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Negocjacje z władzami Miasta Bielska-Białej w spra-
wie przedłużenia popularnej linii nr 2 toczyły się od koń-
ca 2019 roku. Stanowiły one odpowiedź na regularnie 
podnoszone w tym temacie głosy i apele mieszkańców 
Wilkowic, poparte, między innymi, złożoną przed kil-
koma laty petycją, podpisaną przez blisko 1000 osób. 
Ze strony Gminy Wilkowice, poza Wójtem, Januszem 
Zemanek, zaangażowani w długi proces lobbingu, ne-
gocjacji i ustaleń byli radni Gminy Wilkowice: Katarzyna 
Seneta, Elżbieta Lenda oraz Marcin Kwiatek. Ich efekt 
określić można jako bezwzględny sukces. Dzięki osią-
gniętemu porozumieniu wybrane kursy linii nr 2 w dni 
robocze, soboty oraz niedziele i święta zostały wydłu-
żone do przystanku Wilkowice Górne, ulicami Żywiecką 
oraz Wyzwolenia. Na terenie Wilkowic obsługiwane są 
przystanki Wilkowice Sanatorium, Wilkowice Skrzyżo-
wanie (jedynie w kierunku Bielska-Białej), Wilkowice 
Strażnica, Wilkowice Sklep, Wilkowice Górne. Poza 

wydłużeniem wspomnianej już linii nr 2, udało się również utrzy-
mać częstotliwość połączeń linii nr 57 do Bystrej na dotychcza-
sowym poziomie, co również było przedmiotem negocjacji. 

Finalna część całego procesu miała już mocno dynamiczny 
charakter, determinowany ważną dla uczniów i ich rodziców 
datą rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Rada Gminy Wil-
kowice, na sesji 26 sierpnia 2020 r., zatwierdziła uchwałą ko-
nieczne zmiany w budżecie Gminy na rok 2020. Dzień później 
oficjalnie podpisane zostały dokumenty w tej sprawie, a już 
1 września na ulicach Żywieckiej i Wyzwolenia uruchomione 
zostały pierwsze kursy linii nr 2. Liczba ostatecznie określo-
nych w porozumieniu kursów to: 18 kursów w dni robocze, 
12 kursów w soboty oraz 10 kursów w niedziele i święta. 
Z rozkładem jazdy zapoznać można się na stronie interneto-
wej: rozklady.bielsko.pl.

Tym sposobem historia zatoczyła swego rodzaju koło. 1 wrze-
śnia 1991 roku był pierwszym dniem, w którym po ulicach Wil-
kowic przestała kursować, wspominana przez mieszkańców 

Wilkowic z rozrzewnieniem, linia 
nr 55. Ten sam dzień, 29 lat póź-
niej, stał się z kolei nowym otwar-
ciem, już z linią nr 2. 

Linia nr 2 w Wilkowicach 
– co warto wiedzieć?

 ● Do korzystania z bezpłat-
nych przejazdów uprawnieni są, 
między innymi: 
–  osoby, które ukończyły 
65 rok życia,
–  dzieci od urodzenia do 
30 września roku, w którym koń-
czą 7 rok życia, 
–  osoby całkowicie niezdolne 
do pracy i samodzielnej egzy-
stencji lub uznane za niepełno-
sprawne w stopniu znacznym 
(I grupa inwalidzka) wraz z towa-

Linia nr 2 w wiLkowicach!
1.09.2020 r. – to data, którą bez cienia przesady, określić można jako jedną z ważniejszych 

w ostatnich latach dla mieszkańców Wilkowic. Tego dnia bowiem, w pejzaż największej miejsco-
wości w naszej Gminie, wpisał się nowy, szczególny element – charakterystyczny, czerwony auto-
bus linii nr 2 Miejskiego Zakładu Komunikacji w Bielsku-Białej.  
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rzyszącym im w czasie podróży opiekunem (osoba pełno-
letnia).

 ● Ponad 93% taboru Komunikacji Miejskiej stanowią autobusy 
dostosowane do potrzeb osób ograniczonych ruchowo.

 ● Pasażerowie mają możliwość zakupu biletów z wykorzysta-
niem mobilnych platform sprzedaży e-biletów – poprzez apli-
kację SkyCash oraz moBiLET. Za pomocą aplikacji można 
zakupić bilety jednorazowe i okresowe.

Jako przedstawicielka sołectwa Wilkowice 
w Radzie Gminy niezwykle cieszę się, że uda-
ło się w tej kadencji naprawić błąd, który przed 
laty odciął komunikacyjnie Wilkowice od Biel-
ska-Białej! Tego typu lokalne połączenia są 

niezwykle ważne i rozpatrywać je należy 
w kontekście inicjatyw prospołecznych. 

Poprawiają one dostęp do edukacji, 
usług zdrowotnych czy rynku pracy. 
Sprzyjają więc podnoszeniu standar-
du życia lokalnej społeczności, zwięk-
szając horyzonty mieszkańców, które 

przestają ograniczać się do jednej miej-
scowości. Zawarte z Miejskim Zakładem 

Komunikacji porozumienie to doskonała 
wiadomość dla mieszkańców Wilkowic, 
ponieważ zapewnia ono właściwy komfort 

podróżowania, odpowiednią częstotliwość 
połączeń oraz poprawia szeroko rozumianą dostępność. Je-
stem szczęśliwa, a głównym powodem mojej radości jest sze-
roko wyrażane zadowolenie mieszkańców Wilkowic. Gratulacje 
składane bezpośrednio i pośrednio na nasze ręce 
są dowodem na to, że warto było się starać o prze-
dłużenie linii nr 2 do naszej miejscowości. 

Elżbieta Lenda, Radna Gminy Wilkowice 

Musimy zaakceptować fakt, że na-
sza piękna Gmina Wilkowice jest 
gminą podmiejską, ze wszystki-
mi tego faktu wadami i zaletami. 
Zdecydowana większość miesz-
kańców Wilkowic właśnie w Biel-

sku-Białej ma centrum swoich 
interesów czy aktywności 
życiowych, takich jak szko-

ła, praca, czy działalność 
gospodarcza i kluczo-
we w tym zakresie jest 
zapewnienie im odpo-

wiedniej formy komunikacji 
z miastem. Trzeba pamiętać, 
że dla przykładu – na terenie 
naszej Gminy nie ma szkół 
średnich, więc naszym obo-

wiązkiem jest zapewnienie uczniom możliwości 
sprawnego dotarcia do takich placówek. Linia nr 2 
odpowiada na wszystkie te potrzeby doskonale, 
zapewniając bezpośredni dojazd do wielu urzę-
dów, szkół, przychodni lekarskich czy obiektów 
kulturalnych i sportowych, umiejscowionych nie 
tylko w ścisłym centrum miasta, ale aż do Osiedla 
Kopernika, gdzie kończy się jej trasa. Linia nr 2 to 

z drugiej strony, także możliwość łatwiejszego dojazdu do Wil-
kowic dla turystów, którzy mogą teraz w prosty sposób dotrzeć 
np. w rejon Magurki Wilkowickiej, by korzystać z uroków pięk-
nych szlaków turystycznych naszej miejscowości. 

Katarzyna Seneta, Radna Gminy Wilkowice

Począwszy od kampanii wyborczej w roku 
2018, przez blisko dwa lata mojej pracy jako 
Wójt Gminy Wilkowice, odbyłem dziesiątki 
rozmów z mieszkańcami. Praktycznie za-
wsze przy omawianiu problemów związa-
nych z komunikacją publiczną pojawiała się 

kwestia obecność linii nr 2 w Wilkowicach. 
Dlatego też bardzo cieszę się, że tę nie-

łatwą sprawę udało się z sukcesem 
doprowadzić do końca. Niemałą 
satysfakcją jest również utrzy-
manie funkcjonowania linii nr 57  
na dotychczasowym poziomie, co 

kilka miesięcy temu również nie było 
takie pewne. Z tego miejsca pragnę 
serdecznie podziękować wszystkim, 
którzy wsparli Nasze starania o prze-

dłużenie linii nr 2 do Wilkowic. Szczególnie dziękuję zaanga-
żowanym w tę sprawę radnym: Katarzynie Senecie, Elżbiecie 
Lenda oraz Marcinowi Kwiatkowi, jak i wszystkim, którzy swoim 
głosem usankcjonowali te zmiany. Żałuję tylko, że tak ważna 
i przełomowa dla jakości życia wielu mieszkańców całej Gminy 
inicjatywa, nie spotkała się z poparciem Rady Gminy w sposób 
jednogłośny…

Janusz Zemanek, Wójt Gminy Wilkowice

cd. ze str. 1
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Po długich i skomplikowanych negocjacjach, Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przychylił się 
do propozycji przedstawionych przez Gminę Wilkowice oraz 
zaakceptował wprowadzenie do projektu kanalizacyjnego na-
szej Gminy dodatkowych zadań finansowanych z rezerwy in-
westycyjnej. 

Dzięki tej, niezwykle ważnej i korzystnej dla nas decyzji, ska-
nalizowane zostaną, nie ujęte w pierwotnym projekcie ulice: 

– w Bystrej – ulice: Kręta i Karpacka,

DUŻY SUKCES GMINY WILKOWICE 
– SIEĆ KANALIZACJI POWIĘKSZY SIĘ! 

– w Wilkowicach – ulice: Jesionowa, Górska, Pszenna, Bor-
sucza oraz trzy budynki przy ul. Wyzwolenia.

Wspomniane, dodatkowe zadania to w praktyce 2,4 km 
nowej sieci kanalizacyjnej, która, wedle szacunków, obejmie 
140 mieszkańców naszej Gminy. Łączna wartość dodatkowych 
inwestycji to ponad 2,6 miliona złotych.

Pozytywna decyzja Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej to nasz duży sukces, nad którym 
pracowaliśmy przez wiele miesięcy. Dzięki niej uda się powięk-
szyć, i tak już niezwykle rozległy, projekt budowy kanalizacji 
w Gminie Wilkowice o kolejne, bardzo ważne fragmenty, bez 
konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków finansowych 
ze strony gminy. Z tego miejsca pragnę serdecznie podzięko-
wać pracownikom Urzędu Gminy: Pani Sylwii Dereckiej oraz 
Panu Kierownikowi Jednostki Realizującej Projekt, Andrzejowi 
Brzyskiemu. Bez ich ciężkiej pracy i zaangażowania, zakoń-
czenie wspomnianych negocjacji sukcesem byłoby niemożliwe. 

Janusz Zemanek, Wójt Gminy Wilkowice
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Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.) na terytorium Polski  
przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:
 ● poprzez samospis internetowy przeprowadzony za po-

średnictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie 
internetowej https://spisrolny.gov.pl/,

 ● telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 
22 279 99 99, a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna 
w kraju,

 ● bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym 
dla użytkownika gospodarstwa rolnego,

 ● korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze 
stanowiska komputerowego w siedzibie gminy w celu doko-
nania samospisu internetowego. 

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego jest sa-
mospis internetowy – każdy rolnik może dokonać spisu we 
własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie 
z Internetem.

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania 
statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich 
standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne 
techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w za-
kresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną 
spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gro-
madzonych informacji.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywa-
ne wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych 
oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowa-
dzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych 
w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod 
rygorem odpowiedzialności karnej. 

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkow-
skie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, za-
wartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych 
rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie 
realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodar-
stwa rolne. 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego to:
 ● zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych 

i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej 
dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej 
i społecznej na wsi,

 ● dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polity-
ki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, 
struktury zasiewów upraw rolnych,

 ● analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostat-
nich 10 lat,

 ● wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia infor-
macji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EURO-
STAT, FAO, OECD,

 ● aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych 
i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezen-
tacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Spis jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych:
 ● osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
 ● osób prawnych,
 ● jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w za-

łączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym 
spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728 z późn. zm.).

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/
Zapraszamy wszystkich rolników do udziału w spisie!



G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e 5

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej 
części gminy, obejmującego część Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra i Mesz-
na (obręby ewidencyjne Bystra Krakowska, Meszna) w zakresie niezbędnym do dokonania zmian

1. W związku art. 17 pkt. 13 na podstawie art. 17 pkt. 9 
i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wil-
kowice w zachodniej części gminy, obejmującego 
część Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego 
w miejscowości Bystra i Meszna (obręby ewiden-
cyjne Bystra Krakowska, Meszna) w zakresie niezbęd-
nym do dokonania zmian wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko, w dniach od 14 września 2020 r. 
do 5 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice; 
w godzinach pracy urzędu.

2. Przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej 
projekt planu będzie pełnił dyżury w siedzibie Urzę-
du Gminy w Wilkowicach w następujących dniach: 
14 września 2020 r., 23 września 2020 r. (w godzi-
nach od 9:00 – 15:00), 25 września 2020 r., 2 paź-
dziernika 2020 r. (w godzinach od (9:00 – 13:30).

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
23 września 2020 r. (środa) w siedzibie Urzędu Gminy 
w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice 
o godz. 15.00.

 Ze względu na trwający stan epidemii i potrzebę zapew-
nienia odpowiedniego dystansu społecznego maksymal-
na liczba osób jednocześnie przebywających na spotka-
niu jest ograniczona. Chęć wzięcia udziału w dyskusji 
należy zgłosić telefonicznie pod nr (33) 499 00 77 lub 
mailowo na adres: sekretariat@wilkowice.pl do 22 wrze-
śnia 2020 r. W przypadku zgłoszenia się liczby osób 
przekraczającej możliwości organizacyjne, zaplano-
wane zostanie drugie spotkanie w tym samym dniu lub 
dyskusja publiczna odbędzie się w innym lokalu, w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom 
spotkania. Konieczne jest zaopatrzenie się uczestników 
dyskusji w indywidualne środki ochrony, takie jak przyłbice 
lub maseczki, ponieważ Urząd Gminy w Wilkowicach nie 
zapewnia ich  dla interesantów. Jednocześnie w sytuacji, 
w której Gmina Wilkowice zostanie zakwalifikowana 
do którejkolwiek ze stref objętych ograniczeniami, na 
podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że dyskusja 

O G Ł O S Z E N I E

publiczna w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu bę-
dzie prowadzona za pomocą środków porozumiewa-
nia się na odległość do godziny 17.00.

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 8c i art. 18 
ust. 2 ustawy, można składać w formie papierowej na 
adres Urzędu Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 
25, 43-365 Wilkowice lub elektronicznej, w szczególno-
ści za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
sekretariat@wilkowice.pl oraz w sposób dotychczaso-
wo przyjęty tj. za pośrednictwem platform ePUAP i SE-
KAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także 
adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 październi-
ka 2020 r. 

3. Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. 
zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyło-
żonym do publicznego wglądu projektem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilko-
wice w zachodniej części gminy, obejmującego część 
Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejsco-
wości Bystra i Meszna (obręby ewidencyjne Bystra Kra-
kowska, Meszna) w zakresie niezbędnym do dokonania 
zmian wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
oraz dokonanymi opiniami i uzgodnieniami, 

 Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się 
w dniach od 14 września 2020 r. do 5 październi-
ka 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach,  
ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice w godzinach pra-
cy urzędu.

 Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 
54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Wójta Gminy Wilko-
wice na zasadach i w terminie określonym powyżej dla 
projektu planu.

 Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone 
po 21 października 2020 r. zostaną pozostawione 
bez rozpatrzenia. 

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 
jest Wójt Gminy Wilkowice.

Wójt Gminy Wilkowice
dr inż. Janusz Zemanek
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W niedzielę na kortach Open w Bystrej odbył się Turniej dla 
dzieci i młodzieży dofinansowany z dotacji przekazanej przez  
Gminę Wilkowice.

Tenisiści grali w czterech kategoriach wiekowych: 
 ● grupa pierwsza 4 – 6 lat, 
 ● grupa druga 7 – 8 lat,
 ● dwie grupy 9 – 10 lat, 
 ● oraz grupa młodzieży 11 – 15 lat. 

W grupie najmłodszej:
1. Miejsce zajęła Agnieszka Łuba. 
2. Miejsce Eliza Słobosz. 
3. Miejsce Wiktoria Malcher.
W grupie drugiej:
1. Miejsce zdobyła Julia Herma.
2. Miejsce Pola Otrząsek. 
3. Miejsce Maja Kopczyńska. 
W grupie trzeciej:
1. Miejsce zdobył Oliwier Kubala.
2. Miejsce Mikołaj Cichy.
3. Miejsce Zosia Sosin.
W najstarszej grupie:
1. Miejsce zajął Piotr Majcherczyk. 
2. Miejsce Roksana Wołyniec. 
3. Miejsce Bartłomiej Szostak. 
Gratulacje dla Kai Magnuszewskiej i Nicoli Łasak za zacięte 

mecze. Uznanie za odwagę i świetne akcje na korcie dla Natana 
Frydel i Filipa Cabaj! Był to ich pierwszy turniej! Po raz pierwszy 
grała także Wiktoria i Zosia, które zdobyły 3. miejsce w swo-
jej kategorii wiekowej. Wszystkim Tenisistom dziękuję za udział 
i serdecznie gratuluję wyników! Podziękowania dla Pana Bogda-
na Dubiel oraz Pana Jerzego Kochaj za pomoc przy organizacji 
turnieju! Cały ten turniej nie odbyłby się gdyby nie pomoc finan-
sowa Gminy Wilkowice! Do zobaczenia na kolejnym turnieju!

TUrNIEJ KLUbOWY bAT bYSTrA

Turnieju ciąg dalszy... Tę grupę tenisistów muszę zrelacjo-
nować osobno. Na prawie każdym turnieju zdarza się czasem 
„punkt krytyczny”. Pierwszy raz zdarzyło mi się, że zabrakło mi 
pucharów!!! A to za sprawą Nadi Wadoń, Dawida Kopczyńskie-
go i Adriana Dziąćko, którzy ex aequo zajęli 2. miejsce!!! 

Mecze były bardzo wyrównane i zacięte, wyniki jednakowe 
stąd cała trójka zajęła razem 2. miejsce. 

3. miejsce zdobył Igor Rusin, który walczył dzielnie o każdy 
punkt! Gratulacje dla Juliana Słobosz, który w pięknym finale 
wywalczył 1. miejsce! Cieszę się z Waszych zwycięstw oraz 
z tego, że poziom tego turnieju był znacznie wyższy niż po-
przednio. 

BAT BYSTRA
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Po „pandemicznych” i dla niektórych długich wakacjach, 
nadszedł czas rozpoczęcia nowego roku szkolnego, które było 
inne niż zwykle (jak wiele rzeczy w ostatnim czasie) i napa-
wało lękiem zarówno rodziców, jak i pracowników przedszkola. 
Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego 
(ostatnia aktualizacja 25 sierpnia 2020 r.) spowodowały, iż dla 
zdrowia i bezpieczeństwa dzieci, rodziców oraz pracowników 
musieliśmy dostosować placówkę do wymogów epidemiolo-
giczno – sanitarnych, w związku z tym m.in. dzieci rozstają się 
z rodzicami w „Strefie rodzica” i pod opieką pań (zaopatrzonych 
w maseczki ochronne) w szatni przebierają pantofle, a później 
wędrują do swoich sal, gdzie czekają już koledzy i koleżanki. 
Rodzice ze zrozumieniem podeszli także do prośby, aby dzieci 
nie przynosiły do przedszkola pluszaków i zabawek. Począt-
ki nie były łatwe, ale dajemy radę, obecnie rozstania są coraz 
spokojniejsze, a zabawy z rówieśnikami coraz weselsze. 

Najmłodsze przedszkolaki najtrudniejsze chwile mają już za 
sobą, poznały przedszkole, powoli nawiązują kontakt z innymi 
dziećmi i z nauczycielkami. Natomiast starsze, po tak długiej 
przerwie i braku kontaktu z kolegami, w większości z utęsknie-

niem i radością rozpoczęły zabawy przedszkolne. Trochę szko-
da, że na razie nie będzie wspólnych zabaw z kolegami z innych 
grup, ale „Motylki”, „Myszki”, „Skrzaty” i „Ogniki” nie mają czasu 
na „gdybanie”, bo – rysują, śpiewają, ćwiczą sprawność ruchową 
oraz rozwijają swoje umiejętności i zdolności przez cały dzień 
pobytu w przedszkolu oraz ogrodzie tj. od 6.30 do 17.00. 

Początkiem września odbywały się także spotkania organi-
zacyjno-informacyjne, podczas których rodzice mieli okazję po-
znać nauczycielki poszczególnych grup, a ponieważ pandemia 
uniemożliwiła nam zorganizowanie Dnia Otwartego rodzice, 
zwłaszcza nowoprzybyłych przedszkolaków, z zaciekawieniem 
oglądali sale zajęć, łazienki, szatnię, półki indywidualne, po-
dziwiali pierwsze prace swoich dzieci. Na zebraniach przybyli 
goście zostali zapoznani z procedurami bezpieczeństwa, statu-
tem, organizacją pracy przedszkola oraz sprawami bieżącymi, 
w tym planowanymi uroczystościami, a jedną z pierwszych bę-
dzie Międzynarodowy Dzień Kropki i Pasowanie na Przedszko-
laka. Mamy nadzieję, że nam się uda i zdrowie dopisze.

Olimpia Podwacietnik, Aleksandra Jaślanek,  
Agnieszka Ziemiańska

WITAMY W PrZEDSZKOLU W bYSTrEJ
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Wyjątkowe w tym roku wakacje dobiegły końca. Przedszkole 
Publiczne w Wilkowicach ponownie przywitało swoich Przed-
szkolaków. Rozpoczynający się nowy rok szkolny, ze względu 
na sytuację epidemiologiczną, jest jednak dużym wyzwaniem 
dla całego personelu przedszkola. Już w trakcie wakacyjnej 
przerwy trwały intensywne przygotowania, by przedszkole jak 
najlepiej dostosować do obowiązujących procedur, starając się 
jednak, aby ich negatywne skutki, w jak najmniejszym stop-
niu wpływały na dzieci. Każdemu bowiem zależy na tym, by 
w przedszkolu czuły się one dobrze, bezpiecznie i komfortowo. 
Nauczyciele i personel zwracają także szczególną uwagę na 
dbanie o ich higienę osobistą. W przyjazny sposób kontynu-
uje się więc wpajanie dzieciom dobrych nawyków, takich jak: 
częste mycie rąk, kichanie w chusteczkę lub rękaw, potrzebę 
przebywania na świeżym powietrzu itp. 

W wyjątkowo trudnej sytuacji znalazły się dzieci, które po 
raz pierwszy zawitały w nasze progi, gdyż okres adaptacji sam 
w sobie jest bardzo wymagający, zarówno dla nich samych, 
jak i ich rodziców. Bardzo ważne jest tu pozytywne nastawie-
nie dziecka do nowego etapu w życiu oraz poziom jego samo-
dzielności. Chcąc pomóc w tym trudnym okresie, nauczycielki 
wykonały ulotkę o adaptacji, by rodzice mogli zgłębić temat 
i jeszcze lepiej przygotować się na nadchodzące dni. Dzieciom 
natomiast została zadedykowana bajka terapeutyczna, dzięki 
której łatwiej im będzie zaakceptować rozłąkę z rodzicami oraz 

uświadomić sobie, że przedszkole jest miejscem przyjaznym, 
gdzie czeka ich wiele ciekawych przygód i sympatycznych ko-
legów. 

W związku z ograniczeniami dotyczącymi przebywania w bu-
dynku przedszkola, mającymi na celu zapewnienie dzieciom 
i ich rodzinom bezpieczeństwa, zrezygnowano z zapraszania 
zaprzyjaźnionych teatrzyków, muzyków oraz osób prowadzą-
cych różnorodne warsztaty. Niemniej jednak, na dzieci czeka 
wiele ciekawych zajęć i przygód. Nauczycielki dołożą wszelkich 
starań, by zbliżające się miesiące owocowały zdobywaniem 
nowych umiejętności, doświadczeń i wiedzy. Przedszkolaki 
będą także rozwijały swoje zdolności plastyczne. Wyniki tych 
zajęć tym razem będzie można oglądać na stronie interneto-
wej przedszkola www.przedszkole-wilkowice.pl. Na stronie tej 
znajdują się także bieżące informacje dotyczące organizacji 
nowego roku szkolnego oraz aktualne procedury zapewnie-
nia bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym w Wilkowicach 
w związku z epidemią COVID-19. Na tejże stronie będzie moż-
na przeczytać również ciekawe artykuły na temat prawidłowego 
odżywiania, potrzeby ruchu i zdrowego stylu życia.

W tym nowym roku szkolnym życzymy wszystkim naszym 
Przedszkolakom i ich rodzinom, przede wszystkim zdrowia, 
by nasze Przedszkole zawsze tętniło życiem bowiem cytując 
A.CH. Swinburne „Tam, gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba”.

Anna Szlósarczyk

PrZEDSZKOLE PUbLICZNE W WILKOWICACh  
PONOWNIE PrZYWITAŁO PrZEDSZKOLAKóW
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CO U NAS...
25 sierpnia od-

było się spotkanie 
Klubu Podróżnika, 
w trakcie którego 
Pan Łukasz Hola 
zabrał nas na wy-
spę Uznam, leżącą 

w większości na terytorium Niemiec. 
Można było dowiedzieć się jak naj-
lepiej zwiedzić wyspę, jaki środek 
transportu wybrać i na co zwrócić 
największą uwagę. Serdecznie za-
praszamy na kolejne spotkania.

Za nami (8 września) niezwykły wernisaż prac Pani Eli Fabir-
kiewicz, mieszkanki Gminy Wilkowice. Rysunki Pani Eli zasko-
czyły przybyłych, którzy znali jej twórczość głównie jako grafika 
i fotografa. Prace rysunkowe, których centrum stanowi drzewo, 
są głębokie i skłaniające do zadumy. Drzewa, dzięki którym 
oddychamy, inspirują autorkę do tworzenia. Dziękujemy Pani 
Eli za chęć podzielenia się z nami swoim talentem i życzymy 
jeszcze wielu twórczych pomysłów. 

Kolejne wycieczki z cyklu „Przewodnik czeka” już za nami! 
Tym razem już w aurze jesiennej, ale w cudownej atmosferze 
i pogodzie. 13 września weszliśmy na Magurkę, a 20 września 
dotarliśmy do źródeł Białki. Już teraz zapraszamy na kolejną, 
ostatnią w tym sezonie, wycieczkę z ogniskiem na Kępysce 
zaplanowaną na 18 października.

W ostatnią niedzielę wakacji było iście „Shrekowo”! Kolej-
na filmowa rodzinna gra terenowa już za nami. W okolicach 
GOK-u i, dzięki uprzejmości dyrekcji Szpitala Pulmonologicz-
nego w Bystrej, również w ogrodach szpitalnych, można było 
spotkać postaci właśnie z filmu Shrek. Śmiechu było co nie-
miara, a uczestnicy bawili się przednio. Gra terenowa była za-
powiedzią jesiennego Bystrzańskiego Festiwalu Filmowego, 
który odbędzie się w dniach 9–11 października w GOK „PRO-
MYK”. Już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy.

9 września odbył się show dla dzieci. Roześmiane maluchy 
i rozbawieni rodzice wrócili do domu po interaktywnym spek-
taklu, którym uraczył nas Teatr «Małgo». Dziękujemy Artystom 
i Widzom za miło spędzone wspólne popołudnie w «Promyku».

14 września o godz. 17.30 gościliśmy fotografów, którzy 
w czasie wakacji uczestniczyli w plenerze fotograficznym. Pod 
okiem Pana Kazimierza Gajewskiego powstało mnóstwo pięk-
nych zdjęć. Autorami niezwykłych portretów, ujęć architektu-
ry i przyrody Bystrej są: Maja Bogacz, Patryk Grabski, Miłosz 
Juraszek, Julia Lupa, Andrzej Pobożny. Gratulujemy umiejęt-
ności twórczego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość 
i uchwycenia tego w kadrze.
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125 lat kinematografii

V. BYSTRZAŃSKI

GOK “Promyk” ul. Fałata 2k, 43-360 Bystra, www.gok.wilkowice.pl, tel. 33 817 07 73

Kierownik Artystyczny Festiwalu - Paweł Duda

FESTIWAL FILMOWY
PROMYK KINA

PROMYCZEK KINA

PROMYCZEK KINA

PROMYCZEK KINA

                         PIĄTEK 09.10.2020
Wernisaż plakatu filmowego prof. Sebastiana Kubicy

UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU
Kino nieme z taperem, Gość Specjalny Festiwalu - prof. Lesław Lic

FILM: „Bracia Lumière! Tak narodziło się kino”, reż. Thierry Frémaux, 2016 r., 90 min.

                         SOBOTA 10.10.2020
Warsztaty dla dzieci w wieku 7-11 lat
„Jak działa kino? Tworzymy swoje pierwsze filmy animowane.”

Prelekcja w formie zabawy edukacyjnej dla dzieci w wieku 7-11 lat
„Każdy dar jest szczególny, czyli jak dbać o talenty?” oraz
FILM: „Liliana pędziwiatr”, reż. Joachim Masannek, 2018 r., 100 min.

Warsztaty dla młodzieży pt. „Film animowany metodą poklatkową
z wykorzystaniem aplikacji mobilnych.”

FILM z prelekcją: dramat z lat 40-tych, reż. Orson Welles, 120 min.
FILM z prelekcją: dreszczowiec z lat 60-tych, reż. Alfred Hitchcock, 120 min.
FILM z prelekcją: horror z lat 80-tych, reż. Stanley Kubrick, 150 min.

                         NIEDZIELA 11.10.2020
Prelekcja w formie zabawy edukacyjnej (dla dzieci w wieku 7-11 lat) oraz
FILM: „Łapa”, reż. Robert Adrian Pejo, 2015 r., 92 min.
  
FILM: “Wtorek”, reż. Witold Adamek, 2001 r., 91 min.
Spotkanie z Gościem Specjalnym Festiwalu - Panem Lechem Dyblikiem

FILM z prelekcją: „Memento”, reż. Christopher Nolan, 2000 r., 113 min.

17:00

18:00

20:00

9:00-10:30

11:00

13:30-15:00

 
15:30
18:00
20:30

10:00

16:00

20:00

regulamin wydarzeń organizowanych przez GOK “Promyk” dostępny jest na stronie www.gok.wilkowice.pl

6.10.2020 godz.19:00 - DKF “Promyk: ”Z-boczona historia kina”, reż. Sophie Fiennes, 2006 r., 150 min.

Wystawy towarzyszące: na parterze:  plakaty filmowe autorstwa Sebastiana Kubicy
na piętrze:    wystawa tematyczna: “125 lat kinematografii”

obowiązują
zapisy

WSTĘP WOLNY

na wszystkie
wydarzenia
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PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”, tel.: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, Bystra 
Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych wydarzeń dostępne są u organizatorów. 
Uczestnictwo w wydarzeniach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu dostępnego na stronie www organizatora. 
 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2020 
 

  

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

OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI „KARTKA BOŻONARODZENIOWA”. 
Konkurs trwa do 30 października!   SZCZEGÓŁY NA STRONIE www.gok.wilkowice.pl 

KONKURS ARTYSTYCZNY dla młodzieży i dorosłych: „POCZTÓWKA Z BYSTREJ, MESZNEJ I WILKOWIC”  

KONKURS FOTOGRAFICZNY: „Dynamika sportu w Gminie Wilkowice” – przedłużony do 29.10.2021 r. 

Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce Odbiorcy 

Czwartek 
01.10 10:00 Festiwal „Ekodzieło”: Warsztaty budowy schronień dla 

owadów zapylających. Szczegóły na plakacie. 
Klub „Gaja” 

Teren zielony 
przed  

GOK „Promyk” 
Wszyscy 

Wtorek 
06.10 19:00 DKF „Promyk”: „Z-boczona historia kina” reż. Sophie Fiennes, 

2006 r. / dokumentalny. Obowiązują zapisy. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież 
 i dorośli 

Czwartek 
08.10 17:00 „Czwartkowe spotkania z Organizacjami Gminy Wilkowice”. GOK „Promyk” GOK „Promyk” 

Organizacje, 
Działacze 

kultury 

9-11.10 V. BYSTRZAŃSKI FESTIWAL FILMOWY „Promyk Kina” 
pt. „125 lat kinematografii” – szczegóły na plakacie GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

Wtorek 
13.10 19:00 

Klub Podróżnika: „Zaginiona Łemkowyna - czyli tajemnice 
Beskidu Niskiego”, prowadzący: Pan Marcin Kozik. 
Obowiązują zapisy. 

GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

Środa 
14.10 17:00 

Spotkanie z psychodietetykiem: „Naturalne sposoby 
budowania odporności” (wraz z degustacją napojów 
wspierających odporność). Obowiązują zapisy (max.10 osób). 

GOK „Promyk” Izba Regionalna 
„Stara Stolarnia” Wszyscy 

Niedziela 
18.10 10:00 

Przewodnik czeka: „Stokami Magury w jesiennej szacie na 
Polanę Kępyską”. Ognisko na zakończenie sezonu.  
(Wyjście spod „Magnusa”, powrót do centrum Bystrej)  
Obowiązują zapisy. 

GOK „Promyk” 

Zbiórka na 
przystanku „57” 
koło „Magnusa”. 

Powrót do 
centrum Bystrej. 

Wszyscy 

Wtorek 
20.10 19:00 DKF „Promyk”: „Paterson” reż. Jim Jarmusch, 2016 r. dramat 

/ komedia. Obowiązują zapisy. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież 
 i dorośli 

Wtorek 
21.10 17:00 

Koncert muzyków Filharmonii Śląskiej „Mistrzowie Baroku”. 
Scarlatti, Purcell, Vivaldi, Rameau, Couperin, Bach, Haendel…  
Kto wygra muzyczny pojedynek? Obowiązują zapisy. 

GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

Niedziela 
25.10 17:00 Obchody 5-lecia Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”. 

Wstęp tylko z zaproszeniami. GOK „Promyk” GOK „Promyk” Zaproszeni 
Goście 

Wtorek 
27.10 19:00 

Seans filmowy – dramat / kryminał z 2019r. Film zdobył dwa 
Oscary, 51 nagród i 16 nominacji! (szczegóły na profilu GOK 
Promyk na Facebooku). Obowiązują zapisy. 

GOK „Promyk” GOK „Promyk” Młodzież 
 i dorośli 

AKTUALNE WYSTAWY: 

do 05.10 Wystawa poplenerowa - prace uczestników letniego pleneru fotograficznego 2020 

GOK „Promyk” w Bystrej 

06-24.10 Wystawa tematyczna „125 lat kinematografii” 

od 25.10 5-lecie „Promyka” – przegląd prac uczestników zajęć GOK „Promyk” 

do 2.10 Wystawa rysunków Eli Fabirkiewicz „Ołówkowa historia” 

od 5.10 Wystawa plakatu filmowego – dr hab. prof. UŚ Sebastian Kubica 

 

WKRÓTCE: 

grudzień WYSTAWA RĘKODZIEŁA BOŻONARODZENIOWEGO 
Zapraszamy wystawców do zapisów! tel.: 33 817 07 73 GOK „Promyk” GOK „Promyk” Wszyscy 

                     W związku z niepewną sytuacją związaną z pandemią COVID-19, kalendarz może ulec zmianie. 
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rELACJA Z rEALIZACJI PrOJEKTU „POWróT DO PrZESZŁOŚCI”  
w IZbIE rEGIONALNEJ „STArA STOLArNIA” WrZESIEŃ 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. 
CO SŁYCHAĆ W PROJEKCIE:
– rozstrzygnięto procedurę wyłonienia wykonawcy, który uszyje stroje górali żywieckich damskiego i męskiego dla manekinów 

do Izby Regionalnej „Stara Stolarnia”, zamówienie już przesłano do wykonawcy,
– trwa procedura wyłonienia etnografa, który przeprowadzi wykłady/warsztaty dotyczące kultury ludowej i strojów, jakie były 

używane na co dzień i od święta przez mieszkańców naszego regionu, szczególnie na początku XX wieku. Już dziś zapraszamy 
na ten szczególny wykład, który planujemy na początek listopada. Szczegóły na plakatach już wkrótce, 

– cały wrzesień trwają prace konserwatorskie 10 eksponatów z Izby Regionalnej, które wymagały już renowacji, by dalej mogły 
spełniać swoje funkcje ekspozycyjne,

– dobiegł już końca konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „Powrót do przeszłości … w tradycjach i kulturze ludowej na-
szego regionu”. Na dniach odbędzie się posiedzenie komisji konkursowej. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone i umieszczone 
w folderze promującym projekt po jego zakończeniu. 

Proszę śledzić nasze kroki w kolejnych relacjach z realizacji projektu i mocno trzymać za nas kciuki! Zapraszamy na naszą 
stronę internetową www.gok.wilkowice.pl i na facebooku: GOK Promyk.

Łukasz Hola Koordynator operacji

ChCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ? LGD ZIEMIA bIELSKA OGŁASZA NAbOrY!
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 właśnie się pojawia!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza w terminie od 7 do 21.10.2020 r. nabór wniosków  

w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023. Tym razem o pomoc 
będzie można ubiegać się w zakresie między innymi:

1. Podejmowania działalności gospodarczej – turystyka i usługi czasu wolnego,
2. Podejmowania działalności w ramach – usługi dla społeczności,
3. Rozwijania działalności gospodarczej – usługi dla społeczności.
Formą wsparcia dla podejmowania działalności gospodarczej jest premia w wysokości 50 000 zł, wypłacana w dwóch tran-

szach (40 000 i 10 000 zł), natomiast dla pozostałych – refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych do kwoty 300 000 zł 
(limit nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego). Poziom dofinansowania (z wyjątkiem premii) zależy od rodzaju Wnio-
skodawcy: 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 jed-
nostki im podległe oraz organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy – pod warunkiem, że ich siedziba lub miejsce wykonywania 
działalności gospodarczej znajdują się na naszym obszarze.

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 spo-
tkania, za pomocą platformy MS Teams.

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

„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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„OrTOGrAFICZNE POTYCZKI” JUŻ PO rAZ XII

Termin: piątek 23 października 2020 r.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wil-
kowicach, ul. Szkolna 8.
Rozpoczęcie: godz. 17.00.
Czas trwania: 45 min.
Rejestracja: w dniu konkursu od godz.16.45.

Regulamin
PATRONAT: Biblioteka Publiczna w Wilkowicach. Referat Kul-
tury, Sportu i Promocji Gminy.

PATRONAT MEDIALNY: „Głos Gminy Wilkowice”.

ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie „RAZEM dla WILKOWIC”.

CELE DYKTANDA:
–  krzewienie i publikowanie poprawnej polszczyzny;
–  rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejęt-

ności ortograficznych;
–  zdrowa rywalizacja w „ortograficznych potyczkach”.

ZASADY UCZESTNICTWA W DYKTANDZIE:
Konkurs jest adresowany do mieszkańców Gminy Wilkowice.
Udział w DYKTANDZIE jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza 

przyjęcie w pełni zasad niniejszego regulaminu.
Uczestnicy będą podzieleni na trzy grupy wiekowe:
–  uczniowie kl. IV – VI szkół podstawowych,
–  uczniowie kl. VII – VIII szkół podstawowych oraz kl. I li-

ceum, technikum,
–  uczniowie od kl. II liceum, technikum oraz pozostali miesz-

kańcy Gminy Wilkowice.
Druk zgłoszenia do pobrania w Gminnej Bibliotece Publicz-

nej. Wręczenie nagród odbędzie się na komisji ds. Oświaty 
i Kultury w grudniu 2020 roku. Osoby łamiące zasady określone 
w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w kon-
kursie. Nagradzane będą miejsca: pierwsze, drugie i trzecie 
(w każdej grupie wiekowej). W przypadkach uzasadnionych 
Jury, w porozumieniu z organizatorami, może przyznać wyróż-
nienia. Tytuł MISTRZA „ORTOGRAFICZNYCH POTYCZEK” 
i nagrodę otrzyma osoba, która tekst dyktanda (w swojej grupie 
wiekowej) napisze bezbłędnie. Wgląd do własnej pracy będzie 
możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizato-
rów po zakończeniu imprezy.

PRZEBIEG DYKTANDA I KRYTERIA OCENY:
Tekst będzie czytany zdaniami, bez powtarzania. Podczas pi-

sania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy nauko-
wych, urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, 
laptopy) i słowników oraz porozumiewać się z innymi uczestni-
kami, opuszczać sali przed oddaniem pracy. Oceniana będzie 
także interpunkcja.

Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi. 
Nieczytelny i niejednoznaczny zapis słowa i znaku interpunk-
cyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Ewen-

tualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. 
W poprawkach nie można używać liter drukowanych.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Ogłoszenie wyników w ostatnim tegorocznym numerze „Gło-

su Gminy Wilkowice” i na stronie internetowej Gminy Wilko-
wice.

2. Tekst dyktanda zostanie opracowany zgodnie z zasadami 
pisowni i interpunkcji zawartych w Wielkim Słowniku Orto-
graficznym PWN, Warszawa 2019, wyd.4, reakcja naukowa 
Edward Polański.

3. Dla najlepszych organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagro-
dy.

4. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regula-

minie, jeżeli nastąpi taka konieczność.
6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Gminy Wil-

kowice oraz do pobrania w Gminnej Bibliotece Publicznej 
i w bibliotekach szkolnych na terenie Gminy.

Gorąco zachęcamy do udziału w Dyktandzie!

W imieniu organizatorów
Prezes Stowarzyszenia

U W A G A!
Konkurs będzie przebiegał w reżimie sanitarnym, stąd 

dodatkowe informacje:
1. Przeprowadzenie konkursu uzależnione od tego, czy w dniu 

23.10.2020 r. szkoła będzie pracowała w trybie normalnym.
2. Nie odbędzie się wspólne powitanie uczestników.
3. Rejestracja w wyznaczonych salach wg grupy wiekowej.
4. Opiekunowie i osoby towarzyszące pozostaną w świetlicy 

szkolnej.
5. Wszystkich obowiązują maseczki.

Formularz zgłoszeniowy  
XII edycji Dyktanda z języka polskiego

Nazwisko .........................................................................
Imię ..................................................................................
Szkoła ..............................................................................
Adres zamieszkania ........................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Telefon kontaktowy ………………………….......…………
Kategoria .........................................................................

Zasady zawarte w regulaminie są mi znane.

                                        ..........................................................
                                                        podpis

Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic”  
serdecznie zaprasza mieszkańców naszej Gminy  

do udziału w konkursie ortograficznym.



G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e 15

rEJESTrACJA PACJENTóW DO LEKArZA 
SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI 
ZDrOWOTNEJ W WILKOWICACh ODbYWA SIĘ 

OD GODZ. 7:00 DO GODZ. 17:30
Preferowane godziny rejestracji w celu uzyskania pora-

dy lekarskiej to 7:00 – 10:30. Rejestracja telefoniczna w tych 
godzinach jest głównie w celu uzyskania porady lekarskiej. 
W pierwszej kolejności Pacjent uzyska teleporadę lekarską, 
podczas której Lekarz może zadecydować o konieczności wi-
zyty osobistej. Na wizytę osobistą Pacjent zostanie umówiony 
w danym dniu lub w dniu następnym.

Preferowane godziny rejestracji telefonicznej w celu uzy-
skania recepty na przewlekle przyjmowane leki to 10:30 – 
17:30. Istnieje również możliwość pozostawienia kartki infor-
macyjnej z potrzebnymi lekami – przewlekle przyjmowanymi 
– w Rejestracji Ośrodka lub w skrzynce na recepty mieszczącej 
się na zewnątrz budynku, po lewej stronie od wejścia do Ośrod-
ka Zdrowia. Powyższe informacje można przesłać drogą ma-
ilową na adres: przychodnia@sgzozwilkowice.pl, jednocześnie 
zwracając uwagę, że bezpiecznym przekazaniem danych oso-
bowych Pacjenta jest przesłanie pliku w formacie ZIP. Komuni-
kacja z Samodzielnym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
w Wilkowicach może odbyć się również za pomocą bezpiecz-
nej elektronicznej skrzynki e-PUAP. 

WAŻNE
Kartka musi zawierać imię i nazwisko Pacjenta, PESEL oraz 

nr telefonu i sposób przekazania kodu do recepty (sms, telefon, 
e-mail). 

Dokumentację medyczną można bezpiecznie przekazać 
osobiście w Rejestracji Ośrodka, wrzucić do skrzynki podaw-
czej, przesłać drogą mailową w formacie ZIP albo korzystając 
z usług e-PUAP.

WArUNKI UDZIELANIA TELEPOrAD  
I WIZYT bEZPOŚrEDNICh PACJENTOM 

1. Telefoniczny system łączności rejestracji – rejestracja 
Pacjenta w celu ustalenia terminu teleporady jest głównie 
telefoniczna. Świadczenie opieki zdrowotnej na odległość, 
zwiększa bezpieczeństwo Pacjenta oraz personelu, ogra-
niczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych 
klinicznie.

Rejestracja ogólna:
33 817 12 42, 33 817 08 32, 696 050 760, 696 050 755.

a) teleporada lekarska, 
b) badania laboratoryjne, 
c) szczepienia ochronne,
d) wizyta patronażowa,
e) zlecenie na receptę na leki przewlekle przyjmowane,
f) zlecenie na wyroby medyczne.

2. Sposób ustalenia terminu teleporady – w trakcie roz-
mowy telefonicznej w celu rejestracji przeprowadzana jest 
ankieta, po której Pacjent zostaje zarejestrowany na telepo-
radę do Lekarza. 

3. Sposób nawiązania kontaktu między SGZOZ a Pa-
cjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej 
udzielenia – kontakt Lekarza z Pacjentem odbywa się za 
pośrednictwem telefonu – Lekarz dzwoni do pacjenta w wy-
znaczonym w trakcie rejestracji terminie, pod wskazany 
przez Pacjenta numer telefonu. Przed udzieleniem tele-
porady Lekarz SGZOZ potwierdzi tożsamość Pacjenta, na 
podstawie danych, wskazanych w dokumentacji medycznej 
lub deklaracji wyboru. Zaleca się, aby Pacjent był przygo-
towany oczekując na kontakt telefoniczny w celu udziele-
nia teleporady lekarskiej, tj. posiada w zasięgu Nr PESEL, 
kartkę oraz długopis np. do zapisania kodu wymaganego 
do realizacji e-recepty, e-skierowania bądź e-zlecenia na 
wyroby medyczne. 

4. Anulowanie teleporady – Lekarz SGZOZ dokonuje trzy-
krotnej próby kontaktu z Pacjentem w odstępie nie krótszym 
niż 5 minut w celu udzielenia Pacjentowi teleporady lekar-
skiej. W przypadku braku kontaktu z Pacjentem w ustalo-
nym terminie oraz pod ustalonym numerem telefonu pod-
czas rejestracji, teleporada zostaje anulowana.

5. W trakcie udzielanej teleporady istnieje możliwość sko-
rzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielone-
go w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem w przypadku 
gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia Pacjenta świadcze-
nie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie 
teleporady – okoliczność ta ustalana w porozumieniu z pa-
cjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Instrukcja realizacji e-recepty:
Każda e-recepta posiada stosowny 4 cyfrowy kod, który 

zostaje podany Pacjentowi za pośrednictwem telefonu. Po 
uzyskaniu kodu Pacjent może zrealizować e-receptę podając 
w aptece kod recepty oraz PESEL. 

Instrukcja realizacji e-skierowania:
Każde e-skierowanie posiada stosowny 4 cyfrowy kod, któ-

ry zostaje podany Pacjentowi za pośrednictwem telefonu. Po 
uzyskaniu kodu Pacjent może zapisać się na świadczenie na 
podstawie uzyskanego kodu, jeśli placówka obsługuje e-skiero-
wania. W przypadku, gdy placówka nie obsługuje e-skierowań, 
Pacjent może zapisać się na świadczenie w sposób tradycyjny 
okazując wydrukowane przez SGZOZ w Wilkowicach e-skie-
rowanie. 

Instrukcja realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne:
Każde e-zlecenie na wyroby medyczne posiada stosowny 

kod, który zostaje podany Pacjentowi za pośrednictwem tele-
fonu. Po uzyskaniu kodu Pacjent może zrealizować e-zlecenie 
podając w aptece lub w sklepie zaopatrzenia medycznego kod 
zlecenia oraz PESEL. 
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Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej  
zaprasza na Webinarium:  Mój pierwszy projekt unijny  

– wskazówki dla realizujących projekty
Na webinarium zapraszamy beneficjentów, którzy chcą poznać podstawowe zasady realizacji projektów unijnych.

Organizator:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej. 

Termin i miejsce: 
Termin: 29 wrzesień 2020 r.
Godziny webinarium: 10.00 – 12.30.
Forma spotkania: online. 

Tematyka spotkania:
1. Powitanie uczestników, informacje organizacyjne, przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Eu-

ropejskich;
2. Zgodność realizacji z Wnioskiem o dofinansowanie;
3. Koszty kwalifikowalne;
4. Zamówienia w ramach projektów – rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności; 
5. Projekty ryczałtowe;
6. Informacja i promocja;
7. Kontrole w projektach;
8. Pytania i odpowiedzi.

Zasady rekrutacji: 
Rekrutacja trwa do 28 września 2020 r. (do godziny 15:00). 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres 
mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl.

 ● Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia zakwalifikowania się na webinarium drogą e-mail.
 ● Link do webinarium zostanie wysłany w odrębnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (tj. 29 września 2020 r.). 
 ● Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Udział w webinarium jest bezpłatny.
Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej, 
tel.: 500 161 150, e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl

Instrukcja realizacji zlecenia badań dodatkowych:
 ● badania laboratoryjne wykonywane są w punkcie pobrań 

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Wilkowicach na podstawie zlecenia Lekarza, po uprzed-
nim telefonicznym umówieniu się w rejestracji,

 ● badania USG wykonywane są w Samodzielnym Gminnym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach na podstawie 
zlecenia Lekarza, po uprzednim telefonicznym umówieniu 
się na termin w rejestracji. W dniu badania przed wyznaczo-
nym terminem odbędzie się kontakt telefoniczny ze strony 
Rejestracji SGZOZ celem przeprowadzenia ankiety epide-
miologicznej,

 ● badania RTG wykonywane są w Centrum Pulmonologii i To-
rakochirurgii w Bystrej ul. J. Fałata 2 (tel. 33 499 19 02) lub 
w Sp. J. N. DIAGNOMED w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 23 
(tel. 33 816 64 01) na podstawie tradycyjnego skierowania Le-
karza SGZOZ w Wilkowicach.

Internetowe Konto Pacjenta:
Internetowe Konto Pacjenta jest to bezpłatna aplikacja Mini-

sterstwa Zdrowia, na stronie pacjent.gov.pl/internetowe-konto-
-pacjenta, w której Pacjent może szybko i bezpiecznie sprawdzić 
informacje o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, która go do 
tego upoważniła. Do logowania będzie potrzebny profil zaufany 
Pacjenta lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód).
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              BBaannkk  SSppóółłddzziieellcczzyy  ww  BByyssttrreejj    ooffeerruujjee  

                KK RR EE DD YY TT   „„EE KK OO ””     
  

NNaa  zzaakkuupp  uurrzząąddzzeeńń  ssłłuużżąąccyycchh  oocchhrroonniiee  śśrrooddoowwiisskkaa::  

--  iinnssttaallaaccjjee  ffoottoowwoollttaaiicczznnąą,,  iinnssttaallaaccjjee  ppoommpp  cciieeppłłaa,,    

    mmoonnttaażż  pprrzzyyddoommoowweejj  oocczzyysszzcczzaallnnii  śścciieekkóóww,,  wwyymmiiaannaa  kkoottłłaa  wwęęgglloowweeggoo  nnaa  eelleekkttrryycczznnyy  lluubb  ggaazzoowwyy    

   kwota kredytu uzależniona od posiadanej zdolności kredytowej – maksymalnie do kwoty 50.000 zł  

   oprocentowanie zmienne, malejące w wysokości 5,5 % 
   prowizja przygotowawcza 1,0 %, nie mniej niż 10,00 zł 
   prowizja za udzielenie kredytu 4,0 % 
   dla osób posiadających w naszym Banku rachunek ROR –  prowizja za udzielenie kredytu 2,0 % 
 

Okres kredytowania – do 96 miesięcy 
                                             

Dane dotyczące zadłużenia klienta 
weryfikowane są  

w Biurze Informacji Kredytowej  
i Krajowym Rejestrze Długów 

  
Oferta ważna od 1 października 2020 r.       

do 31 grudnia 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  ddoo  9966  mmiieessiięęccyy  ,,  kkwwoottaa  kkrreeddyyttuu  1100..000000  zzłł..  

Parametry  Koszty /zł/ 
Rata kredytu - najwyższa 140,15 

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
  

310,00 
 

100,00 
200,00 
10,00

 

suma odsetek 2.216,22 
całkowity koszt kredytu 2.526,22 

Oprocentowanie kredytu 5,50 % w skali roku, Stopa rzeczywista wynosi 6,61 % 
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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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Dnia 31 sierpnia 1990 r. Rada Gminy w Wilkowicach podjęła 
Uchwałę Nr IV/10/90 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wilkowicach. Swoją działalność Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach rozpoczął 30 wrze-
śnia 1990 r., zatrudniając 4 pracowników, a siedziba ośrodka 
mieściła się w budynku Urzędu Gminy. W dniu 
21 września 1990 r., na posiedzeniu Zarządu 
Gminy Wilkowice, na stanowisko Kierowni-
ka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wilkowicach została powołana Pani Danuta 
Bieniek, która przez 25 lat aktywnie uczestni-
czyła w tworzeniu pomocy społecznej w strukturach samorządu 
i do dnia 6 stycznia 2016 r. kierowała Ośrodkiem. Od 7 stycznia 
2016 r. Dyrektorem i kontynuatorem pracy i rozwoju Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach jest doświadczony 
i wieloletni pracownik Ośrodka, Pani Gabriela Hamerlak-Ciurla.

Pani Gabriela Hamerlak-Ciurla swoją przygodę w pomo-
cy społecznej rozpoczęła w 1997 r., została wówczas piątym 
pracownikiem w Ośrodku. W sierpniu 2018 r. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej zmienił siedzibę i obecnie mieści się w bu-
dynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach.

Wraz z upływem lat zmieniały się potrzeby społeczne, a tym 
samym sukcesywnie przybywało zadań do realizacji i zwięk-
szała się liczba osób zatrudnionych w Ośrodku. Zostały wpro-
wadzone istotne zmiany: przejęcie do realizacji świadczeń 
rodzinnych w 2003 r., w 2008 r. funduszu alimentacyjnego, 
a w 2014 r. realizacja zadań związanych z Kartą Dużej Rodzi-
ny. Również w 2014 r. została wprowadzona nowatorska forma 
wsparcia klientów – asystent rodziny. W 2016 r. Ośrodek rozpo-
czął realizację świadczeń wychowawczych (500+), a od 2017 r. 
także świadczeń dodatki mieszkaniowe, energetyczne oraz po-
moc materialna o charakterze socjalnym.

Pomoc społeczna najczęściej kojarzy się z wypłatą zasiłków, 
tymczasem jest to tylko jedna z form pomocy świadczona przez 
Ośrodek. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach 
udziela również wsparcia w postaci: dożywiania dzieci w szkołach 
i przedszkolach, świadczenia usług opiekuńczych dla osób star-
szych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, 
a przede wszystkim świadczy wspar-
cie w postaci szeroko rozumianej pra-
cy socjalnej. Ponadto od kilkunastu lat 
pracownicy socjalni Ośrodka realizują 
projekty współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej. Również 
w ramach swojej działalności Ośro-
dek prowadzi obsługę administracyjną 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinar-
nego, którego rolą jest przeciwdziała-
nie przemocy w rodzinie. Zadaniem 
GZI jest prowadzenie procedury Nie-
bieskiej Karty, pomoc osobom do-
świadczającym przemocy oraz działa-
nia wobec sprawców przemocy.

Celem pomocy społecznej, zgodnie 
z ustawą o pomocy społecznej z dnia 

30 LAT GMINNEGO OŚrODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
w wiLkowicach

12 marca 2004 r., jest umożliwienie osobom i rodzinom prze-
zwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 
pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 
Dlatego też pracownicy socjalni Ośrodka dokładają wszelkich 
starań, by osoby i rodziny przeżywające trudności dążyły do 

usamodzielnienia się i integracji ze środowi-
skiem. W tym celu m.in. regularnie współpra-
cują z wieloma podmiotami, takimi jak np.: 
szkoły, przedszkola, policja, sądy, kuratorzy, 
ZUS, służba zdrowia, Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych etc.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w związ-
ku ze stale zmieniającą się sytuacją społeczną i gospodarczą, sys-
tematycznie poszerza swoją działalność, a pracownicy nieustan-
nie podnoszą kwalifikacje, by świadczone wsparcie było na jak 
najwyższym poziomie. Struktura Ośrodka obecnie kształtuje się 
następująco: Dyrektor, Dział Księgowo – Administracyjny – 5 pra-
cowników realizuje zadania z zakresu: obsługi finansowo-księgo-
wej, obsługi kadrowo-płacowej, planu finansowego GOPS, obsługi 
sekretariatu ośrodka; Dział Pomocy Społecznej – 8 pracowników 
realizuje zadania z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodzi-
ny i pieczy zastępczej, karty dużej rodziny, przemocy w rodzinie, 
dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, wspiera-
nia kobiet i rodzin „za życiem”, projektów współfinansowanych 
z Unii Europejskiej; Dział Świadczeń Rodzinnych – 5 pracowni-
ków realizuje zadania z zakresu: świadczeń rodzinnych, funduszu 
alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia wychowaw-
czego, pomocy materialnej o charakterze socjalnym, wspierania 
kobiet i rodzin „za życiem”, „dobrego startu”. 

Na przestrzeni 30 lat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wilkowicach osiągnął wiele sukcesów w kierunku poprawy 
jakości życia mieszkańców Gminy Wilkowice. Jednakże w po-
mocy społecznej nie można pozwolić sobie na stwierdzenie, że 
już wszystko zostało zrobione. Codziennie na drodze zawodowej 
pracownicy ośrodka spotykają nowe zadania, problemy i sytu-
acje, które rozwiązują z pełnym zaangażowaniem i profesjona-
lizmem.

GOPS w Wilkowicach


