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Informacje

Struktura dochodów i wydatków gminy w 2020 r.
DOCHODY:
Dofinansowanie zadań
z budżetu Unii Europejskiej

WYDATKI:
19 911 201,53
32 328 955,46

Subwencje oświatowe

12 848 916,00

Udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych PIT

18 162 640,00

Udziały w podatku dochodowym
od osób prawnych CIT

646 974,43

Podatki i opłaty lokalne

13 195 550,01

Pozostałe dochody własne

7 467 682,21

Dotacje z budżetu państwa

18 700 609,69

2 665 988,38

MZK, PKS, drogi gminne / transport i łączność

6 867 024,47
515 133,36

Administracja publiczna
OSP, policja /
bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

22 280 294,19

6 783 633,69
1 802 674,03
1 646 440,31
20 244 055,37

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

Kanalizacja / rolnictwo

10 262 290,50

Inwestycje lat
następnych

Szkoły, przedszkola /
oświata i wychowanie,
edukacyjna opieka wychowawcza
Odpady, wymiana kotłów /
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
500+, 300+ / rodzina
Ochrona zdrowia
Zasiłki / pomoc społeczna

1 944 971,14
Pozostałe:
turystyka, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa,
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony
prawa oraz sądownictwa, obrona narodowa, obsługa długu publicznego

Realizacja planów wydatków majątkowych
budżetu gminy w roku 2020 (wybranych)
31 388 723,86
760 973,12
1 058 136,44
352 442,82
76 827,20
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice
w wyznaczonych obszarach aglomeracji
Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Wilkowice
Drogi publiczne gminne
Zakup nieruchomości – m.in. grunty
Rozbudowa szkoły w Mesznej

172 412,86

Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrej

42 057, 93

Odwodnienie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Publicznego w Wilkowicach

187 500,00

Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020

208,817,01

Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej

162 088,40

Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej

73 800,00

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Strażackiej w Wilkowicach

94 440,01

Zakupy inwestycyjne GOSIR w Wilkowicach
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Gmina Wilkowice na 1 miejscu w prestiżowym
rankingu finansowym w województwie śląskim!
Ogłoszono wyniki rankingu finansowego samorządu terytorialnego w Polsce w 2020 r. W grupie 1533 gmin wiejskich
Gmina Wilkowice zajęła najlepsze w historii, 12 miejsce. Jest
to jednocześnie awans naszej gminy o sześć miejsc w górę
(z miejsca 18 w roku 2019).
Ranking został opracowany w podziale na 5 kategorii:
gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie,
miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Przy ich
ocenie wzięto pod uwagę następujące wskaźniki, konstruując
wskaźnik syntetyczny (według danych za 2020 r.):

• Udział dochodów własnych w dochodach ogółem.
• Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem.
• Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.
• Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
• Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez
poręczeń.
• Relacja zobowiązań do dochodów ogółem.
• Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

REGIONALNE INWESTYCJE TERYTORIALNE subregion południowy liderem
Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) są elementem
wdrażania funduszy europejskich, dzięki któremu część
środków pozostawiona jest w zarządzanie związkom lokalnych samorządów. Wprowadzone w perspektywie finansowej
2014-2020 bardzo pozytywnie wpłynęły na skuteczność
pozyskiwania środków unijnych przez niewielkie gminy, ale
także efektywność wydatkowania funduszy dzięki zintegrowaniu działań.
Subregion południowy obejmuje powiaty: bielski, cieszyński
i żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała. Na realizację RIT subregion południowy otrzymał środki europejskie w wysokości
ponad 105 mln euro (ok. 460 mln zł) w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (RPO WSL 2014-2020). Dokumentem bazowym
dla identyfikacji celów rozwojowych subregionu południowego i podstawowym kryterium przyznawania środków była
Strategia RIT, obejmująca bardzo różne dziedziny rozwoju,
sformułowane w ramach działań RPO WSL 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.
2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.
3. Gospodarka wodno-ściekowa.

4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz rozwój
mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego, chronionego
i infrastruktura usług społecznych.
5. infrastruktura oraz wzrost upowszechnienia wychowania
przedszkolnego, kształcenia zawodowego i ustawicznego,
6. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących
pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych, a także promocja samozatrudnienia na obszarach
rewitalizowanych.
7. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych oraz rozwój usług społecznych i zdrowotnych.
Współpraca samorządów subregionu w ramach RIT umożliwiła dofinansowanie ze środków unijnych 219 projektów, co
przekłada się na wykorzystanie ponad 99% całości alokacji.
Plasuje to subregion południowy na pierwszym miejscu
w skali województwa, jednocześnie na jednym z pierwszych
w skali kraju. Szczegóły znajdują się na stronie:
https://rit-subregion-poludniowy.um.bielsko.pl/node/254.
Trwają prace przygotowujące subregion i jego samorządy
do nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Ich realizatorem jest, powołane m. in. w tym celu, Stowarzyszenie
Aglomeracja Beskidzka. Szersze informacje na ten temat
dostępne są na stronie https://aglomeracjabeskidzka.eu/
Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Projekty wybrane do dofinansowania
w Gminie Wilkowice (2014-2020)

Wartość ogółem (PLN)

Termomodernizacja budynku byłej strażnicy przyszpitalnej
przy ul. J. Fałata 2H w Bystrej
dla potrzeb udostępnienia obiektu publicznego
stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym

Dofinansowanie
ze środków UE/RIT (PLN)

972 160,00

807 636,00

Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach
dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1 320 629,04

462 177,00

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej
przy ul. Przedszkolnej 3.

1 032 283,95

638 991,50

Głos Gminy Wilkowice

lipiec 2021

strona 3

Na XXXI
Sesji
Rady Gminy
w r.dniu
28 czerwca
2021 r.
Na XXX Sesji Rady
Gminy
Wilkowice
w dniu Wilkowice
26 maja 2021
zostały
podjęte następujące
uchwały:
zostały podjęte następujące uchwały:

Numer uchwały

XXXI/291/2021

XXXI/292/2021

Tytuł uchwały
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy
Wilkowice za rok 2020

Najważniejsze założenia
Po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Wilkowice za rok 2020 oraz
przeprowadzonej debacie, Rada Gminy dokonała pozytywnej oceny całokształtu
działalności organu wykonawczego za rok 2020. Udzielono Wójtowi Gminy
Wilkowice wotum zaufania za rok 2020.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
2020 rok
budżetu Gminy za 2020 rok.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilkowice
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Po zapoznaniu się z:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,
- sprawozdaniem finansowym,
- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
- informacją o stanie mienia Gminy Wilkowice,
- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
udzielono Wójtowi Gminy Wilkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
rok 2020.

XXXI/294/2021

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 52/114, położonej w
Jednostce Ewidencyjnej Wilkowice, Obrębie: 0002 –
Bystra Śląska

Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy
Wilkowice o pow. ok. 7 m² celem umożliwienia wnioskodawcy polepszenie
warunków zagospodarowania działki sąsiedniej.

XXXI/295/2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Bielskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
polegającego na wzniesieniu całej tarczy skrzyżowania
ul. Wyzwolenia z ul. Strażacką i ul. Kościelną w
Wilkowicach

Udzielono pomocy finansowej z budżetu Gminy Wilkowice na rzecz Powiatu
Bielskiego w formie dotacji celowej w wysokości 115 000 zł, jednak nie więcej niż
50% kosztów faktycznie poniesionych przez Powiat na realizację zadania pn.
„Wzniesienie całej tarczy skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Strażacką i ul. Kościelną
w Wilkowicach”.

XXXI/296/2021

w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w
Wilkowicach do przyznania nauczycielom minimalnej
stawki wynagrodzenia zasadniczego wyższej od
ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30
ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela

Upoważniono dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w
Wilkowicach do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego
nauczycielowi, wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30
ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, na okres od 1
września 2021 do 31 sierpnia 2022. Dot. to trzech nauczycieli prowadzących zajęcia
rewalidacyjno – wychowawcze z dzieckiem ze stwierdzoną niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu głębokim.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Wilkowice na rok szkolny 2021/2022

Ustalono średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022:
- Benzyna (Pb95): 4,88 zł
- Olej napędowy (ON): 4,86 zł
- Gaz (LPG): 2,33 zł
Określenie średniej ceny jest konieczne ze względu na ustawowo ustalone zasady
zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek
oświatowych, jeżeli dowóz zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy
Wilkowice na 2021 r.

Po wprowadzeniu zmian przyjęto:
- plan dochodów: 84.489.329,25 zł
- plan wydatków: 102.616.344,75 zł
- planowany deficyt budżetowy: 18.127.015,50 zł

XXXI/299/2021

w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 20212032

Dostosowano zapisy WPF do zmian dokonanych w budżecie gminy.
Wprowadzono nowe zadanie pn. „Aktywna integracja w Gminie Wilkowice.”

XXXI/300/2021

w sprawie przekazania środków finansowych dla
Przekazanie środków w finansowych w formie dotacji poprzez Wojewódzki Fundusz
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Wsparcia PSP przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach w kwocie 20.000 zł
Katowicach.
z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej (na zakup
specjalistycznego sprzętu – samochodu drabiny). Uchylono również wcześniejszą
uchwałę w tym zakresie ze względu na konieczność doprecyzowania odbiorcy
środków.

XXXI/293/2021

XXXI/297/2021

XXXI/298/2021

w sprawie przekazania wniosku według właściwości

Rada Gminy uznała się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku z 31 maja
2021 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Szczyrkowskiej z
Fałata i Kasztanowej w Bystrej – Gmina Wilkowice. Postanowiono przekazać
wniosek zarządcom dróg tj. Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz
Zarządowi Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej.

w sprawie przekazania wniosku według właściwości

Rada Gminy uznała się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku z 31 maja
2021 r. o zaniechanie lub zmianę planu w zakresie utworzenia dodatkowego
przejazdu (łącznika) pomiędzy ulicą Skośną a Kościelną w Bystrej. Postanowiono
przekazać wniosek do Wójta Gminy Wilkowice jako organu, do którego właściwości
należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i
ochrony dróg.

XXXI/301/2021

XXXI/302/2021

Z pełną treścią uchwał można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilkowice:
https://bip.gwwilkowice.finn.pl/ (dział „prawo lokalne”, zakładka „uchwały Rady Gminy Wilkowice”).
Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice Marcin Kwiatek
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Wotum zaufania oraz absolutorium
dla Wójta Gminy Wilkowice

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
W poniedziałek 28 czerwca br. odbyła się XXXI sesja Rady
Gminy Wilkowice. Tym razem spotkaliśmy się na sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach. Dlaczego tam?
Odpowiedź jest bardzo prosta: ze względu na charakter sesji
oraz zapewnienie mieszkańcom możliwości bezpiecznego
udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Wilkowice
za rok 2020. Podobnie jak w latach poprzednich, nikt nie
zgłosił chęci uczestnictwa w debacie i odbyła się ona w gronie
Radnych.
Zgodnie z tym, co pisałem w poprzednich numerach
gazetki, czerwiec to szczególny miesiąc dla organu wykonawczego gminy. Jest to czas podsumowania działalności
wójta w roku poprzednim, które wyraża się w dwóch aspektach: wotum zaufania oraz absolutorium.
Po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Wilkowice oraz
przeprowadzonej debacie, Rada Gminy dokonała pozytywnej
oceny całokształtu działalności organu wykonawczego za rok
2020 i tym samym udzieliła Wójtowi Gminy Wilkowice wotum
zaufania.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2020 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, informacją
o stanie mienia Gminy Wilkowice oraz stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej, Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Wilkowice
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
Gratulacje i słowa uznanania dla Pana Janusza Zemanek
– Wójta Gminy Wilkowice oraz wszystkich pracowników
urzędu, a zwłaszcza Pani Aleksandry Kastelik – Skarbnika
Gminy, która czuwa nad finansami naszej jednostki.
Osiąganie dobrych wyników jest możliwe tylko dzięki dobrej
współpracy całego zespołu. Wszyscy wiemy, że rok 2020
przyniósł wiele trudności, ale tak jak podkreślono w Raporcie,
był też: „rokiem wielu ważnych działań i inwestycji oraz
małych i dużych sukcesów”.
Zachęcam wszystkich do lektury Raportu o stanie Gminy
Wilkowice za rok 2020, który jest dostępny w Biuletynie
Informacji Publicznej (https://bip.gwwilkowice.finn.pl/bipkod/
21255609). Dokument ten jest prawdziwym kompendium
wiedzy o naszej gminie i warto się z nim zapoznać.
Przewodniczacy Rady Gminy Wilkowice Marcin Kwiatek

Wójt Gminy odpowiada...
Redakcja: Ostatnio najwięcej komentarzy pojawiło się
pod postem dotyczącym budowy progu zwalniającego
na ulicy Fałata. Czy to jest słuszna inwestycja?
Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek: To przejście
dla pieszych zostało wskazane przez powiatową komisję ds.
bezpieczeństwa ruchu drogowego jako jedno z dziesięciu
najbardziej niebezpiecznych przejść w powiecie bielskim.
Ponadto, jest to miejsce, przez które przechodzą dzieci
idące do szkoły i do przedszkola. Inwestycja ta prowadzona
była przez zarząd dróg powiatowych a gmina nie miała na
nią wpływu ponieważ prace były prowadzone w pasie drogi
powiatowej. Jako wójt, popieram to działanie niezależnie od
tego, że progi zwalniające utrudniają jazdę samochodem
jednak bezpieczeństwo a w szczególności bezpieczeństwo
dzieci jest dla mnie wartością nadrzędną. Niestety praktyka
pokazuje, że progi zwalniające stanowią jedyną skuteczną
metodę spowolnienia ruchu samochodowego. Znaki
drogowe, jak sami mieszkańcy wskazują, nie przynoszą
rezultatów, a patrole policji, które pojawiają się dosyć często,
mimo wszystko nie zabezpieczają terenu cały czas.
R: Jakie są plany związane z poprawą bezpieczeństwa
na drogach gminnych? Kto decyduje o konieczności
zmian w tym zakresie?
W: Bezpieczeństwo na drodze to problem bardziej złożony
niż tylko kwestia rodzaju nawierzchni i jej stan. To również
ruch na danym odcinku zarówno pod względem jakościowym
jak i ilościowym, to kwestia szerokości pasa drogowego,
chodników dla pieszych, oznakowania, odwodnienia czy też
widoczności, w tym widoczności w nocy, czyli oświetlenia
drogowego. Trzeba przyznać, że w większości drogi gminne
dotychczas były w kiepskim stanie technicznym. Odtworzenia
Głos Gminy Wilkowice

kanalizacyjne, jak i budowa nowych dróg, powodują polepszenie jakości nawierzchni. Praktycznie wszędzie tam, gdzie
pojawiają się nowe nawierzchnie asfaltowe mieszkańcy
zaczynają zgłaszać problemy z systematycznym przekraczaniem prędkości. Dzieci, które na tych, często pobocznych,
drogach jeżdżą na hulajnogach, rolkach czy rowerach,
wymagają stałej opieki dorosłych. Z jednej strony - droga nie
służy do tego, żeby ją użytkować w taki sposób, a z drugiej
strony – zrozumiała jest taka potrzeba, mieszkamy przecież
na terenach wiejskich a ścieżki rowerowe są wciąż nieliczne.
Nie wyobrażam sobie ustawiania znaków z ograniczeniami
na wszystkich drogach. To, czy nasze drogi będą bezpieczne,
zależy w dużej mierze od nas samych.
Zmiany w organizacji ruchu często są inicjowane przez
samych mieszkańców. Są to zazwyczaj pisma i zgłoszenia
większości osób zamieszkujących przy danym odcinku drogi.
Staramy się sprawdzać realność takiego zapotrzebowania,
ponieważ zdarzały się sytuacje, w których po zamontowaniu
progu zwalniającego, napływały do urzędu pisma z prośbą
o jego usunięcie. Przed wybudowaniem takiego progu
będziemy stosowali oznaczenia w danym miejscu, tak, żeby
wszyscy mogli się z tym zapoznać i ewentualnie zaopiniować.
Ostatnie lata to jednak nie tylko nowe nawierzchnie asfaltowe. Na nowo projektowanych drogach powstają chodniki,
systematycznie rozbudowywane jest również oświetlenie
drogowe. Kolejną inwestycją poprawiającą bezpieczeństwo
dróg w naszej gminie będzie budowa chodnika wzdłuż ulicy
Żywieckiej, która została wpisana na listę dofinansowań
z Urzędu Marszałkowskiego. Już w tym roku planowane
jest rozpoczęcie prac projektowych dotyczących budowy
bezpiecznego chodnika od mostu na rzece Wilkówka aż do
granicy z gminą Buczkowice. Inwestycja przewidziana jest na
lata 2022-2023.
lipiec 2021
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Inwestycje

Siłownia w Bystrej

W Bystrej przy ul. Bliskiej zakończono budowę siłowni
plenerowej, która stanowi główny element zadania pod
nazwą „Strefa promocji aktywności na świeżym powietrzu
w Bystrej” realizowanego przez Klub Sportowy “Bystra”
w Bystrej 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 „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub
kulturalnej”.
Na wspomnianej “Strefie aktywności na świeżym powietrzu” - siłowni plenerowej przy ul. Bliskiej w Bystrej, tuż przy
Białcezamontowano 6 urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Są to: orbitrek / biegacz, ławeczka /prostownik pleców,
talia / wahadło, prasa nożna / wioślarz, drabinka / podciąg nóg, ściąganie / wyciskanie. Poza tym w miejscu tym stanęły
również dwie ławeczki, dwa kosze na śmieci i stojak na rowery. W ramach projektu planowany jest także drewniany stelaż
z mapą i atrakcjami sołectwa Bystra. Pomysłodawcą powstania siłowni był sołtys wsi Bystra - Piotr Pielesz.
Sebastian Snaczke, UG w Wilkowicach

Plac zabaw jak nowy!
Staraniem Stowarzyszenia „Razem dla Wilkowic” prowadzone były rozmowy na temat remontu uszkodzonych
i wymiany zużytych zabawek oraz doposażenia w nowe
elementy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2
w Wilkowicach. Udało się ze środków gminy taki remont przeprowadzić. Od początku wakacji plac zabaw jest jak nowy.
Z tego miejsca pragniemy podziękować Panu Maciejowi
Mrówce - Zastępcy Wójta Gminy Wilkowice, za zadysponowanie ostatecznych zmian, a Radzie Gminy za przeznaczone
na ten cel środki. Szczególne podziękowania kierujemy do
Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i do Rady
Sołeckiej za zasponsorowanie huśtawki „ważka”.
Zapraszamy do korzystania z placu, choć nie ukrywam,
że z nostalgią wspominamy rzeźbę siedzącego misia, która
u wejścia witała niegdyś gości.
Janina Janica-Piechota, sekretarz Stowarzyszenia

„Góralski” przystanek

Przystanek przy ul. Szczyrkowskiej w centrum Bystrej
już wkrótce całkowicie zmieni swoje oblicze. Wszystko to
dzięki realizacji zadania pn. „Przebudowa wiaty przystankowej w centrum Bystrej” realizowanego w ramach konkursu
„Inicjatywa Sołecka 2021”, na które naszej gminie udało się
pozyskać dotację z budżetu „Śląskie. Pozytywna energia.”
Zadanie, jak sama jego nazwa wskazuje, realizowane będzie
z inicjatywy Rady Sołeckiej wsi Bystra, na czele z sołtysem.
Zostaną odnowione murowane fundamenty przystanku,
a wiatę stanowić będzie drewniana konstrukcja w góralskim stylu. Realizacja całego projektu zamknąć ma się
w kwocie 40 tysięcy złotych, z czego połowę pokryje Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Sebastian Snaczke, UG w Wilkowicach

strona 6

Głos Gminy Wilkowice

lipiec 2021

Kolejne 800.000 zł
na inwestycje!
Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina
Wilkowice pozyskała kolejne 800 tysięcy złotych! Dzięki tej
dotacji zostanie zrealizowana przebudowa i utwardzenie
istniejącego placu biesiadnego z przeznaczeniem na imprezy
plenerowe w ramach inwestycji „Rozbudowa i przebudowa
budynku „Dom Strażaka” w Bystrej, w tym budowa:
- utwardzonych miejsc biesiadowania, tanecznych,
- drogi dojazdowej do budynku amfiteatru wraz z parkingiem,
- drogi dojazdowej do projektowanej rozbudowy,
- miejsc handlowych,
- oświetlenia zewnętrznego,
- przebudowa istniejącego placu zabaw,
- przebudowa kanalizacji deszczowej,
- wyznaczenie miejsca do gry w piłkę siatkową na utwardzonym placu tanecznym.
Elżbieta Fabirkiewicz, UG w Wilkowicach

Przebudowa skrzyżowania

15 lipca br. nastąpiło przekazanie placu budowy związane z realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa skrzyżowania
drogi powiatowej 1404S ul. Wyzwolenia z ul. Strażacką i ul.
Kościelną w Wilkowicach”. Celem tej inwestycji jest poprawa
bezpieczeństwa pieszych i uspokojenie ruchu na skrzyżowaniu przy „skwerze” w Wilkowicach. Inwestycja realizowana
jest na podstawie umowy zawartej między powiatem bielskim a gminą Wilkowice. Szacowany koszt inwestycji to
ok. 260 000 zł, połowę wartości zamówienia zobowiązała
się pokryć gmina Wilkowice. Przebudowa skrzyżowania
ul. Strażackiej, Wyzwolenia i Kościelnej, prowadzona pod
nadzorem Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej,
będzie polegała na wyniesieniu całej tarczy skrzyżowania.
Realizacja przeprowadzona będzie w 4 etapach, aby
umożliwić jak najbardziej płynny ruch drogowy a tym samym
nie zamykać ruchu drogowego w ul. Wyzwolenia. Na czas
robót wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu,
między innymi ręczne sterowanie ruchem przez osobę
uprawnioną, aby utrzymać ruch dwukierunkowy na każdej
z ulic. Prosimy o zastosowanie się do sygnalizacji i oznaczeń
oraz zachowanie szczególnej ostrożności.
Referat Inwestycji UG w Wilkowicach

Budowa głównych kolektorów
ściekowych na terenie naszej
gminy dobiega powoli do końca.
Z planowanych wstępnie do wykonania 76 km sieci
ułożono już prawie 78 km a docelowo długość wybudowanej kanalizacji przekroczy 80 km. Pozostały jeszcze do
skanalizowania obszary, które zostały objęte dodatkowymi
zadaniami (zadanie 13 i 14). Są to zadania obejmujące
budowę dodatkowej kanalizacji w Wilkowicach w rejonie ul.
Malinowej, Kolejowej i Swojskiej”.
Gmina powiadomiła już łącznie 1471 właścicieli nieruchomości o możliwości podłączenia ich budynków do sieci
kanalizacyjnej. Do sieci kanalizacyjnej mogą włączać się
wszystkie budynki z obszarów etapu I i II oraz znaczna część
z obszaru etapu III. Ilość wykonanych już podłączeń szacujemy na około 35% całego projektu.
Jedynie mieszkańcy położeni w zlewni wykonywanych obecnie przepompowni ścieków „Łubinowa” przy ul.
Chabrowej i przepompowni „Huciska” przy ul. Galicyjskiej
muszą czekać na możliwość podłączenia do czasu uruchomienia pompowni. Obecnie realizowane są roboty budowlane
przy obu pompowniach ścieków. Przewiduje się, że do końca
września nastąpi ich rozruch.
Pełną parą idą też roboty odtworzeniowe nawierzchni
bitumicznych w Wilkowicach w ramach części etapu II. Roboty
prowadzi podwykonawca firma EUROVIA. Prace prowadzone są w ulicach obszaru D: Strażacka, Wiśniowa, Krzywa,
Wesoła, Ogrodowa, i będą realizowane w ul. Obszaru F1:
Malwowa, Chabrowa, Prosta, Żytnia, Agrestowa, Gościnna
i Rzemieślnicza oraz ul. Wyzwolenia. Ze względów technicznych prace odtworzeniowe wykonywane są w trzech
cyklach. Najpierw przygotowywane jest podłoże i kładziona
warstwa wiążąca masy asfaltowo – betonowej. Następnie
odpowiednie ekipy regulują włazy studzienek kanalizacyjnych i innych urządzeń inżynierskich. Docelowo układana
też będzie warstwa ścieralna asfaltu na odtwarzanych odcinkach. Wjazdy do posesji mogą być asfaltowane przez firmę
wykonującą prace po wcześniejszym zgłoszeniu kierownikowi robót i ustaleniu zakresu i kosztu prac. Harmonogram
zakłada, że roboty odtworzeniowe – wykonanie warstwy ścieralnej, zakończą się do 29 lipca br., a położonych zostanie 6,5
tys. m2 nawierzchni asfaltowych. W ramach ostatniej części
etapu II prace odtworzeniowe w ilości blisko 10 tys. m2 będą
wykonywane po okresie wakacyjnym.
Zakładamy, że całość prac budowlanych realizowanych
w ramach Projektu Unijnego zostanie zakończona jeszcze
w tym roku.

Będzie chodnik!

Kolejny projekt z kategorii „mission impossible” będzie realizowany! Tym razem chodzi o chodnik wzdłuż ul. Żywieckiej
w Wilkowicach, pomiędzy mostem nad Wilkówką a granicą
z Gminą Buczkowice. Zadanie będzie realizowane w ramach
programu WID 2021+. W pierwszej kolejności wykonany
zostanie projekt inwestycji, sama jego realizacja planowana
jest na lata 2023-2024.
Głos Gminy Wilkowice

Andrzej Brzyski
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
lipiec 2021
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Oświata
Odpowiadając na zapotrzebowanie nowoczesnej edukacji, Gmina Wilkowice zakupiła serię klocków LEGO® Education
o łącznej wartości 112 272,00 zł. Klocki przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, do pracy
w grupach około 25-osobowych. Będą z nich korzystać na zajęciach dzieci ze wszystkich szkół (klas 1-3) i przedszkoli naszej
gminy. Już teraz, w trakcie wakacji, nauczyciele uczestniczą w szkoleniach, które umożliwią im pracę z dziećmi w pełni wykorzystującą możliwości klocków LEGO® Education. Klocki zakupione przez Gminę Wilkowice dla szkół i przedszkoli naszej
gminy podzielone są na 8 zestawów tematycznych rozwijających konkretne kompetencje:
1. Pracownia przedszkolna do rozwoju umiejętności technicznych i kodowania (STEAM);
2. Pracownia przedszkolna do rozwoju społecznego i emocjonalnego;
3. Pracownia przedszkolna do rozwoju umiejętności literackich i językowych;
4. Pracownia przedszkolna do udziału w polskiej edycji międzynarodowego Programu FIRST® LEGO® League;
5. Pracownia przedszkolna do pracy metodą “6 klocków”;
7. Pracownia matematyczno-techniczna;
8. Pracownia przyrodniczo-komputacyjna.
Klocki, klocki, klocki... i to za ponad 100 tys. zł - zwariowali! - takie były pierwsze reakcje. Trzeba było czasu i szkoleń,
aby wszyscy zobaczyli w tych klockach rewelacyjne, rozbudowane i inspirujące narzędzie edukacyjne. Szczególnie teraz, po
COVID-19 i związanymi z nim ograniczeniami, nauczaniu zdalnym, musimy sięgać po narzędzia, które z jednej strony uczą,
a z drugiej - pozostawiają naukę w sferze zabawy. Już pierwsze szkolenia nauczycieli przedszkoli pokazały ogromny potencjał tych „klocków” jako pomocy dydaktycznych. Gmina Wilkowice wprowadza to rozwiązanie na taką skalę jako pierwsza
w województwie śląskim i jako jedna z pierwszych w Polsce. Jestem przekonany, że na efekty tego projektu nie trzeba będzie
długo czekać, tym bardziej, że sami nauczyciele zgłaszają zapotrzebowanie na kolejne zestawy LEGO® Education. Z wielkim
zainteresowaniem czekam na opinię samych maluchów, którą mam nadzieję, będziemy mogli usłyszeć już we wrześniu.
Wójt Gminy Wilkowice, dr inż. Janusz Zemanek
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Programy FIRST®LEGO® League

jako odpowiedź na dynamikę współczesnego świata
Wielkie miasto, wielkie szkoły, mnóstwo dzieci i brak
pracowników na rynku pracy. Z taką sytuacją w latach 90
mierzyło się mnóstwo pracodawców w USA. Zastanawiali
się oni, co może spowodować, że na rynku pracy pojawią się
ludzie, których będą chcieli zatrudnić. Mało tego, o których
będą walczyć. I takich absolwentów chciały dostarczać szkoły
i samorządy. Pytanie: jak?
Już wtedy było wiadomo, że sytuacja na rynku pracy
zmienia się błyskawicznie. Kilka lat temu wydawało się, że
programista to zawód przyszłości. Dziś widzimy, że dużo
kodu jest pisane maszynowo. Jak przygotować dzieciaki do
dynamicznych zmian na rynku pracy?
Odpowiedzią na to pytanie były konkursy FIRST®. Na
początku lat 90. pojawiły się pierwsze drużyny, które zmierzyły się z inżynierskimi wyzwaniami, pracowały metodą
projektu, aby rozwiązać postawione przed nimi zadania.
Przez kolejne 30 lat idea ewoluowała. FIRST® we współpracy
z LEGO® Education stworzyło szereg programów, które mają
rozwijać u dzieci kluczowe umiejętności niezbędne w przyszłości. A robią to w najbardziej przyjemny i przyjazny sposób
– poprzez zabawę. I to działa.
Programy FIRST® LEGO® League są skierowane do
dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. W zależności
od grupy wiekowej dzieci zaczynają od składania modeli
z klocków LEGO® DUPLO, a kończą na budowaniu mobilnych, wielofunkcyjnych, autonomicznych robotów. Celem
FIRST® LEGO® League jest budowanie w dzieciach
poczucia własnej wartości i sprawczości poprzez rozwiązywanie problemów, które dotyczą lokalnych społeczności.
Marzeniem Deana Kamena, założyciela FIRST®, było stworzenie świata, w którym docenia się technologię i naukę,
a młodzi ludzie marzą o zostaniu liderami w technologii.
Nie mamy pojęcia z jakimi wyzwaniami, zarówno na rynku
pracy jak i w życiu,
będą się mierzyć
dzieci, które po raz
pierwszy
przekraczają próg szkoły.
Nauczyciele
wkładają ogromny wysiłek
w
prowadzenie
procesu
edukacyjnego w placówkach,
włodarze
gmin
kierują fundusze na
wspieranie edukacji,
ministerstwo pracuje
nad
podstawą
programową i stara
się dopasować ją
do
otaczającego
nas świata. Tylko,
że świat zmienia się
błyskawicznie.
Dzieci nie potrzebują przekazywania
suchej,
konkretnej
Głos Gminy Wilkowice

wiedzy, lecz wyposażenia w kompetencje XXI wieku.
Uczniowie chcą być kreatywni i innowacyjni, myśleć analitycznie i pracować metodą projektu, rozwiązywać problemy
i pracować w grupie, ale też mieć rozwiniętą inteligencję
emocjonalną i potrafić współpracować. To są rzeczy, których
nie da się nauczyć w szkolnej ławce, słuchając nauczyciela
i wykonując polecenia.
Dajmy szanse dzieciom na rozwijanie swoich talentów, na
popełnianie błędów i wyciąganie wniosków w środowisku,
które jest dla nich przyjazne. Jeśli sami nie spróbują poprowadzić projektu od a do z, nie zaplanują pracy zespołu, nie
podzielą się zadaniami, nie wezmą odpowiedzialności za
swoją pracę i na koniec nie zobaczą wyników – nie zdobędą
umiejętności XXI wieku. Obawy związane z przemodelowaniem pracy w szkole są zrozumiałe. Nie da się tego zrobić
bez konkretnych narzędzi. Takim narzędziem są programy
FIRST® LEGO® League. Klocki LEGO® jako prosta platforma edukacyjna, materiały dające pełne wsparcie dla
nauczycieli i dzieci, a co najważniejsze – pełne niesamowitych emocji turnieje będące zwieńczeniem pracy.
A najwspanialsze jest to, że te programy działają. Pokazują
to wyniki badań, które zostały przeprowadzone wśród drużyn
na całym świecie. 97% uczniów po udziale w programie
wierzy, że odniesie sukces. Praktycznie wszystkie dzieci
biorące udział w konkursie, nawet te z drużyn, które zajęły
ostatnie miejsce również w to wierzą. To w pełni pokazuje,
czym jest FIRST® LEGO® League – społecznością, w której
praca każdego jest ważna i doceniona, w której jest miejsce
dla wszystkich i w której nie wygrana w konkursie jest celem,
a wiedza i umiejętności, które dzieci zdobywają.
Więcej informacji o polskiej edycji programu FIRST®
LEGO® League znajdą Państwo na stronie fll.edu.pl.

lipiec 2021

strona 9

Pogodny czerwiec w Przedszkolu Publicznym w Bystrej
Ostatni miesiąc pobytu wszystkich dzieci w przedszkolu
spędziliśmy bardzo pracowicie. Ciesząc się ze słonecznej
pogody i pamiętając o zasadach bezpieczeństwa oraz zachowaniu odległości, 1 czerwca zorganizowaliśmy w ogrodzie
przedszkolnym „Dzień Talentów”. Ponieważ każde dziecko
ma jakiś talent, to prezentacji i umiejętności do pokazania

było co nie miara: tańce grupowe i indywidualne, piosenki
nowoczesne i ludowe z interpretacją ruchową, opowieści
o dinozaurach i psach, recytacja wierszy i scenki dramowe
oraz pokaz umiejętności sportowych, w tym tenis, hula-hop i piłka nożna. Kolorowy zawrót głowy. Niespodzianką,
przygotowaną dla każdej z grup, była ukryta „gdzieś”
skrzynia skarbów z upominkami dla każdego przedszko-

laka. Odszukanie jej nie było wcale łatwe, ponieważ był to
bieg terenowy na orientację, według mapy i listy zadań do
wykonania, które należało rozszyfrować. Kodowanie też już
nie jest takie trudne. Bardzo pomocni w nabywaniu tej umiejętności są Dash i Dot – roboty, które zawitały do naszego
przedszkola i chętnie bawią się z dziećmi, ucząc je podstaw
programowania. Prowadzone co miesiąc „Matematyczne
Dni” bardzo się dzieciom podobały, więc mamy nadzieję, że
nabyte umiejętności, zdobywane systematycznie w formie
zabawowej, będą przydatne w dorosłym życiu.
Korzystając z propozycji Dnia Otwartego, 12 czerwca
przyszłe przedszkolaki wraz z rodzicami odwiedziły naszą
placówkę. Dzieci bawiły się w ogrodzie z wychowawczyniami, pokonywały tor przeszkód i częstowały się owocami,
a rodzice mieli możliwość zapoznać się z organizacją
pracy przedszkola i podstawowymi zasadami bezstresowej
adaptacji swoich pociech.
Koniec czerwca był dla sześciolatków i ich wychowawczyń odrobinę smutny. Cztery lata wspólnych zabaw i pracy
dobiegły końca. Pożegnanie i podsumowanie całorocznych
akcji „Zbierania zużytych baterii” i „Zbierania plastikowych
nakrętek” odbyły się w ogrodzie przedszkolnym. Dziękujemy
rodzicom za współpracę oraz udział w akcjach organizowanych przez przedszkole.
Zespół Promujący Przedszkole

Pożegnania nadszedł czas - zakończenie roku szkolnego
w Przedszkolu Publicznym w Wilkowicach.
„Hej przedszkole ukochane, dziś rozstania nadszedł czas”
- tymi słowami rozpoczęliśmy uroczyste pożegnanie starszaków w naszym przedszkolu. Dzieci z grup Smerfy i Żabki,
w przygotowanym programie artystycznym, dziękowały za
wspaniały czas, który spędziły w przedszkolnych salach, na
placu zabaw z kolegami, z rówieśnikami oraz swoimi paniami.
Dzieci włożyły w występ całe serce i niejednemu łezka zakręciła się w oku. Pani Dyrektor uroczyście pożegnała dzieci
ciepłymi słowami, życzyła samych sukcesów na nowej drodze
edukacyjnej oraz wręczyła każdemu dziecku pamiątkowe
książki, dyplomy i drobne upominki, które ucieszyły naszych
absolwentów. Kolejny rok z rzędu na uroczystości pożegnania
starszaków zabrakło rodziców, którzy zawsze wspierali
swoje dzieci i owocnie współpracowali z nami, nauczycielami edukacji przedszkolnej, wypracowując wspólny front
dla dobra dzieci, aby mogły odnosić małe i duże sukcesy na
ścieżce edukacyjnej. Drodzy Rodzice, na stronie internetowej
naszego przedszkola został zamieszczony film z pożegnania
starszaków, dzieci były bardzo zaangażowane w ten występ,
zapraszamy do obejrzenia swoich pociech.
Wracając myślą do minionych wydarzeń, pod koniec
czerwca zakończyliśmy realizację zajęć z projektu unijnego
pt: ,,Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice’’.
W ramach projektu prowadzono dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, tj. zajęcia ogólnorozwojowe
z elementami integracji sensorycznej, logopedii, dogoterapii,
arteterapii. Z programu skorzystało 61 dzieci z naszego
przedszkola.
Dużym zainteresowaniem wśród dzieci, oprócz zajęć
ruchowych w sali czy na świeżym powietrzu, zajęć muzycznych, zabaw różnego typu, cieszą się zajęcia plastyczne
czy plastyczno – techniczne. Właśnie na zajęciach plastyczstrona 10
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nych dzieci mają możliwość wyrażania siebie, swoich myśli,
emocji i doświadczeń za pomocą różnorodnych narzędzi
oraz materiałów plastycznych. Z takich kreatywnych postaw
wyłonili nam się mali artyści, którzy biorąc udział w konkursie
plastycznym pt: ,,Mieszkam w Beskidach’’, organizowanym
przez GOK w Świnnej, zajęli drugie i trzecie miejsce.
Aleksandra G. z grupy Smerfy zajęła III miejsce, a Robert
J. z Grupy Żabki zajął II miejsce, serdecznie im gratulujemy
osiągniętych sukcesów, niech te zaszczytne miejsca będą
motywacją do dalszego tworzenia wspaniałych dzieł.
Lato zagościło już u nas na dobre, zaczęła się pora
wakacyjnych wjazdów, większej aktywności na świeżym
powietrzu. Życzymy, aby czas spędzony z rodziną był
bezpieczny, przyjemny, aktywny, owocował pogłębianiem
więzi rodzinnych. Kochani,
pamiętajcie o zachowaniu
bezpieczeństwa
podczas
wyjazdów, wycieczek, pijcie
dużo wody - to ona najlepiej
gasi pragnienie, pamiętajcie
o kremie z wysokim filtrem
i o czapeczce z daszkiem.
Wspaniałych przygód, dużo
słońca, radości z przebywania z bliskimi - tego życzy
Wam Dyrektor i całe grono
pedagogiczne przedszkola
publicznego w Wilkowicach.
Paulina Szymanek,
przedszkole publiczne
w Wilkowicach

lipiec 2021

Działania świetlicy szkolnej ZSP w Mesznej w czerwcu
Końcem maja, dla chętnych uczniów klas młodszych, przeprowadzony został konkurs wiedzy „Mistrz przyrody”. Miał on
formę quizu. Wzięli w nim udział zainteresowani tą tematyką
uczniowie z klas: 2a, 2b, 3a, 3b.
Laureatami zostali: w klasach 2a-2b: 1 miejsce – Natalia
K., 2 miejsce – Mariem H., 3 miejsce – Katarzyna G.R.,
w klasach 3a-3b: 1 miejsce – Małgorzata G., 2 miejsce
– Jagoda P., 3 miejsce – Nadia F. Początkiem czerwca
rozdaliśmy dzieciom nagrody za udział w wyżej wymienionym
konkursie. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wiedzy i zaangażowania!
Kolejne dni spędziliśmy na placu zabaw ciesząc się wspaniałą, słoneczną pogodą. W ostatnie czerwcowe, deszczowe
dni, dzieci bawiły się w świetlicy szkolnej, a także wzięły
udział w zajęciach komputerowych.
Z okazji Dnia Ojca dzieci wykonały laurki różną techniką,
według indywidualnego pomysłu. Głównie przedstawiały one
podobiznę Taty oraz życzenia od serca.
Z okazji zbliżających się wakacji przeprowadziliśmy
z dziećmi szereg pogadanek na temat bezpieczeństwa
podczas wolnych dni. Dotyczyło ono wyjazdów nad morze, nad
jezioro, w góry czy też przebywania w domu. Nauczyliśmy się
korzystać z mapy i poznaliśmy ciekawe miejsca. Dzieci wykonały prace plastyczne pt. „Podróż marzeń”, które umieściliśmy
na naszej świetlicowej gazetce. Prace uczniów przedstawiały

miejsca, do których najbardziej chcieliby pojechać. Nowością
w świetlicy były materiały plastyczne, m.in. wydrapywanki
i prasowanki z koralików. Na czarnych wydrapywankach
dzieci zaprezentowały ilustracje według swojego pomysłu lub
z motywem lata. Jeśli chodzi o prasowanki z koralików, dzieci
wybrały swój ulubiony wzór podkładki i umieszczały kolorowe
koraliki, usprawniając motorykę palców i dłoni.
Czas spędzony na zajęciach świetlicowych oraz poruszona tematyka, pozwoliły nam poczuć klimat wakacji.
Wychowankowie pożegnali się życząc sobie nawzajem przyjemnego odpoczynku.
Do zobaczenia we wrześniu!
Anna Rajba-Michalik, Zespół Promujący Szkołę

Pokaz mody w Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrej
Tuż przed zakończeniem roku szkolnego w Szkole
Podstawowej nr 1 w Bystrej odbył się pokaz mody pod nazwą
„Fashion-Show” zorganizowany z inicjatywy samorządu
uczniowskiego. Przed imprezą każda klasa losowała temat
przebrania i programu, który miała przygotować. Mogliśmy
zatem podziwiać naszych modeli i modelki w strojach między
innymi robotów, górali, kowbojów, strażaków, dworaków.
Czteroosobowe jury oceniało programy klas w kilku kategoriach, a następnie wyłoniło zwycięską drużynę. Laureatami
pokazu została klasa pierwsza, która w kowbojskich strojach
wprowadziła wspaniały klimat dzikiego zachodu i zachwyciła szalonym tańcem. Ze szczególnym zaangażowaniem
zaprezentowali się też wychowawcy klas, którzy wykazali się
niezwykłym poczuciem humoru i kreatywnością.
Wszystkim uczestnikom i widzom pokaz bardzo przypadł do gustu. Liczymy, że „Fashion-show” stanie się naszą
coroczną, przedwakacyjną imprezą.
My, nauczyciele, cieszymy się, że ten krótki czas, który nam
pozostał jeszcze przed wakacjami, dał naszym uczniom choć
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namiastkę tego, czego zostali pozbawieni podczas pandemii
i zdalnego nauczania. Jesteśmy też szczęśliwi, że końcówka
roku upłynęła wszystkim w radosnej, serdecznej i przyjaznej
atmosferze. Tak barwne imprezy rozbudzają wyobraźnię
naszych uczniów, pomagają przełamać nieśmiałość
i podnoszą ich poczucie własnej wartości. Z niecierpliwością
czekamy na kolejny pokaz już za rok, a tymczasem życzymy
wszystkim spokojnego, radosnego i owocnego wypoczynku
w rozpoczynające się właśnie wakacje.
Anna Sznajdrowicz i Ewelina Zając
nauczycielki SP nr 1 w Bystej

lipiec 2021

strona 11

Kultura

Czerwiec upłynął nam pod znakiem tańca, za sprawą długo wyczekiwanego III TYGODNIA TAŃCA. 19 czerwca odbył
się otwierający to wydarzenie koncert USŁYSZEĆ TANIEC. HISZPANIA. To były emocje… w rytmie flamenco! Występ przeniósł nas do gorącej Hiszpanii, a żar lejący się z nieba tylko podbił tę aurę. Flamenco na scenie zatańczyła Małgorzata
Wołyńczyk, przy akompaniamencie Jakuba Wagnera (gitara flamenco, cajon), Mateo Gallito (taniec, śpiew, klawisze) oraz
Andrzeja Kowalskiego (gitara basowa). W kolejnych dniach wyświetlane były filmy taneczne, uwieczniające występy naszych
grup „promykowych”. III Tydzień Tańca uświetniły nasze następujące grupy taneczne: Hola Dance i HaHa prowadzone przez
Łukasza Holę, hip-hopowa grupa CZAJSQUAD prowadzona przez Paulinę Kachel i Alicję Karnaś, dancehall’owa ekipa
taneczna DGF Crew oraz SUNLIGHTS prowadzone przez Paulinę Kachel i Karolinę Kanik. Jesteśmy dumni z naszych
tancerzy! Serdecznie gratulujemy i dziękujemy kuratorom Tygodnia Tańca – Łukaszowi Holi oraz Paulinie Kachel.
W ostatnią czerwcową
niedzielę udaliśmy się
z naszą przewodnik, Panią
Janiną Dyrdą, na stoki
Magurki, gdzie naszym
głównym celem był udział
w wydarzeniach zorganizowanych przez Związek
Podhalan oddział Górali
Żywieckich w Wilkowicach
w ramach Roku Górali
2021 w województwie śląskim. Odwiedziliśmy Chatę na Magurce oraz
Chatę na Końcu Świata. Chętni mogli spróbować swoich sił w rzeźbieniu,
był też czas na odpoczynek i napawanie się pięknymi widokami.
W ramach czerwcowego Klubu Podróżnika Pan Krzysztof Wieczorek
zabrał nas do Włoch…. rowerem! Głównym celem podróży był Watykan.
Mieliśmy okazję posłuchać o fascynującej wyprawie rowerowej - pełnej
przygód, wyzwań i emocji. Podróż ta wymagała od prowadzącego dużo
poświęcenia, cierpliwości, odwagi, samozaparcia i samodyscypliny, a także
niezłej kondycji fizycznej. Klimatyczne zdjęcia słonecznej Italii z pewnością
zachęciły niejednego uczestnika spotkania, by rzucić wszystko i wyjechać
do Włoch. Dziękujemy Panu Krzysztofowi za tę piękną podróż i lekcję
pokory.
Za nami pierwsze wakacyjne wyjście w góry. W niedzielę (4 lipca) nasza
wspaniała Pani przewodnik Janina Dyrda zabrała nas na spacer stokami
Magury. Szliśmy przez Lanckoronę do ruin schroniska i basenu na Magurze,
przez ukwiecone, grające w słońcu łąki do gościnnej, jak zawsze, Chaty na
Groniu. Uroku pięknym krajobrazom dodawały kwitnące naparstnice. Było
UROCZO!
strona 12
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Wspominamy
również
XXXIV
Bystrzańskie
Recitale
Organowe
(odbyły się 3 lipca), których myślą przewodnią były słowa Ernsta Gombricha
– austriackiego historyka sztuki: „Nie ma
w istocie czegoś takiego jak sztuka. Są
tylko artyści”. Dziękujemy jeszcze raz
wszystkim artystom: Panu Gedyminowi
Grubbie, Panu Pawłowi Grubie, chórowi
„Cantica” pod dyrekcją Janiny Rosiek,
Pani Grażynie Durlow za słowne wprowadzenie, kierownikowi artystycznemu
Pani Ewie Bąk oraz gospodarzom
- Parafii pw. Najdroższej Krwi Pana
Jezusa Chrystusa. Było uroczyście,
serdecznie i zjawiskowo. To był balsam
dla duszy, który smakował wyjątkowo po
tak długiej przerwie. Do zobaczenia za
rok!

WSZYSTKIE WYDARZENIA SĄ BEZPŁATNE!

SIERPIEŃ 2021

Regulaminy i szczegóły wydarzeń są dostępne na www.gok.wilkowice.pl

Do 29.10.2021 r. trwa KONKURS FOTOGRAFICZNY: „Dynamika sportu w Gminie Wilkowice” - szczegóły na www.gokpromyk.pl
Data
Godz.
Nazwa imprezy
Organizator
Miejsce
Odbiorcy

od 10.07
do 28.08
sobota
31.07
niedziela
01.08

Sob. 10:00
Śr. 18:00

Spotkania z kulturą wschodu „na trawie”. Prowadząca: Joanna Piska.
(wstęp wolny)

GOK „Promyk”

Biwak w Bystrej

Wszyscy

16:30

Odsłonięcie muralu realizowanego przez młodzież w ramach
Programu „Równać Szanse”.

GOK „Promyk”

Przystanek linii 57, Bystra
ul. Fałata „Sanatorium”

Wszyscy

09:00

Przewodnik czeka: „Góry z pozycji żaby - ciekawostki przyrodnicze”.
(szczegóły na plakacie, obowiązują zapisy)

GOK „Promyk”

Urząd Gminy

Wszyscy

niedziela
01.08

od 16:00

Złożenie kwiatów pod Pomnikiem oraz Msza Św.
w intencji Uczestników Powstania Warszawskiego. Koncert Gminnej
Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Towarzystwo
Przyjaciół
Bystrej, Gmina
Wilkowice

Biwak w Bystrej

Wszyscy

wtorek
03.08

19:00

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Dorośli i
młodzież

niedziela
08.08

18:00

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

wtorek
10.08
niedziela
15.08
wtorek
17.08
niedziela
22.08
niedziela
22.08
wtorek
24.08
wtorek
24.08

Seans ﬁlmowy: w 100. rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego, „Baczyński”, reż. Kordian Piwowarski, biograﬁczny,
2013 r. (obowiązują zapisy)
Letni koncert na tarasie: Zespół Marta Rockowa „Polsko-amerykański
wieczór z ﬁlmową wiolonczelą i jazzowym saksofonem.” (wstęp
wolny)

19:00

Klub Podróżnika - seans ﬁlmowy z motywem podróży: reż. Alexander
Payne, dramat / przygodowy, 2013 r. (obowiązują zapisy)

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Dorośli i
młodzież

18:00

Letni koncert na tarasie: Recital Lecha Dyblika „Towarzysze czas
wstawać!”. (wstęp wolny)

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

19:00

DKF „Promyk”: „Dom, który zbudował Jack”, reż. Lars von Trier,
dramat, 2018 r. (obowiązują zapisy)

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Dorośli i
młodzież

11:00

Rodzinna gra terenowa „Star Wars - zostań rycerzem Jedi”.
(obowiązują zapisy).

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

13:30

Seans ﬁlmowy: reż. Gareth Edwards, przygodowy / sci-ﬁ, 2016 r.
(obowiązują zapisy)

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

17:30

Wernisaż Mileny Nowak „Miłość”. (obowiązują zapisy)

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

19:00

Seans ﬁlmowy: reż. Vincert Ward, fantasy / melodramat, 1998 r.
(obowiązują zapisy)

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

piątek
27.08

od 16:30

sobota
28.08

14:00-17:00

sobota
28.08

od 17:00

Fes�wal Muzyki Regionalnej. Szczegóły na plakacie.

niedziela
29.08

Od 08:30

Rajd rowerowy na Klimczok. Szczegóły na plakacie.

niedziela
29.08

09:00

Przewodnik czeka: „Kibicujemy rowerzystom w drodze na Klimczok”.
(szczegóły na plakacie, obowiązują zapisy)

wtorek
31.08

19:00

DKF „Promyk”: „Co przyniesie jutro”, reż. William Nicholson, dramat /
romans, 2019 r. (obowiązują zapisy)

Gminne Święto Plonów. Szczegóły na plakacie.

KGW Bystra

Pożegnanie wakacji dla dzieci.

KGW Bystra
Stowarzyszenie
Miłośników
Beskidzkiej
Ziemi
GLKS
Wilkowice

Kościół w Bystrej
Krakowskiej,
Plac za Domem Strażaka
w Bystrej
Plac za Domem Strażaka
w Bystrej

Wszyscy

Wszyscy

Plac za Domem Strażaka
w Bystrej

Wszyscy

Klimczok

Wszyscy

GOK „Promyk”

Spółka Wodociągowa
Bystra, ul. Klimczoka
269a

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Dorośli i
młodzież

TRWA „AKCJA LATO 2021” DLA DZIECI - SZCZEGÓŁY NA WWW.GOKPROMYK.PL
AKTUALNE WYSTAWY:

do 17.07

Wystawa prac Stowarzyszenia Plastyków „Ondraszek” pt. „Malarska przyjaźń z Bystrą”

od 24.08

Wystawa prac Mileny Nowak pt. „Miłość”

Wystawa zdjęć z II Tygodnia Tańca
Wystawa pokonkursowa „Powrót do przeszłości… w tradycjach i kulturze ludowej naszego regionu”
„Galeria w Chacie”, wystawa stała prac Jacka Kowalcze

piątek-niedziela
17-19.09

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

VI. Bystrzański Fes�wal Filmowy „Promyk Kina” - więcej szczegółów
wkrótce

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”
GOK „Promyk” - hol na I piętrze
Izba Regionalna „Stara Stolarnia”
„Chata na Groniu”
GOK „Promyk”

Wszyscy

PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”

INFO: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra
Głos Gminy Wilkowice

lipiec 2021

strona 13

strona 14

Głos Gminy Wilkowice

lipiec 2021

BAJKA

Zajęcia plastyczne
max. 15 osób /
obowiązują ZAPISY

BAJKA

10-12

1215

GOK
24.08
„Promyk”

Zajęcia plastyczne
max. 15 osób /
GOK
obowiązują ZAPISY „Promyk” 17.08

BAJKA

1215

10-12

1215

10-12

Zajęcia plastyczne
max. 15 osób /
GOK
obowiązują ZAPISY „Promyk” 10.08

BAJKA

1300

1300

1300

BAJKA

BAJKA

BAJKA

BAJKA

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Uczestnictwo dziecka w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się rodzica
z regulaminem zajęć znajdującym się na www.gokpromyk.pl
GOK „Promyk”, ul. J. Fałata 2k Bystra, tel. 33 817 07 73,
www.facebook.com/GOK.Promyk

23.08

16.08

09.08

1215

1300

Bajka / Teatrzyk
WTORKI
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat
data godz.
zajęcia
miejsce

Warsztaty
artystyczne max. 15
10-12
GOK
osób / obowiązują
02.08
03.08
„Promyk”
ZAPISY

Zajęcia w GOK „PROMYK” / Bajka
PONIEDZIAŁKI
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat
data godz.
zajęcia
miejsce

9-15

9-15

1215

1030-12

1215

10-12
BAJKA

1215

BAJKA

1215

BAJKA

1215

BAJKA

Warsztaty
Zajęcia tanecznoartystyczne
animacyjne max. 15
10-12 max. 15 osób /
10-12
GOK
GOK
osób/ obowiązują
19.08
obowiązują „Promyk” 20.08
„Promyk”
ZAPISY
ZAPISY

Warsztaty
Zajęcia tanecznoPrzez Równię obok skoczni
artystyczne
animacyjne max. 15
na plac zabaw na Błoniach
max.
15
osób
/
10-12
10-12 osób/ obowiązują
/ zbiórka: GOK „Promyk” w
GOK
GOK
obowiązują
26.08
27.08
ZAPISY
Bystrej
„Promyk”
„Promyk”
ZAPISY
(max. 15 osób)
/ obowiązują ZAPISY
BAJKA
BAJKA
1215
1215

Góry z pozycji żaby –
ścieżki przyrodniczodydaktyczne / zbiórka:
Urząd Gminy (max. 15
osób)
/ obowiązują ZAPISY

Warsztaty
Warsztaty
Zajęcia tanecznozielarskie max.
artystyczne
animacyjne max. 15
15 osób /
10-12 max. 15 osób /
10-12 osób/ obowiązują
GOK
GOK
GOK
obowiązują „Promyk” 12.08
obowiązują „Promyk” 13.08
„Promyk”
ZAPISY
ZAPISY
ZAPISY
BAJKA
BAJKA
BAJKA
1215
1215

1300

Zajęcia tanecznoanimacyjne max. 15
10-12
GOK
GOK
osób/ obowiązują
06.08
„Promyk”
„Promyk”
ZAPISY

Zajęcia w GOK „PROMYK” / Bajka
PIĄTKI
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat
data godz.
zajęcia
miejsce

Wycieczki piesze są realizowane dla dzieci w
UWAGA! Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia deklaracji
wieku 7-14 lat. W razie niepogody
uczestnictwa dziecka w zajęciach, najpóźniej w dniu zajęć. Deklaracje dostępne są
zapraszamy dzieci na seans bajkowy
w administracji i na stronie www.gokpromyk.pl
w budynku GOK Promyk ul. Fałata 2k w
Bystrej w godzinach 9–12, o czym będziemy
Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Obowiązuje zmiana obuwia i własne
informować wiadomością sms w dzień
wyżywienie.
wycieczki w godzinach 8:00-8:30.

25.08

18.08

11.08

04.08

Warsztaty
taneczne
max. 15 osób /
GOK
obowiązują „Promyk” 05.08
ZAPISY
BAJKA

Zajęcia w MOK „Nad Borami” / Bajka
CZWARTKI
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat
data godz.
zajęcia
miejsce

AKCJA LATO 2021 - sierpień

Zajęcia w plenerze / Warsztaty / Bajka
ŚRODY
Zajęcia dla dzieci w wieku 6/7-14 lat
data
godz.
zajęcia
miejsce

GOK „PROMYK” zaprasza Dzieci do skorzystania
z oferty zajęć wakacyjnych na terenie Gminy Wilkowice!

Powoli dobiega końca realizowany przez GOK „Promyk” projekt pn.
„Street-art na warsztat” prowadzony
w ramach Programu „Równać Szanse”
Polsko - Amerykańskiej Fundacji
Wolności administrowanej przez Polską
Fundację Dzieci i Młodzieży.
Przez pół roku młodzież naszej
gminy szlifowała umiejętności i rozwijała kreatywność, aby móc stworzyć
dzieło w przestrzeni publicznej pokaźnych rozmiarów mural. Gmina
Wilkowice udostępniła na ten cel przystanek linii nr 57 na ul. Fałata.
To, jak młodzież realizowała swój
własny pomysł, można było kilkakrotnie
oglądać podczas prac, które były
prowadzone na przystanku. Radość,
zaangażowanie i wolność twórcza
odzwierciedlone są w powstałym
obrazie, pełnym uroku, koloru, ekspresji
i wyobraźni.
Serdecznie zapraszamy na finał
projektu,
uroczystość
odsłonięcia
muralu, przygotowaną przez młodzież.
Można będzie osobiście poznać uzdolnionych młodych twórców i zaproszonych Gości, którzy przyczynili sie do pomyślnej
realizacji tego przedsięwzięcia. Opowiemy również o szczegółach samego Programu, z którego można będzie korzystać
w kolejnych jego edycjach. Przewidziany jest poczęstunek dla wszystkich gości, wystawa zdjęć dokumentujących powstawanie dzieła oraz drobne upominki dla dzieci. Na uroczystość zapraszamy 31 lipca o godzinie 16:30.
Elżbieta Fabirkiewicz, koordynator projektu / Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”

Zaproszenie
Wójt Gminy Wilkowice,
Towarzystwo Przyjaciół Bystrej
serdecznie zapraszają

Wszystkich Mieszkańców,
Gości i Turystów
na uroczystość z okazji

77. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego
1 sierpnia br. o godz. 16:00
W programie uroczystości:
16:00
pod obeliskiem harcerskim:
złożenie kwiatów i zniczy
na Biwaku w Bystrej:
Msza św. w intencji Uczestników Powstania
17:00
upamiętnienie godziny „W”
17:15
Biwak w Bystrej:
Koncert „Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej.”
Wydarzenie towarzyszące
3 sierpnia godz. 19:00 w GOK „Promyk” film
biograficzny „Baczyński”, reż. Kordian Piwowarski
w 100. rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego.

Głos Gminy Wilkowice
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KONKURS

KINO PLENEROWE
ATRAKCJE DLA DZIECI

FOTOGRAFICZNY

Plac nad zbiornikiem wodnym
przy ul. Harcerskiej w Wilkowicach
od godz. 16

21:00

Tobias Bjerknes by Unsplash.com

by Freepik

24 lipca 2021:
„Paddington 2”
14 sierpnia 2021:
„BFG”
Bardzo Fajny Gigant

Freepik.com

ok. godz.
zapraszamy na ﬁlm:

Nasza Ziemia Bielska

z perspektywy roweru
w obiektywie

w programie:
dmuchańce, malowanie twarzy, przekąski
ok. godz. 21:00 projekcja ﬁlmu

KONKURS
TRWA DO

18 sierpnia 2021 r.

Szczegóły oraz regulamin KONKURSU dostępnY na stronie:
www.GLKS-wilkowice.pl

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

Biblioteka poleca:

Taka podróż byłaby dziś
niemożliwa… bez paszportu. Niezwykła wyprawa
rowerowa
angielskiego
dżentelmena do egzotycznego kraju, który powstał
niedawno, ale ma spore
ambicje. Jego mieszkańcy
stawiają się temu wariatowi
Hitlerowi i chyba mają prawo.
Ich państwo jest niemal trzy
razy większe niż wyspa,
z której przybył Newman!
Naszego podróżnika i jego
dwukołowego
towarzysza
imieniem George czekają
miejsca i ludzie, które wprawią go w osłupienie, zachwyt,
czasem wzbudzą śmiech lub litość. Ten zaskakujący wielki
kraj nazywa się Polska. Ta Polska już nie istnieje, ale po
niemal 90 latach możemy ją znowu oglądać oczami angielskiego pisarza, podróżnika i… szpiega. W każdej z tych ról
Bernard Newman sprawdza się znakomicie!
Newman kilka razy odwiedził Polskę. Jego unikatowy
reportaż Rowerem przez II RP odsłania przed nami Polskę,
jakiej nie znaliśmy i jakiej już nigdy nie będziemy mogli zobaczyć. Po raz pierwszy po niemal 90 latach możemy o niej na
szczęście przeczytać.
Powyższy opis pochodzi od wydawcy.
strona 16
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Sport
Rowerem z Bystrej do Tokio

2021.07.15 Konferencja prasowa „40 dni do Tokio” Fot. Bartłomiej Zborowski

W czwartek, 15 lipca, na hali Centralnego Ośrodka Sportu
„Torwar” w Warszawie, podczas specjalnie zorganizowanej
w tym celu konferencji prasowej, zaprezentowano skład
Reprezentacji Polski na Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio. Do
stolicy Japonii pojedzie, by reprezentować nasz kraj, łącznie
89 sportowców. Najważniejszą wiadomością z perspektywy
mieszkańca Gminy Wilkowice jest fakt, iż na tej prestiżowej
liście znalazło się nazwisko naszej krajanki, mieszkanki
Bystrej, Dominiki Putyry!
Bystrzanka, Dominika Putyra, reprezentująca na co dzień
Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących „Syrenka”
Warszawa, wystąpi podczas Igrzysk Paraolimpijskich
w dyscyplinie parakolarstwo, w trzech konkurencjach kolarskich tandemów: na szosie w indywidualnej jeździe na
czas i wyścigu ze startu wspólnego oraz na torze kolarskim w jeździe na 3 km. Partnerką Dominiki, a zarazem
pilotem tandemu w Tokio będzie inna znakomita kolarka,
Ewa Bańkowska. Nominacja do Kadry Narodowej, będąca
wielkim wyróżnieniem i nobilitacją, stanowi pokłosie doskonałej formy sportowej, jaką kolarski duet Dominika Putyra
i Ewa Bańkowska prezentuje od
wielu miesięcy. W 2021 roku para
ta zdążyła już, między innymi,
wywalczyć
brązowe
medale
Parakolarskich
Szosowych
Mistrzostw Świata w portugalskiej miejscowości Cascais (9-13
czerwca) oraz złote i srebrne
medale,
organizowanych
w Austrii, Mistrzostw Europy (3-6
czerwca 2021).
Dominika
Putyra
będzie
drugim sportowcem związanym
z Gminą Wilkowice, który dostąpi
zaszczytu reprezentowania Polski
na Igrzyskach Paraolimpijskich.
Wcześniej, uczestnikiem Igrzysk,
a nawet ich medalistą (brąz
w Atenach w 2004 r.) był, mieszkający w Wilkowicach lekkoatleta,
Tomasz Hamerlak.

Czas bezpośrednio przed startem w najważniejszej
imprezie sportowej życia upłynie Dominice bardzo pracowicie.
W momencie otrzymania oficjalnej nominacji (16 lipca 2021 r.)
Bystrzanka przebywała od kilku dni na obozie w Zieleńcu.
Kolejne dni i tygodnie to przygotowania w Warszawie oraz
Pruszkowie. 17 sierpnia Dominika wraz z innymi reprezentantami zamelduje się już na pokładzie samolotu lecącego do
stolicy Japonii. Na miejscu czeka ją kilka dni adaptacji i aklimatyzacji do, zgoła innego niż w Polsce, klimatu Tokio oraz
ostatnie treningowe szlify. Pierwszy start na torze kolarskim
zaplanowano na dzień 28 sierpnia. Przygotowania i występ
w Tokio na pewno będziemy z zainteresowaniem śledzić i na
bieżąco relacjonować poprzez gminną stronę internetową
oraz media społecznościowe.
Tuż po ogłoszeniu przez Polski Komitet Paraolimpijski tej
ważnej informacji mieliśmy okazję, by chwilę z Dominiką Putyrą
porozmawiać i zapytać o sportowe cele na misję „Tokio”. Jak
sama Dominika podkreśla, do Japonii nie zamierza jechać
„na wycieczkę”, lecz po to, by w najlepszy możliwy sposób
reprezentować nasz kraj i bardzo poważnie włączyć się do
walki o olimpijskie medale, zwłaszcza w dwóch konkurencjach szosowych, w których bardzo dobrze się czuje.
Same Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio rozpoczną się
24 sierpnia i potrwają do 5 września 2021 roku. Polskę
reprezentować będzie łącznie 89 sportowców, w takich
dyscyplinach jak: paralekkoatletyka, paratenis stołowy,
paraszermierka, parakolarstwo czy parapływanie. Wyczyny
polskich sportowców śledzić będzie można w Telewizji
Publicznej, która już zapowiedziała realizację ok 100 godzin
transmisji na żywo z Tokio. Już teraz gorąco zachęcamy, by
wspierać polskich sportowców, a w szczególności Dominikę,
podczas tej wielkiej imprezy.
Sebastian Snaczke, UG w Wilkowicach

www.parasportowcy.pl/ foto: Peter Maurer
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Gmina Wilkowice,
Bystra – Klimczok

29 sierpnia 2021 r.
Program imprezy:
8:30 – 9:30
Biuro zawodów

(OSP Bystra, ul. Klimczoka 105)

10:00
Start masowy
14:00
Rozdanie nagród
14:30
Biesiada
przy muzyce

Zapisy na stronie:
www.time4sport.pl
do 27 sierpnia 2021 r.

limit miejsc

200!

Szczegóły imprezy oraz regulamin
dostępne na stronie: www.glks-wilkowice.pl

1 lipca, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wilkowicach, odbyła się I Gala Podokręgu Bielsko-Biała
Śląskiego Związku Piłki Nożnej. W Gali uczestniczyli przedstawiciele klubów, przedstawiciele Śląskiego Związku Piłki
Nożnej, Podokręgu Bielsko-Biała, a także przedstawiciele
władz lokalnych samorządów na czele z Zastępcą Prezydenta
Miasta Bielsko-Biała Piotrem Kucią, Członkiem Zarządu
Powiatu Bielskiego Grzegorzem Gaborem oraz Gospodarzem
Gminy Wilkowice Wójtem Januszem Zemanek.
Podczas imprezy Prezes Podokręgu Marek Kubica
uroczyście podsumował i zamknął sezon rozgrywkowy
2020/2021. Był to wyjątkowo udany sezon dla lokalnej piłki
nożnej, a w szczególności dla Gminnego Ludowego Klubu
Sportowego „Wilkowice”, który został wyróżniony praktycznie
we wszystkich kategoriach rozgrywkowych.
Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek z okazji historycznego zdobycia I miejsca „A” Klasy Podokręgu Bielsko-Biała
wręczył na ręce Prezesa Klubu Ryszarda Rączki symboliczny
voucher na zakup sprzętu sportowego dla drużyny.
Składamy gratulacje i podziękowania wszystkim
zawodnikom, trenerom, kierownikom drużyn, działaczom
i sympatykom klubu oraz rodzicom.
Maciej Mrówka, zastępca Wójta Gminy Wilkowice,
zdjęcie: Mirosław Galczak

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

Składniki:
1/2 dojrzałego awokado
1 duży ząbek czosnku
1/2 łyżeczki soku z cytryny
80 g miękkiego sera feta
sół, pieprz, szczypta chilli.

Idealna
na lato pasta
z awokado

Wykonanie:
Awokado przekroić wzdłuż na pół, przekręcając oddzielić od
siebie obie połówki. Łyżeczką wyjąć miąższ ze skórki i przełożyć do
blendera. Dodać czosnek przeciśnięty przez praskę, sok z cytryny
i przyprawy do smaku. Zmiksować. Na koniec dodać ser i połączyć
z pastą rozgniatając widelcem. Można również dodać twardy ser
typu feta, wtedy należy go zmiksować z całością.
Pasta z awokado doskonale komponuje się z letnimi kanapkami
z dodatkiem pomidorów lub rzodkiewek.
Smacznego życzy Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach.
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Zdrowe
kalorie

Ogłoszenia - praca
biuro@ekowtor.com,
tel. 33 443 28 30
UKS „ALFA” Wilkowice zatrudni
pracownika technicznego
Praca przy rozkładaniu sprzętu sportowego i przygotowaniu sali do zajęć sportowych w SP1 w Wilkowicach,
ul. Kościelna 10, codziennie około 40 minut w godzinach
popołudniowych / wieczornych.
WYNAGRODZENIE DO USTALENIA.
Wymagania:
• punktualność, odpowiedzialność,
• ukończone 16 lat,
• sprawność fizyczna.

tel.: 694325396, e-mail: biuro@uksalfa.pl
Kera-Ceramika S.C.
ogłasza nabór na stanowiska:
Pracownik produkcji

Zakres obowiązków:
• praca przy produkcji ceramiki - obrabianiu, szkliwieniu
i pakowaniu ceramiki.
Wymagania:
• dokładność,
• zdolności manualne,
• chęci do pracy.
Firma oferuje:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny
etat w stabilnej polskiej firmie,
• pracę w systemie jednozmianowym,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
• pracę w Wilkowicach.

Firma LENKO S.A.
zatrudni osoby
na stanowiska:
Elektromechanik
w Dziale Utrzymania Ruchu

Wymagania:
• wykształcenie techniczne z obszaru mechatronika /
elektryka,
• min. dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej (w tym
rysunków technicznych oraz schematów elektrycznych),
• gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym,
• uprawnienia SEP do 1kV,
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
• mile widziana wiedza z zakresu programowania i diagnostyki przemienników częstotliwości lub / oraz sterowników
PLC.

Głos Gminy Wilkowice

Firma EKO-WTÓR JAKUBIEC poszukuje stałych
pracowników na kilka stanowisk. Począwszy od prostych,
niewymagających żadnych dodatkowych kwalifikacji prac
na sortowni odpadów poprzez operatorów wózków widłowych, urządzeń transportu bliskiego, aż po kierowców
z kategorią C+E.

Elektromechanik / Technik
Działu Utrzymania Ruchu

Opis stanowiska:
• utrzymanie maszyn w produkcji ciągłej,
• przeglądy oraz naprawa maszyn,
• obsługa narzędzi,
• prowadzenie dokumentacji technicznej,
• wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.
Od kandydatów oczekujemy:
• umiejętności identyfikacji awarii,
• wykształcenia o profilu technicznym,
• znajomości zagadnień z obszaru elektryki, mechaniki,
pneumatyki, hydrauliki,
• umiejętności czytania schematów elektrycznych
i rysunku technicznego,
• umiejętności pracy zarówno w zespole, jak i na samodzielnym stanowisku,
• ścisłej współpraca z działami produkcyjnymi,
• prawa jazdy kat. B.
Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w systemie
jednozmianowym, w firmie o ugruntowanej pozycji na
rynku,
• przyjazną atmosferę pracy,
• niezbędne wyposażenie i narzędzia pracy.

praca@kera-ceramika.com.pl lub osobiście
Operator maszyn i urządzeń

Wymagania:
• podjęcie pracy w systemie trzyzmianowym lub czterobrygadowym,
• umiejętność pracy w grupie,
• sumienność, rzetelność w wykonywaniu powierzonych
zadań,
• mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji.

Magazynier

Wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• uprawnienia na wózki widłowe,
• gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym,
• obsługa komputera,
• mile widziane doświadczenie w pracy w magazynie.

tel. 663 630 522, kadry@lenko.com.pl
lipiec 2021
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Usługi w naszym
regionie

Bank Spółdzielczy w Bystrej oferuje

KREDYT SŁONECZNY
na okres 11 miesięcy





kwota kredytu uzależniona od posiadanej zdolności kredytowej
oprocentowanie stałe 5,7 %, prowizja za udzielenie kredytu 4,0 %
prowizja przygotowawcza 1,0 %, nie mniej niż 10,00 zł
dla osób posiadających w naszym Banku rachunek ROR –
prowizja za udzielenie kredytu 2,5 %
PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY
miesięcy , kwota kredytu 3.000 zł.

Kredyt na okres: 11

Dane dotyczące zadłużenia klienta
weryfikowane są
w Biurze Informacji Kredytowej
i Krajowym Rejestrze Długów

Oferta ważna od 1 czerwca 2021 r.
do 31 sierpnia 2021 r.
strona 20
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Oprocentowanie kredytu 5,7 % w skali roku, Stopa rzeczywista wynosi 16,90 %
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

lipiec 2021

Koszty /zł/
281,00
30,00
120,00
10,00
96,54
256,54

Głos Gminy Wilkowice
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Komunikat USC
Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach,
w związku z zamiarem organizacji uroczystości
z okazji 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO,
zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych par,
które 50 lat temu i więcej stanęły na ślubnym kobiercu,
a dotychczas nie wystąpiły z wnioskiem i nie zostały odznaczone medalem
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uroczystości,
pod numerem 33 499 00 77 wew. 4, w terminie do 31 lipca 2021 roku

Głos Gminy Wilkowice

lipiec 2021

strona 23

Informacje dla mieszkańców
Gmina Wilkowice, w trosce o środowisko i jednocześnie o wygodę mieszkańców,
wprowadziła możliwość korzystania z aplikacji wspomagającej domową gospodarkę
odpadami. Od teraz, po zainstalowaniu aplikacji „Blisko” w naszych telefonach, po
wybraniu nadawcy „Gospodarka odpadami”, będziemy mogli korzystać z powiadomień o odbiorze odpadów z naszych posesji. Aplikacja nie tylko przypomni,
że nadchodzi czas wystawienia śmieci, ale również pomoże w ich prawidłowym
segregowaniu. Pod ręką, dostępne w każdej chwili, są instrukcje segregacji. Dla
dociekliwych uruchomiona została również aplikacja „Segrego”, która umieszczona
jest w zakładce strony www.wilkowice.pl/środowisko/SEGREGO. Znajduje się tam
nie tylko harmonogram wywozu odpadów, ale również szczegółowa wyszukiwarka,
której możemy „zadać pytanie” o to, gdzie konkretnie wyrzucić np. paragon, stare
buty czy gruz po remoncie. Aplikacja jest bezpłatna.

Co zawiera
aplikacja
SEGREGO?

- Harmonogram odbioru odpadów
- Przypomnienia o odbiorze śmieci
- Mapa miejsc odbioru odpadów
niebezpiecznych i nietypowych
- Terminarz płatności
- Poradnik „Warto wiedzieć”
- Wyszukiwarka „Gdzie wyrzucić”
- Bieżące wiadomości związane z lokalną
gospodarką odpadami
- Łatwe w obsłudze zgłoszenia

KIEDY
WYSTAWIĆ
ŚMIECI ?
już nie
zapomnisz
POWIADAMIAMY
MIESZKAŃCÓW
W APLIKACJI

BLISKO
KORZYSTAJ

ZA DARMO

Centralna
Ewidencja
Emisyjności
Budynków
Od 1 lipca br. działa Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Utworzenie tej bazy ma na celu zebranie
wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. CEEB
będzie istotnym narzędziem wspierającym starania o poprawę jakości naszego powietrza. Każdy budynek, który posiada
źródło ciepła i spalania paliw do 1 MW należy zgłosić do CEEB wypełniając odpowiednią deklarację.
W przypadku nowego budynku, w którym zostało uruchomione źródło ciepła/spalania paliw termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni. W pozostałych przypadkach czas na złożenie deklaracji mija 30 czerwca 2022 r. Pamiętajmy, że
złożenie deklaracji ma charakter obowiązkowy.
Formularz można wypełnić elektronicznie na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ lub złożyć w wersji papierowej w Urzędzie
Gminy w Wilkowicach. Formularze deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy w Wilkowicach oraz na stronie Głównego
Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
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