max. 9 osób / obowiązują
ZAPISY
4.08 1200
1015
BAJKA
Zajęcia: rękodzieło - szycie gr. II
12-13
max. 9 osób / obowiązują
ZAPISY

9-1030
10.08

1030
12-1330

9-10

17.08

10-11
11-12
1200

Zajęcia: „Muzyka z patyka” gr. I
max. 9 osób / obowiązują
ZAPISY
BAJKA
11.08 1200
Zajęcia: „Muzyka z patyka” gr. II
max. 9 osób / obowiązują
ZAPISY
Zajęcia gitarowe gr. I
max. 5 osób / obowiązują
ZAPISY
Zajęcia gitarowe gr. II
max. 5 osób / obowiązują
ZAPISY
Zajęcia gitarowe gr. III
max. 5 osób / obowiązują
ZAPISY
BAJKA

1200

18.08
17

00

5.08

godz.

zajęcia

9-15

Wycieczka na Magurkę
Zbiórka pod SP nr 2
w Wilkowicach
Wiek 7-14 lat (max. 15 osób)
/ obowiązują ZAPISY

9-1030
BAJKA

12.08

1030
12-1330

BAJKA

9-10

TEATR
10-11
19.08
LALKOWY
pt. „SZEWCZYK
DRATEWKA”
11-12
/ obowiązują
ZAPISY
1200

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
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Zajęcia w plenerze i w GOK „Promyk”
ŚRODY
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat

data

BAJKA

AKCJA LATO 2020 - sierpień

Zajęcia: makrama gr. I
max. 8 osób / obowiązują
ZAPISY
BAJKA
Zajęcia: makrama gr. II
max. 8 osób / obowiązują
ZAPISY
Zajęcia gitarowe gr. I
max. 5 osób / obowiązują
ZAPISY
Zajęcia gitarowe gr. II
max. 5 osób / obowiązują
ZAPISY
Zajęcia gitarowe gr. III
max. 5 osób / obowiązują
ZAPISY
BAJKA

W razie niepogody
zamiast wycieczki na Magurkę
Odbędą się zajęcia dla dzieci
w budynku GOK Promyk
ul. Fałata 2k w Bystrej
w godzinach 9 – 12 (max. 15 osób)

Głos Gminy Wilkowice

BAJKA
CZWARTKI

data godz.

Zajęcia w GOK „PROMYK”
PIĄTKI
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat

data godz.
9-10

6.08

1200 BAJKA 7.08

1015
12-13

9-10
13.08 1200 BAJKA 14.08 1015
12-13

9-10

20.08 1200 BAJKA 21.08

10-11
11-12
1200

zajęcia
Zajęcia taneczne gr. I
max. 9 osób/ obowiązują
ZAPISY
BAJKA
Zajęcia taneczne gr. II
max. 9 osób / obowiązują
ZAPISY
Zajęcia taneczne gr. I
max. 9 osób/ obowiązują
ZAPISY
BAJKA
Zajęcia taneczne gr. II
max. 9 osób / obowiązują
ZAPISY
Zajęcia gitarowe gr. I
max. 5 osób / obowiązują
ZAPISY
Zajęcia gitarowe gr. II
max. 5 osób / obowiązują
ZAPISY
Zajęcia gitarowe gr. III
max. 5 osób / obowiązują
ZAPISY
BAJKA

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.
Obowiązuje zmiana obuwia i własne wyżywienie.

Głos Gminy Wilkowice
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SIERPIEŃ
NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY!

2020

Regulaminy i szczegóły konkursów 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”
KONKURS FOTOGRAFICZNY: „Dynamika sportu w Gminie Wilkowice”
KONKURS PLASTYCZNY dla dzieci i młodzieży „POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI”

Data

Godz.

Nazwa imprezy

Czwartki: 19-20 Spotkania z kulturą wschodu („na trawie”). Prowadzący: Joanna Piska.
Soboty: 9-10 Wstęp wolny.
Sobota
01.08
Sobota
01.08
Niedziela
02.08
Wtorek
04.08
Wtorek
04.08
Niedziela
09.08
Wtorek
11.08
Czwartek
13.08
Niedziela
16.08

kwiatów pod Pomnikiem oraz Msza Św.
16:00 Złożenie
w intencji Uczestników Powstania Warszawskiego.
filmowy „Kanał” reż. Andrzej Wajda
17:30 Seans
Wstęp wolny – obowiązują zapisy.

Odbiorcy

GOK „Promyk”

Biwak
w Bystrej

Młodzież
i dorośli

Tow. Przyjaciół
Bystrej, Gmina
Wilkowice

Biwak
w Bystrej

Wszyscy

GOK „Promyk” GOK „Promyk”

Młodzież
i dorośli

Pod kościołem
w Mesznej

Wszyscy

GOK „Promyk” GOK „Promyk”

Młodzież
i dorośli

filmowy - komedia kryminalna (szczegóły na profilu GOK Promyk GOK „Promyk” GOK „Promyk”
19:00 Seans
na Facebooku). Wstęp wolny – obowiązują zapisy.

Młodzież
i dorośli

czeka: „Wycieczka na stoki Magury i do lasu
9:00 Przewodnik
daglezjowego”. Obowiązują zapisy.
fotograficzny. Prowadzący: Kazimierz Gajewski. Obowiązują
16-18 Plener
zapisy.

czeka: „Stoki Magury i Klimczoka - szlakiem papieskim”.
9:00 Przewodnik
Obowiązują zapisy.

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Pod OSP
w Bystrej

„Promyk”: „Portret kobiety w ogniu”, reż. Céline Sciamma, 2019 r. GOK „Promyk” GOK „Promyk”
19:00 DKF
Wstęp wolny – obowiązują zapisy.

17:00 „Czwartkowe spotkania z Organizacjami Gminy Wilkowice”.

11:00 Rodzinna gra terenowa „SHREK – uwolnij Fionę”. Wstęp wolny obowiązują zapisy.
13:30 FILM! - Wstęp wolny - obowiązują zapisy.

Wszyscy
Młodzież
i dorośli
Organizacje,

GOK „Promyk” GOK „Promyk” Działacze kultury

17:00 Wernisaż wystawy prac uczestników lipcowego pleneru akwarelowego GOK „Promyk” GOK „Promyk”

Koncert na tarasie: Kwartet puzonowy „Tromboys” Niedziela
18:00 „Puzonowe wariacje”. W programie muzyka popularna, filmowa oraz
16.08
klasyka. Wstęp wolny.
Wtorek
Plener fotograficzny. Prowadzący: Kazimierz Gajewski. Obowiązują
18.08 16-18 zapisy.
Wtorek
dla dzieci w wykonaniu Teatru Lalek Kwadryga pt. „Szewczyk
17:00 Teatrzyk
18.08
Dratewka”. Wstęp wolny - obowiązują zapisy.
Wtorek
„Promyk”: „Winni”, reż. Gustav Möller, 2018 r. Wstęp wolny 19:00 DKF
18.08
obowiązują zapisy.
Niedziela
na tarasie: GMOD - „Jest w instrumentach dętych jakaś siła…”.
18:00 Koncert
23.08
Wstęp wolny.
Wtorek
Podsumowanie letnich plenerów fotograficznych, konsultacje.
25.08 16-18 Prowadzący: Kazimierz Gajewski. Obowiązują zapisy.
Klub Podróżnika: „Wyspa Uznam od Świnoujścia aż po Wolgast Wtorek
oczyma podróżnika”, prowadzący: Dariusz Łętowski i Łukasz Hola.
19:00
25.08
Wstęp wolny – obowiązują zapisy.
Niedziela
30.08

Organizator Miejsce

Wszyscy

GOK „Promyk” GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk” GOK „Promyk”

Młodzież
i dorośli

GOK „Promyk” GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk” GOK „Promyk”

Młodzież
i dorośli

GOK „Promyk” GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk” GOK „Promyk”

Młodzież
i dorośli

GOK „Promyk” GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk” GOK „Promyk”

Wszyscy

TRWA „AKCJA LATO” DLA DZIECI – SZCZEGÓŁY NA WWW.GOK.WILKOWICE.PL
AKTUALNE WYSTAWY:
Wystawa pokonkursowa „450 lat Bystrej” – prace dzieci
od 10.08
2020

Wystawa poplenerowa - prace uczestników letniego pleneru akwarelowego
zorganizowanego przez GOK „Promyk” w Bystrej w lipcu 2020

GOK „Promyk” w Bystrej

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.
G ł o s G m i.n y W i l k o w i c e
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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
RELACJA Z REALIZACJI PROJEKTU
„POWRÓT DO PRZESZLOŚCI” W IZBIE REGIONALNEJ „STARA STOLARNIA” LIPIEC 2020
Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy terenów należących do LGD „Ziemia Bielska”, z radością informujemy, iż Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” realizuje
operację pt. „Powrót do przeszłości” w Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska.
O wysokości dofinansowania oraz głównych celach operacji pisaliśmy w poprzednim numerze „Głosu Gminy Wilkowice”.
CO SŁYCHAĆ W PROJEKCIE:
- Jesteśmy w toku wyłaniania twarzy mieszkanki i mieszkańca z terenu naszej gminy z początku XX wieku – mamy nadzieję, że twarze zostaną
ostatecznie wybrane przez specjalnie powołane w tym celu Jury konkursu do końca lipca, gdyż równolegle trwa już procedura wyłonienia
wykonawcy manekinów, na których znajdą się podobizny wyłonionych osób. Planujemy umieść je w Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia” już pod
koniec września i w niezwykle oryginalny sposób ożywią to miejsce, które stanie się wyjątkowym, nie boję się tego powiedzieć, na skalę
ogólnopolską.
- Informujemy, że z dniem 1 lipca został ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „Powrót do przeszłości” … w tradycjach
i kulturze ludowej naszego regionu”. Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie GOK Promyk, prace można składać zgodnie z regulaminem
do 29.09.2020 roku. Można zatem wykorzystać wakacyjny czas, szczególnie w te deszczowe dni, na przygotowanie takowej pracy i wziąć udział
w konkursie. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone i umieszczone w folderze promującym projekt po jego zakończeniu.
- Trwa procedura wyłonienia wykonawcy, którego zadaniem będzie renowacja i konserwacja 10 eksponatów, które najbardziej wymagają
ingerencji konserwatorskich.
Proszę śledzić nasze starania w kolejnych relacjach z realizacji projektu i mocno trzymać za nas kciuki! Zapraszamy na naszą stronę internetową
https://www.gok.wilkowice.pl/ i na facebooka GOK Promyk.
Łukasz Hola - Koordynator operacji
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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RAUL Rafał Dobija
tel. 695 418 270
e-mail: raf310@op.pl

OKNA - PARAPETY - DRZWI - BRAMY - ROLETY - OGRODY ZIMOWE
POMIAR - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ - REGULACJA - SERWIS

PUNKT SPRZEDAŻY DRZWI

Głos Gminy Wilkowice
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Bank Spółdzielczy w Bystrej oferuje

KREDYT WAKACYJNY
na okres






1

lub

2

lat

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 %
PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY
miesięcy , kwota kredytu 3.000 zł.

Kredyt na okres: 11

Oprocentowanie kredytu 6,5 % w skali roku, Stopa rzeczywista wynosi 20,12 %

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.
14

Parametry
Rata kredytu
łączna kwota wszystkich opłat, prowizji i innych
kosztów związanych z zawarciem umowy w tym:
1. prowizja przygotowawcza
2. prowizja za udzielenie kredytu
3. koszt zabezpieczenia
suma odsetek
całkowity koszt kredytu

Głos Gminy Wilkowice

Koszty /zł/
284,00
214,00
30,00
180,00
4,00
125,40
339,40

Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice
Tel. (+48 33) 499 00 77 w. 414 (w godz. od 8.00 do 13.00), e-mail: redaktor@wilkowice.pl
Redaktor naczelny: Maciej Mrówka
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów,
a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.wilkowice.pl
Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 33 819 39 57
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