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Inwestycje

Analiza planów inwestycyjnych w Gminie Wilkowice
na drugie półrocze 2021 roku
Nazwa zadania
Budowa parkingu na terenie Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
przy ul. Wyzwolenia 18
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej przy
ul. Szkolnej 1

kwota
zadania

Termin
wykonania

stan zaawansowania

196 900,00 17.08.2021 Zakończono roboty budowlane, trwa
przygotowanie dokumentacji
powykonawczej do odbioru przedmiotu
umowy
7 199 315,12 30.06.2023 Złożono wniosek o pozwolenie na
budowę

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z uzyskaniem decyzji ZRID oraz pełnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania "Rozbudowa ul. Kowalskiej w Bystrej"

121 700,00 23.05.2022 Trwa etap projektowania, została
zaakceptowana koncepcja projektowa

Rozbudowa ul. Agrestowej wraz z budową odwodnienia
w Mesznej

831 911,62 30.09.2021 Zgłoszono wykonane roboty do odbioru
końcowego

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz
projektów koncepcyjnych dla zadania: budowa / rozbudowa /
przebudowa dróg gminnych ul. Do Lasku, ul. Do Boru,
ul. Sosnowej, ul. Wspólnej, ul. Spacerowej, ul. Sportowej wraz
z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych

52 890,00 29.08.2021 Została zaakceptowana koncepcja
projektowa

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania: Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia
w Wilkowicach, obręb Huciska, rejon działki nr 288/6

65 190,00 15.12.2021 Trwa projektowanie

Dostawa maszyny śnieżnej do utrzymania tras narciarstwa
biegowego

469 614,00 09.09.2021 Podpisano umowę

Budowa Sezonowego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz tras
edukacyjno-dydaktycznych w ramach projektu "Rewitalizacja
przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej"

1 171 202,44 15.12.2021 W trakcie realizacji

Wykonanie działań przyrodniczych w ramach projektu
"Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej"

728 100,00 15.12.2021 W trakcie realizacji

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z uzyskaniem decyzji ZRID oraz pełnieniem nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji zadania "Rozbudowa
ul. Kościelnej w Bystrej"

86 100,00 31.08.2021 Zaakceptowano koncepcję
i złożono wniosek o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania: Budowa łącznika ul. Fałata i ul. Klimczoka w Bystrej
wraz z budową mostu na potoku Białka

104 550,00 27.11.2021 Zaakceptowano koncepcje, złożono
wniosek o wydanie decyzji
środowiskowej

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z uzyskaniem decyzji ZRID ora pełnieniem nadzoru autorskiego
dla zadania: "Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej
w Wilkowicach"

196 185,00 24.07.2021 Trwają podziały geodezyjne, złożono
wniosek o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego

Termomodernizacja oraz remont budynku gminnego
w Bystrej przy ul. Fałata 2H w systemie zaprojektuj-wybuduj
Rozbudowa OSP Bystra wraz budową placu biesiadnego opracowanie projektu technicznego
Zaprojektowanie i wykonanie nowych punktów świetlnych
w sołectwie Wilkowice i Meszna w Gminie Wilkowice

1 099 715,01 31.05.2022 Wykonano posadzki, ocieplenie
stropów, trwa montaż wentylacji
mechanicznej i instalacji elektrycznej
15.12.2022 Trwają prace związane
z przygotowaniem przetargu
71 300,00 15.12.2021 Wybrano najkorzystniejszą ofertę

Budowa dwóch peronów autobusowych przy ul. Żywieckiej dla
obsługi linii nr 2 - projekt zmiany stałej organizacji ruchu

15.12.2021 Trwa szacowanie kosztów

Remont dachów w budynku "Starej Szkoły" przy ul.
Wyzwolenia 266 w Wilkowicach

15.12.2021 Została podpisana umowa
na wykonanie robót

Projekt: Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Do Lasku
w Wilkowicach
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Trwa szacowanie kosztów opracowania
projektu i programu funkcjonalnoużytkowego
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Inwestycje w czystą przyszłość

Gmina Wilkowice położona jest na malowniczym pograniczu Beskidu Śląskiego i Małego oraz Kotliny Żywieckiej
(w tzw. Bramie Wilkowickiej) i obejmuje części Parków
Krajobrazowych Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego.
Zarówno położenie gminy, jak również troska o środowisko,
zobowiązują do wspierania i wdrażania działań z zakresu
ekologii.
W trosce o przyszłość naszego środowiska podejmowanych jest szereg działań. Najważniejszym z nich jest budowa
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice
w wyznaczonych obszarach aglomeracji. Projekt ten jest
dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem inwestycji
jest zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnego
systemu oczyszczania ścieków o blisko 5300 mieszkańców.
W ostatnim czasie prace posuwały się w niespotykanym
tempie, średnio ok. 3 km nowej sieci na miesiąc. Zgodnie
z założeniami wszystkie roboty budowlane w ramach projektu
mają zostać zakończone do grudnia 2021 r.
Gmina Wilkowice jest jedną z dwóch gmin w Polsce,
które zostały wytypowane do przeprowadzenia pilotażowego programu współpracy Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej z samorządami w 2020
roku. W efekcie tej współpracy Gmina Wilkowice przystąpiła do kompleksowego programu „Czyste Powietrze”,
którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program skupia się na wymianie starych pieców oraz
termomodernizacji budynków, by efektywnie zarządzać
energią. Dotacje na ten cel udzielane są za pośrednictwem
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Gmina Wilkowice, we własnym zakresie, prowadzi
szeroką kampanię informacyjną zachęcającą do korzystania
z programu. Dużym ułatwieniem dla mieszkańców gminy
w staraniach o dofinansowanie wymiany
kotłów są konsultacje w Urzędzie Gminy
prowadzone przez zatrudnionych w tym
celu profesjonalistów. Stan powietrza jest
monitorowany przez zamontowane na
terenie gminy tzw. EkoSłupki, służące do
pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła. Urządzenia
te, ze względu na ich charakter edukacyjny, zlokalizowane zostały głównie przy
szkołach i przedszkolach.
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Na ochronę środowiska ma wpływ także podniesienie
efektywności energetycznej budynków. Gmina Wilkowice
w ostatnim czasie wykonała kilka znaczących inwestycji
w tym zakresie. Dotyczą one zarówno termomodernizacji
budynków gminnych jak i wymiany oświetlenia ulicznego na
energooszczędne.
W ramach utrzymywania czystości rzek i zagospodarowania ich nadbrzeży realizowany jest projekt „Rewitalizacja
przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”, który obejmuje m.in. również utworzenie Gminnego Centrum Edukacji
Ekologicznej, stworzenie bazy ekologicznej, wytyczenie
ścieżki edukacyjnej, likwidację roślin inwazyjnych, kampanię
ekologiczną i utworzenie użytku ekologicznego.

W zakresie ochrony środowiska Gmina Wilkowice działa
na wielu poziomach, dbając nie tylko o duże inwestycje, ale
również o sprawy pozornie drobne: podnosi skuteczność
selektywnej zbiórki odpadów, prowadzi program utylizacji
azbestu, otacza ochroną pomniki przyrody, wspiera zakup
autobusów na paliwo gazowe, prowadzi szereg kampanii
informacyjnych oraz edukacyjnych. Kampanie te są szczególnie ważnym elementem działań proekologicznych, a ich
zadaniem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa,
ponieważ tylko wspólna troska o środowisko przyniesie
zamierzone efekty.
Elżbieta Fabirkiewicz / UG w Wilkowicach
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Regulacja stanu prawnego dróg

deklaracja odstąpienia gruntu, archiwum prywatne

Większość dróg ma bardzo podobną historię. Najpierw
były wąską ścieżką pomiędzy polami, potem coraz szerszą,
coraz lepiej utwardzaną drogą między gospodarstwami, by
w końcu stać się drogą gminną, z odwodnieniem i wydzielonym poboczem. Niektóre z nich zaczęły tworzyć się i służyć
mieszkańcom gminy już ponad 400 lat temu. Na przestrzeni
wieków zachodziło wiele zmian, nie tylko w sposobie korzystania z dróg, ale również w prawie własności.
Ścieżka była „niczyja”, wiodła pomiędzy chłopskimi polami.
Każdy z niej korzystał - im częściej, tym bardziej była utwardzona i wyraźna. Wraz z rozwojem wsi bogacili się również
gospodarze, a ścieżka poszerzyła się do rozmiarów mogących pomieścić szeroki wóz. W związku z tym, że korzystanie
z niej leżało w interesie wszystkich mieszkańców, bita droga
poszerzała się symetrycznie od środka, zajmując fragmenty ziemi po obu stronach. Dobrze się żyło na naszych
terenach, więc wznoszono coraz więcej domostw, a wzdłuż
drogi zaczęły powstawać ogrodzenia. Automatycznie, one
również „odsuwały się” od środka drogi, aby pojazdy mogły
swobodnie zakręcić wjeżdżając w bramę. Wraz z dalszym
rozwojem mieszkalnictwa, działki dzielone były na mniejsze
parcele, przybywało bram i wjazdów, a droga uznana została
za drogę publiczną. Pojawiły się również bardziej szczegółowe mapy oraz przepisy regulujące prawo własności
gruntów. Przestrzeń pomiędzy ogrodzeniem a drogą została
podzielona między właścicieli. Część odcinków gmina odkupiła, a część pozostała w rękach mieszkańców. Zmieniające

się regulacje prawne spowodowały, że działki przekazywane spadkobiercom nie uwzględniały podziałów owych
fragmentów za ogrodzeniem, pozostawiając je we współwłasności. Niejednokrotnie, po upływie lat, okazuje się, że
niewielki kawałek gruntu ma bardzo wielu właścicieli, do
których nie sposób w obecnej chwili dotrzeć, lub właścicieli,
którzy w starych księgach wieczystych nie mieli wpisanego
numeru pesel. Ze względu na zbieżność nazwisk trudno jest
dziś ustalić, kim była osoba wpisana w starej księdze wieczystej (LWH). Problem zaczyna się w momencie, w którym
gmina planuje wykonać odwodnienie, poszerzenie lub
poprawę jakości drogi wraz z poboczem, a nie może tego
zrobić z uwagi na nieuregulowany stan prawny niektórych
odcinków lub całych dróg.
Regulacja stanu prawnego nieruchomości to działania
geodezyjno-prawne mające na celu ujawnienie w księdze
wieczystej ogółu praw przysługujących poszczególnym
podmiotom w stosunku do tej nieruchomości. Działania te
podejmowane są na podstawie przepisów działu III rozdziału
II ustawy Kodeks cywilny oraz art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Innymi metodami regulacji stanu prawnego dróg są np.:
procedura zasiedzenia (jest to procedura sądowa) lub komunalizacja. Niezależnie od metody, jest to zawsze proces długi
i żmudny.
Mimo tego, że regulacja stanu prawnego dróg leży w najlepiej rozumianym interesie wszystkich właścicieli działek
przylegających do danej drogi, niejednokrotnie pracownicy
Urzędu Gminy spotykają się z utrudnianiem tego procesu.
Elżbieta Fabirkiewicz, UG w Wilkowicach

Część ulicy Szczytnej w Bystrej, którą Gmina niedawno pozyskała
w wyniku darowizny wszystkich Współwłaścicieli.

Komunikat policji - plany priorytetowe
dla gminy Wilkowice na okres od 01.08.2021 r. do 31.01.2022 r.
Sołectwo Wilkowice: Podniesienie świadomości osób w zakresie bezpiecznego i zgodnego
z przepisami korzystania ze szlaków górskich i terenów leśnych w rejonie góry Magurka Wilkowicka.
Sołectwa Bystra, Meszna: Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zabezpieczenia
mienia przed kradzieżami i kradzieżami z włamaniem.
asp. Sławomir Grzesiuk, kierownik Posterunku Policji w Wilkowicach
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Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca rozstrzygnięcia konkursu
na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu
działki nr 7-2032 w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Strażacką w Wilkowicach”
Na podstawie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 21.07.2021 r., zgodnie z §7 pkt 5 regulaminu konkursu stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 89/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 27 kwietnia
2021 r., informuję, iż zwycięzcą konkursu na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu działki nr 7-2032 w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Strażacką w Wilkowicach” została
Pracownia Projektowa DO DIZAJN.

SKWER - konkurs rozstrzygnięty!
Do konkursu na opracowanie zagospodarowania terenu
„Skweru” w Wilkowicach zgłoszonych zostało 9 projektów.
Przed ośmioosobową komisją zostało postawione niezwykle
trudne zadanie dokonania wyboru jednej spośród 9 zupełnie
odmiennych i ciekawych propozycji. Podsumowując obrady
komisja podkreśliła różnorodność koncepcji, zaangażowanie
uczestników, znajomość potrzeb społeczności lokalnej,
rzetelne i szczegółowe opracowania. Wynikiem prac komisji
konkursowej był wybór projektu Pracowni Projektowej DO
DIZAJN, który najbardziej odpowiada potrzebom mieszkańców Gminy Wilkowice.
Głównymi założeniami projektowymi wybranej koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej terenu skweru są:
- rewitalizacja, poprawa estetyki i funkcjonalności obszaru
istniejącego skweru,
- stworzenie wnętrza urbanistycznego, służącego mieszkańcom do rekreacji i spotkań, będącego jednocześnie
miejscem charakterystycznym i reprezentacyjnym dla osób
odwiedzających Wilkowice.
Zaproponowane rozwiązania to między innymi:
• osie widokowe eksponujące walory architektoniczne,
przyrodnicze i krajobrazowe otoczenia skweru,
• nowe elementy zagospodarowania i funkcje:
tarasy z siedziskami i zielenią (mini-amfiteatr), mała
architektura w formie ławek i pniaków, miejsce na
dominujący element architektoniczny, podziemny
zbiornik wód opadowych, wiata rowerowa, „skate-górka”,
• zoptymalizowana komunikacja piesza,
• zieleń współtworząca wnętrze urbanistyczne,
• oświetlenie.
Zwycięski projekt zakłada zachowanie
stosunkowo dużej ilości zieleni przy
jednoczesnym uwzględnieniu miejsca
na mini-amfiteatr oraz miejsca do
bezpiecznej jazdy na deskorolkach
i hulajnogach. „Skate-górka” jest
propozycją alternatywną dla dzieci
i młodzieży spędzających czas
na pobliskim skrzyżowaniu pod
szkołą na ulicy Kościelnej.
Uwzględnione
zostały
zarówno miejsca do odpoczynku jak i do spędzania

Głos Gminy Wilkowice

czasu w sposób aktywny, wiata na rowery, zachowanie
rzeźb zbójników, zbiornik na wody opadowe oraz niewielka,
konieczna, ilość miejsc parkingowych. Dodatkowo amfiteatr może być wykorzystywany przez szkoły, przedszkola
i orkiestry poszerzając możliwości rozwoju kulturalnego
Gminy Wilkowice. Zaletą projektu jest również podkreślenie
osi widokowych na panoramy Beskidów, funkcjonalne ciągi
piesze oraz uwzględnienie miejsc parkingowych. Projekt
daje również możliwość jego dalszego rozwoju poprzez
propozycję umieszczenia w centralnym punkcie skweru
dominanty w postaci rzeźby lub innego elementu, w projektowaniu którego również mogą wziąć udział mieszkańcy
gminy. W zaproponowanym rozwiązaniu ilość zieleni jest
nieco mniejsza niż w chwili obecnej, ponieważ nie zakłada
trawnika na całym obszarze skweru, tak jak obecnie, co nada
mu charater bardziej użytkowy. Zachowana jest jednak duża
część zieleni wysokiej,
dodane zostały też
łąki kwietne oraz
klomby z rodzimą
roślinnością
o różnej wysokości i okresie
kwitnienia.
Elżbieta
Fabirkiewicz,
UG w Wilkowicach

Serdecznie gratulujemy
Zwycięzcy konkursu Pracowni Projektowej DO DIZAJN
i życzymy dalszych sukcesów.
Wszystkim Uczestnikom
dziękujemy za udział
w konkursie.
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Oświata
Jak minął rok w przedszkolu w Bystrej
Rok ten nie był łatwy ze względu na pandemię i procedury, organizację pracy w zmienionym składzie, wymagania
stawiane przez zachodzące zmiany oraz braki personalne
związane nie tylko z Covidem. Mimo wszystko cały personel
naszego przedszkola stanął na wysokości zadania i staraliśmy się, aby ten czas pobytu w przedszkolu był dla dzieci
w miarę normalny, a przede wszystkim bezpieczny, przyjazny, ale także radosny, miło przeżywany i wspominany.
Obok gabinetu logopedycznego powstał gabinet sensoryczny wyposażony w sprzęty i pomoce sensoryczne (w tym
roboty Dash i Doth), w którym realizowane były zajęcia dla
dzieci mających trudności oraz zajęcia angielskiego. Myślę,
że w roku szkolnym 2020/21 możemy cieszyć się bezwypadkowością oraz tym, iż poza „lockdownem” i nielicznymi
zawieszeniami zajęć nasze przedszkole funkcjonowało bez
przerwy. Odnotowaliśmy rekord uczęszczania do przedszkola najmłodszej grupy, która miała w tym roku największą
frekwencję i najmniejszą zachorowalność oraz szybką
adaptację w nowych warunkach, ponadto najmłodsze przedszkolaki są także bardzo samodzielne - oczywiście wiele
w tym zasługi rodziców. Mimo pandemii mieliśmy także
wiele sukcesów. Przedszkolaki uczestniczyły w lokalnych
i ogólnopolskich akcjach propagujących ochronę przyrody:
„Sprzątanie Świata”, „Święto Drzewa – Zbieraj makulaturę, ratuj konie”, „Światowy Dzień Ziemi”, „Światowy Dzień
Wody”, „Zbieramy pokarm dla zwierząt ze schroniska
Reksio”- „Zbieramy Zużyte Baterie”, „Zbieramy Plastikowe
Nakrętki”; prozdrowotnych: „Wirusoochrona”, „Czyściochowe
Przedszkole”, patriotycznych:„ Hymn dla szkół”, „Mikołaj dla
Polaków na Kresach”, do których z zaangażowaniem przyłączyli się rodzice za co dziękujemy. Propagując zdrowy styl
życia przedszkolaki wzięły udział w Biegu Magurki – na tyle
pozwoliła nam pandemia. Nasi wychowankowie przygotowali
prace na powiatowe, wojewódzkie,
ogólnopolskie
i
międzynarodowe
konkursy plastyczne, zdobywając
czołowe miejsce, wyróżnienia, nagrody
indywidualne oraz dla grup. W tym
roku realizowaliśmy dodatkowe zajęcia
logopedii z elementami logorytmiki,
ogólnorozwojowe z elementami integracji sensorycznej, dogoterapii dla
dzieci zakwalifikowanych w ramach
projektu unijnego „Rozwijanie edukacji
przedszkolnej w Gminie Wilkowice”,
a nasze przedszkole zostało doposażone w cenne sprzęty i przybory
dydaktyczne. Zmieniliśmy także wygląd
ogrodu przedszkolnego zwiększając
miejsce o boisko dla dzieci (bramki
i kosz dofinansowane z budżetu
Rady Rodziców), wymieniliśmy rozrośnięte, wieloletnie tuje na magnolie
i krzewy ozdobne również zakupione
ze środków Rady Rodziców po zorgastrona 6
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nizowaniu Kiermaszu Świątecznego (jeszcze malutkie, ale po
kilku latach urosną).
Niestety były także niedogodności i niedociągnięcia,
ponieważ w związku z pandemią nie odbyły się uroczystości
przedszkolne, podczas których gościmy zaproszone osoby,
babcie, dziadziusiów, nie odbywały się zajęcia otwarte dla
rodziców, utrudniony był także bezpośredni kontakt z rodzicami. Dostępne były konsultacje telefoniczne, co jednak nie
zastąpiło spotkań i rozmów z rodzicami.
Co będzie w przyszłym roku szkolnym trudno powiedzieć,
ale już wiemy, że nasza placówka wzbogaciła się w Pracownię
LegoEducation wraz z klockami służącymi jako pomoc dydaktyczna rozwijająca u dzieci wiele kompetencji. Od września
nasze przedszkole będzie także wyposażone w rejestrator
ewidencji czasu pobytu dziecka wraz z kartą magnetyczną dla
rodzica. Rodzice zobowiązani będą do odbijania karty chip
w momencie wejścia i wyjścia dziecka z placówki, co zostanie
zarejestrowane w aplikacji IPrzedszkole. Od września nasza
placówka będzie miała także nową stronę internetową dostosowaną do wymogów dostępności cyfrowej do wygodnego
korzystania osobom z niepełnosprawnościami.
Tyle za nami, tyle przed nami, a czas pokaże co będzie.
Do zobaczenia we wrześniu!
Olimpia Podwacietnik
dyrektor Przedszkola Publicznego w Bystrej
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Gmina Wilkowice inwestuje w przyszłość, nie tylko budując i modernizując obiekty,
czy podejmując działania w zakresie ochrony środowiska. Najważniejszy dla przyszłości jest młody człowiek. W trosce o wszechstronny, zrównoważony i prawidłowy
rozwój uczniów naszych szkół, Gmina Wilkowice rozpoczęła wdrażanie nowoczesnego
systemu edukacji w oparciu o klocki LEGO® Education. Praca i nauka z wykorzystaniem zakupionych przez gminę klocków będzie stanowiła uzupełnienie nauczania
przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Zajęcia z wykorzystaniem LEGO® Education,
prowadzone przez wykwalifikowanych, przeszkolonych pedagogów, mogą pomóc
dzieciom w rozwinięciu wielu umiejetności i cech - między innymi pewności siebie,
która stanowi bazę dla dalszego rozwoju.
UG w Wilkowicach

Uczenie się przez całe życie
zaczyna się od pewności siebie

Pewność siebie uczniów i przekonanie o tym, że potrafią się uczyć
i rozwiązywać problemy, pomoże im osiągnąć życiowy sukces.
Pewność siebie to sposób myślenia: chęć odkrywania
i podejmowania ryzyka z silnym, pozytywnym przekonaniem
o tym, że osiągniemy wyznaczony cel.
Niedawno opublikowany artykuł Sagi Briggs zawiera
informację, że pewność siebie uczniów może poprawiać ich
wyniki nawet o 12%. Przekonanie uczniów, że potrafią się
uczyć i rozwiązywać problemy, jest najważniejszym czynnikiem decydującym o ich wynikach w szkole. Pewność siebie
rozumiana jako poczucie własnej skuteczności jest w tym
kontekście ważniejsza nawet od poczucia własnej wartości.
Czy pewności siebie można nauczyć?
Ned Sheehy, uczestnik programu LEGO® Education
Master Educator, przyznaje, że budowanie pewności
siebie u uczniów to złożone zadanie: „Uczniowie potrzebują pewności siebie, która pozwoli im badać zagadnienia
i stosować bardziej abstrakcyjne myślenie. Jeśli prosimy
dzieci, by przestały uczyć się na pamięć i powtarzać czynności nauczyciela i zaczęły robić coś więcej, muszą wierzyć,
że nieudane próby nie będą miały dla nich negatywnych
konsekwencji”.
Uczenie się przez praktykę.
Według przeprowadzonej niedawno ankiety 96% nauczycieli uważa, że praktyczne zajęcia budują pewność siebie
u uczniów. Uczenie się przez praktykę pozwala uczniom przyswajać doświadczenia z prawdziwego życia i stosować to, co
już wiedzą. Zwiększa to pewność siebie, ponieważ uczniowie
mogą pracować z pomysłami, zastanawiać się nad swoimi
doświadczeniami i wkładać wysiłek w tworzone rozwiązanie.
Uczenie się poprzez zabawę pozwala uczniom
osiągać lepsze wyniki.
Wspieranie pewności siebie oznacza stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym uczniowie mogą aktywnie
angażować się w proces uczenia się poprzez grupowe
projekty i ciekawe ćwiczenia.
Badanie opublikowane przez Fundację LEGO w marcu
2019 r. pokazuje, że zwiększenie pewności siebie (poczucia
własnej skuteczności) było związane z lepszym zrozumieniem nauczanych zagadnień, większą liczbą pozytywnych
zmian w przedmiotach ścisłych, rozwiązywaniu problemów
i matematyce, większą motywacją oraz radością czerpaną
z uczenia się. Uczniowie, którzy myślą, że mają talent do
matematyki, lepiej sobie z nią radzą.
Głos Gminy Wilkowice

Badanie przeprowadzone w 2018 roku przez Cukurbasiego
i Kiyiciego wykazało, że skuteczne nauczanie przy pomocy
materiałów LEGO wykształciło u uczniów przekonanie o ich
umiejętności „uczenia się, jak się uczyć” i efektywnego
rozwiązywania problemów. Pewność siebie uczniów można
powiązać z zaangażowaniem — uczniowie łączyli swoje
umiejętności także ze swoim zainteresowaniem szkołą.
Nastawienie,
które
pokonuje
przeszkody
w procesie uczenia się.
Jako nauczyciele i dyrektorzy szkół powinniśmy zapewnić,
by nasi uczniowie chętnie angażowali się w naukę, mierzyli
się z nowymi i różnorodnymi sytuacjami, prezentowali swoje
doświadczenia i zastanawiali się nad nimi. Ted McCain pisze
w wydanej w 2005 roku książce Teaching for Tomorrow, że
uczniowie „nie potrafią się zaangażować, ponieważ boją
się, że nie sprostają wymaganiom”. Argumentuje, że jeśli
kładziemy zbytni nacisk na udzielanie prawidłowych odpowiedzi, tworzymy system, który ogranicza kreatywność
i innowacyjność. Pisze: „Błędy są jak zadrapane kolana —
bolą, ale szybko się goją i są okazją do nauki”.
Błędy jako część procesu uczenia się.
Uczniowie nie chcą podejmować ryzyka, jeśli obawiają
się popełniania błędów. Często tracą zainteresowanie lub
„wyłączają się” w obliczu wyzwań, jeśli boją się, że podadzą
złą odpowiedź lub reakcja nauczyciela będzie negatywna.
Uczniowie, którzy chętnie korzystają z procesu iteracji —
analizowania sukcesów i porażek — częściej podchodzą do
uczenia się z większą pewnością siebie. Badania wykazały,
że zastosowanie produktów LEGO zwiększyło motywację
uczniów (Ortiz, 2015; Blikstein, 2013). Inne badania potwierdziły, że uczniowie pracujący z rozwiązaniami LEGO takimi
jak roboty LEGO MINDSTORMS® Education EV3 z większą
pewnością siebie prezentują swoje rozwiązania po poświęceniu czasu na naprawienie pomyłek i otrzymaniu informacji
zwrotnej.
Pewność siebie wzrasta z czasem.
Dzięki rozwiązaniom LEGO® Education pewność siebie
uczniów wzrasta z roku na rok, od przedszkola aż do szkoły
średniej. Naszą misją jest przygotować wesołe, interesujące
i pożyteczne zajęcia z praktycznymi narzędziami dostosowanymi do różnych programów nauczania.
AKCES EDUKACJA
Autoryzowany Partner LEGO® Education w Polsce od ponad 20 lat
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Kultura
77. rocznica
wybuchu Powstania
Warszawskiego
1 sierpnia przy obelisku harcerskim Szarych Szeregów
oraz na Biwaku w Bystrej odbyły się uroczyste obchody
upamiętniające rocznicę Powstania Warszawskiego. 77
lat temu o godz. 17.00 w okupowanej przez Niemców
Warszawie wybuchła największa akcja zbrojna w imię „Boga,
honoru i Ojczyzny” trwająca 63 dni. W hołdzie dla tych,
którzy w 1944 r. walczyli i ginęli za wolną Polskę, a także ich
bohaterskie czyny Towarzystwo Przyjaciół Bystrej corocznie
zaprasza na złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy obelisku
oraz mszę polową. Gospodarzem tej uroczystości jest Pani
Prezes Małgorzata Wieczorek, która powitała gości, Wójta
Gminy Wilkowice Pana Janusza Zemanka wraz z Radą
Gminy, Przewodniczących i Prezesów Stowarzyszeń oraz
organizacji działających w Bystrej i na terenie Gminy, Krąg
Starszyzny Harcerskiej w Mesznej, przedstawicieli palcówek
kulturalno-oświatowych, mieszkańców Gminy.

Mszę w intencji uczestników Powstania odprawiał
Proboszcz Parafii w Bystrej Śląskiej ks. Dariusz Babula
oraz Kapelan Szpitala i Wojsk Obrony Terytorialnej ks. ppor.
Marek Domański. Uroczystość wzbogaciła oprawa muzyczna
Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Upamiętniając
godzinę „W” zawyły syreny strażackie, by tą chwilą zadumy
uczcić pamięć bohaterów, których heroiczne czyny są godnym
wzorem do naśladowania w imię wolności i Ojczyzny.
Towarzystwo Przyjaciół Bystrej

Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej oraz WÓJT GMINY WILKOWICE
mają zaszczyt zaprosić na

8 września 2019

(Miejsce: za Domem Strażaka OSP Bystra)

Godz. 16:30 – Msza Św. w Kościele p.w. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa.
Godz. 18:00 – Uroczyste wręczenie chleba.
Godz. 18:00 do 19:30 – Występ Orkiestry Dętej.
Godz.19:30 – Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy ogród oraz na
najpiękniejszą metamorfozę ogrodu.
Godz. 20:30 – Występ zespołu „Mig”.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy: Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej, Gmina Wilkowice.
Współorganizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”,
Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej.
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Wakacje zbliżają się ku końcowi, upłynęły pod znakiem
radości i uśmiechu, który błyszczał na twarzach dzieci
uczestniczących w zajęciach w GOK „Promyk”. Dzięki „Akcji
Lato” nasi najmłodsi mogli twórczo spędzać wakacje, był to
czas: bajek, muzyki, malarstwa, wycieczek, teatru, tańca,
a nawet elementów sztuki cyrkowej – kuglarstwa. Nuda u nas
z pewnością się nie uda!
Dla ceniących sobie ciszę i spokój wśród leśnej zieleni,
odbyły się, w ramach Klubu Podróżnika, pełne przygód
i atrakcji wycieczki piesze z przewodnikiem – Panią Janiną
Dyrdą, na których podziwialiśmy urok lokalnej natury.
Pierwszą wyprawą było wyjście: „Wschodnimi stokami
Magury do ruin dawnego schroniska”, drugą – wycieczka
w poszukiwaniu dopływów Białki. 13.07.2021 r. wyruszyliśmy
również na wirtualny spacer z Panem Mariuszem Kabutem
po „Szlaku Sudeckim”.
Lipiec był również miesiącem podróży do świata sztuki.
13.07.2021 r. odbył się finisaż prac koła malarskiego pod
opieką Pani Marii Mazurek pt. „Chwile Uchwycone”. Owocem
niezwykłej i serdecznej atmosfery panującej na zajęciach
w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami” była znakomita twórczość uczestników, która cieszyła się dużym
zainteresowaniem.

Natomiast 20.07.2021 r. nasza przestronna sala gościła
niezwykłych twórców - Stowarzyszenie Plastyków
„Ondraszek”. O dziejach „Ondraszka” opowiedziała Pani
Barbara Adamiec – Prezes Stowarzyszenia oraz autorka
prac. Wernisaż pt. „Malarska przyjaźń z Bystrą” rozświetlił ten
wakacyjny, lipcowy czas, przybliżając nas do piękna, które
drzemie tuż obok.

21-23.07.2021 r., w ciepłe lipcowe dni, odbył się Amatorski
Plener Akwarelowy. Malarskim zadaniem uczestników pleneru
było uchwycenie majestatu lokalnych obiektów niezwykle
trudną techniką akwareli. Wernisaż wystawy poplenerowej
odbył się 10 sierpnia br.

W ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego (DKF) widzieliśmy nieszablonowy film Agnieszki Holland pt. „Szarlatan”.
Opowiadał o mężczyźnie, który zapragnął okiełznać naturę.
20.07.2021 r. podziwialiśmy z kolei świetną, kryminalną
komedię w reż. Corneliu Porumboiu. Film bawił absurdalnym
humorem i zachwycał widokami La Gomery, jednej z Wysp
Kanaryjskich.
W niedzielne popołudnia odbywały się letnie koncerty na
tarasie. Za nami wspaniały popis trzech młodych i wyjątkowo utalentowanych studentów uczelni artystycznych,
pasjonatów muzyki: Joszko Grabca, Jana Maciejowskiego
i Szymona Jarzmusa - pt. „Jazz letnią porą”. Pięknych chwil
dostarczył nam również koncert Gminnej Młodzieżowej
Orkiestry Dętej. Pięknych - za sprawą pogody, która nam
dopisała i przede wszystkim dzięki wspaniałym muzykom!
W dniu koncertu opiekę nad zespołem przejął Pan Jarosław
Grzybowski, zastępując jednorazowo kapelmistrza Pana
Adama Adamczyka.
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WRZESIEŃ 2021
NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY!
Regulaminy i szczegóły wydarzeń dostępne są na www.gokpromyk.pl
Do 29.10.2021 r. trwa KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Dynamika sportu w Gminie Wilkowice” - szczegóły na www.gokpromyk.pl
Data

Godz.

sobota
04.09

Nazwa imprezy

19:00

niedziela
12.09

09:00

wtorek
14.09

19:00

17-19.09
wtorek
21.09

19:00

Odbiorcy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Dorośli i
młodzież

GOK „Promyk”

Parking pod
DH Rogacz

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Dorośli i
młodzież

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Stowarzyszenie
Kulturalne
Huciska

15:00-23:00 Pożegnanie Lata w Huciskach

wtorek
07.09

Miejsce
Ośrodek
Kultury
„Stara
Szkoła”
w Huciskach

Organizator

Seans filmowy: reż. Christopher Nolan, Dramat /
Thriller, 2006 r. Zapowiedź Festiwalu Filmowego
(obowiązują zapisy)
Przewodnik czeka: „Północą granicą gminy na
Magurkę” (szczegóły na plakacie, obowiązują
zapisy)
DKF „Promyk”: „Efekt motyla”, reż. J. Mackye
Gruber / Eric Bress , Sci-Fi / Thriller, 2004 r.
Zapowiedź Festiwalu Filmowego (obowiązują zapisy)
VI. BYSTRZAŃSKI FESTIWAL FILMOWY „Promyk
kina” pt. „Inny wymiar - Kino Sci-Fi” (szczegóły na
plakacie)
Klub Podróżnika: „Samochodem po Europie cz. 1
Z przyjaciółmi na Sardynię – szmaragdową wyspę
na Adriatyku”. Poprowadzi w imieniu uczestników
Małgorzata Sikora (obowiązują zapisy)

Wszyscy

Pasterski Odpust w Wilkowicach
szczegóły na odrębnym plakacie

niedziela
26.09

wtorek
28.09

11:30

Suma Odpustowa

13:00

Wydarzenia z uroczystym odsłonięciem muralu o
tematyce pasterskiej

19:00

Koncert pt. "Etno Folk". Mirosława Zaziąbło-Hubiak
i zespół "Tryptyk"

19:00

DKF „Promyk”: „Przemytnik”, reż. Clint Eastwood,
Dramat/Kryminał, 2018 r. (obowiązują zapisy)

Związek
Podhalan Oddział
Górali Żywieckich
w Wilkowicach,
GOK „Promyk”

Kościół w
Wilkowicach

Wszyscy

OSP
Wilkowice
GOK
„Promyk”

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Dorośli i
młodzież

NABÓR NA ZAJĘCIA STAŁE – POCZĄTKIEM WRZEŚNIA
SZCZEGÓŁY od 28.08.2021 NA STRONIE WWW.GOKPROMYK.PL
AKTUALNE WYSTAWY:
od 24
sierpnia

Wystawa prac Mileny Nowak pt.: „Miłość”
Wystawa pokonkursowa
„Powrót do przeszłości… w tradycjach i kulturze ludowej naszego regionu”
„Galeria w Chacie”, wystawa stała prac Jacka Kowalcze

GOK „Promyk”
Izba Regionalna
„Stara Stolarnia”
„Chata na Groniu”

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

INFO: 33 817 07 73, www.gokpromyk.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra
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Street art
na warsztat
Projekt „Street art na warsztat” realizowany
jest przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”
w ramach Programu „Równać Szanse”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
administrowanego przez Polską Fundację
Dzieci i Młodzieży.

Zakończenie projektu
Jako Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” realizowaliśmy
projekt „Street art na warsztat” prowadzony w ramach
Programu Równać Szanse, którego ostatecznym efektem
jest mural na przystanku autobusowym linii nr 57 w Bystrej
przy ulicy Fałata.
Ale to nie mural był najważniejszy. Program „Równać
szanse” skupia się na młodzieży, na ich talentach, uczuciach,
opiniach … Dzieło, które powstało, było tylko środkiem do celu,
a nie odwrotnie. Mamy kolorowy przystanek, który podoba
się mieszkańcom, ale najważniejsze jest to, jak powstawał,
ile osób odkryło swoje mocne strony, ile zrozumiało, że
jest częścią grupy, kto nauczył się odpowiedzialności, ilu
nastolatków uwierzyło w swoje możliwości. Również opinie
pasażerów i przechodniów były dla młodzieży bezcenne –
zlikwidowały lęk przed twórczym działaniem.
Młodzież naszej gminy – grupa Street_Mates – dostała
do rąk pędzle oraz dużą dawkę zaufania zarówno ze strony
Fundacji, „Promyka”, Gminy Wilkowice, jak i osób prowadzących projekt. I nie zawiodła!
Nad ostatecznym wyglądem muralu czuwał dr Marek
Głowacki – artysta i pedagog, który był nieocenionym wsparciem zarówno w kwestiach technicznych, jak i artystycznych.
Pozostawił młodzieży możliwość twórczego wyrażenia
siebie, podejmowania decyzji, popełniania i poprawiania
błędów, dyskretnie pomagając w rozwiązywaniu bieżących
problemów i dylematów kolorystycznych oraz spajając pracę
w jedną piękną całość.
Młodzież przystąpiła do malowania uzbrojona w umiejętności zdobyte na plenerze, warsztatach i zajęciach
prowadzonych w ramach projektu „Street art na warsztat”.
Dzięki wcześniejszemu przygotowaniu udało się również
zbudować fantastyczny zespół młodych ludzi. Każda osoba
stanowiła ważną część grupy i miała w niej swoje miejsce.
Młodzież słusznie zauważyła, że nawet milcząca obecność
jest ważna, bo dodaje pozostałym otuchy. Radosnej i zdecydowanej Julii pozwolono na przejęcie roli lidera w pracy nad
wyglądem projektu. Najwyżsi malowali górne partie. Kto umiał
i chciał, rysował kształty. Najciekawiej jednak było z kolorem:
w związku z ograniczoną ilością farb, trzeba było tworzyć
Głos Gminy Wilkowice

kolory mieszając je ze sobą. Aby kolorystyka muralu była
spójna, należało kolory konsultować i wymieniać się pojemnikami z utworzonymi kolorami. Do każdego koloru przypisany
był odpowiedni pędzel, żeby nie brudzić barw. Utworzyła
się więc „sekcja mieszalnicza”, która na zamówienie produkowała kolory i koordynowała ich przekazywanie! Nikt nie
malował „swojego kawałka”, tak jak młodzież zakładała na
początku. Cały mural malowany był jednocześnie, wspólnie
i zgodnie przez całą grupę nastolatków! Wymagało to również
ogromnego zaufania do współtwórców, tolerancji, kompromisu, doskonałej organizacji i logistyki. Każdemu zespołowi,
również dorosłemu, życzymy takiej umiejętności współpracy
i takiego zaangażowania.
Oficjalne zakończenie projektu nastąpiło 31 lipca 2021 r.
i było kolejnym sprawdzianem samodzielności, który
młodzież zdała na 6. Część oficjalna, odsłonięcie muralu,
miała miejsce właśnie na ww. przystanku. Swoją obecnością
zaszczycili nas znakomici Goście, między innymi: poseł na
Sejm RP pan Przemysław Drabek, Wójt Gminy Wilkowice
pan Janusz Zemanek, radny powiatu bielskiego pan
Grzegorz Gabor, przewodniczący Rady Gminy Wilkowice
pan Marcin Kwiatek, przewodniczący Komisji kultury, oświaty
i spraw społecznych pan Antoni Kufel, sołtys Bystrej pan Piotr
Pielesz, pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”
Agnieszka Sech-Brzóska, architekt przystanku pan Jerzy
Gleń oraz mieszkańcy naszej gminy. Na gości czekał poczęstunek przygotowany również samodzielnie przez młodzież.
W sali „Promyka” można było obejrzeć wystawę zdjęć oraz
film z realizacji muralu, a przy okazji złożyć deklaracje wpłaty
darowizny na konto akcji charytatywnej siepomaga.pl dla
19-letniej Julii Radzio z Buczkowic. W zamian za deklarację
wpłaty młodzież rozdawała fantastyczne, ręcznie rysowane
naklejki.
Zabawa, balony z helem, kolorowe losy, pyszne drożdżówki i ciasta, a przede wszystkim duma z dobrze wykonanej
pracy, mnóstwo pochwał i gratulacji dla wspaniałych „Street_
Matesów” – tak wyglądało zakończenie projektu „Street art
na warsztat”.
Elżbieta Fabirkiewicz, koordynator projektu / GOK „Promyk”
sierpień 2021
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Gminna Biblioteka
Publiczna poleca:
Królowa polskiej literatury obyczajowej w najnowszej – kryminalnej – odsłonie.
„Banda z Burej” to historia grupy rezolutnych
dzieciaków, których nic nie powstrzyma przed rozwikłaniem tajemnicy lokalnej biblioteki.
Wiktor sprowadza się wraz z rodzicami i siostrą
do małego miasteczka. Zrozpaczony perspektywą
mieszkania w „dziurze”, szuka wszelkich sposobów
na ucieczkę, zastanawiając się, co tak naprawdę jest
po drugiej stronie kuli ziemskiej. Wkrótce wstępuje
w szeregi Bandy, z którą planuje odkryć tajemnicę
biblioteki.
Co ukrywają bibliotekarki? Czy siostra
Wiktora zamieszana jest
w sprawę? I w końcu,
czy mały psiak jest
w stanie pomóc w rozwikłaniu zagadki?
Napisana z humorem
książka, która rozbawi
nie tylko dzieci, ale
także dorosłych.
Powyższy opis
pochodzi od wydawcy.

Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej

zaprasza dzieci do wspólnej zabawy

w godz. 14:00–17:00

W PROGRAMIE między innymi:
ciekawe zabawy dla dzieci i dorosłych,
dobra muzyka
oraz moc innych atrakcji!
Zapraszamy serdecznie!

Wstęp Wolny
ORGANIZATORZY I PARTNERZY:
KGW BYSTRA
RADA SOŁECKA W
BYSTREJ
OSP BYSTRA
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OSP BYSTRA
GRUPA MEDYCZNA



Minifestiwal kulturalny
z okazji 450-lecia Bystrej

28 sierpnia

  

2021 r.

na placu OSP w Bystrej

  
    


 
 

     
  
   
 
28.08.2021 r.

o godz. 20:00
na scenie -

               

Wojciech
Gąssowski

Sport

29 sierpnia 2021 r.
(OSP Bystra, ul. Klimczoka 105)

POPRAWA KONDYCJI
REGENERACJA PO COVID-19

NORDIC WALKING

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

żd ą śro dę

g

o

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

I DOSKONALENIA
TECHNIKI
DLA KAŻDEGO!

ka

limit miejsc

200!

BEZPŁATNE ZAJĘCIA
Z NAUKI

:9 1 .z d

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

INTEGRACJA

00

Program imprezy:
8:30 – 9:30
Biuro zawodów

ZDROWIE

w

Gmina Wilkowice,
Bystra – Klimczok

Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej
Gmina Wilkowice

eju tr at S
m
y

all-free-download.com

byty
o
d
z
zok
a i Ty
ł
Klimc
o
k
- dwa

ZAPISY TEL. 661 808 217
ZBI�RKA PARKING
PRZY KO�CIELE W MESZNEJ
SPOTYKAMY SIĘ CYKLICZNIE
4, 11, 18, 25 SIERPNIA
1, 8, 15, 22 WRZE�NIA

Projekt "Aktywna Meszna 2021", współfinansowany jest ze środków Gminy Wilkowice.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Głos Gminy Wilkowice

sierpień 2021

strona 13

Wokół nas

Nasza gmina - nasze wydawnictwo
„Gmina Wilkowice położona jest na malowniczym pograniczu Beskidu Śląskiego i Małego oraz Kotliny Żywieckiej
(w tzw. Bramie Wilkowickiej). W swoich granicach mieści
fragmenty dwóch parków krajobrazowych – Beskidu
Śląskiego (od zachodu) oraz Beskidu Małego (od wschodu).
Położenie wśród beskidzkich gór powoduje, że Gmina
Wilkowice posiada specyficzny klimat. Już w XIX wieku,
usytuowana najwyżej Bystra, znana była jako miejscowość
o leczniczych właściwościach klimatu...”.
- To fragmenty tekstów, które Urząd Gminy w Wilkowicach
uaktualnia przygotowując nowe wydawnictwa promujące
gminę w kontekście turystycznym, sportowym i kulturalnym. Planujemy opatrzyć ten album pięknymi zdjęciami
naszej gminy. Jesteśmy przekonani, że nikt nie będzie
potrafił tak dobrze oddać uroku Gminy Wilkowice jak sami jej
mieszkańcy. W związku z tym Urząd Gminy w Wilkowicach
rozpoczyna nabór zdjęć zrobionych na terenie Gminy
Wilkowice i przedstawiających przyrodę gminy o każdej
porze roku, sławne postacie świata sportu i kultury, wydarzenia, obiekty i detale oraz wszystko to, z czym kojarzy
się Państwu gmina. Zdjęcia powinny mieć charakter artystyczny. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania wyboru
zdjęć, które znajdą się w albumie - te ujęcia zostaną podpisane, a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.

Wydawnictwo stanowiące zbiór zdjęć rodzimych autorów
będzie miało niepowtarzalny, lokalny klimat i będzie stanowiło doskonałą pamiątkę nie tylko dla turysty, ale przede
wszystkim dla nas samych.
Elżbieta Fabirkiewicz
Dodatkowe informacje:
Inspektor ds. kultury,
tel. 33 470 60 07,
sportu i promocji
adres e-mail:
Gminy Wilkowice
grafik@wilkowice.pl

Pocztówka z Bystrej autorstwa pana Andrzeja Pobożnego

Chłodnik buraczany

Monika Grabkowska / Unsplash.com

Składniki:
2 pęczki młodych buraków z nacią
2 łyżki koncentratu buraczanego
3 szklanki rosołu z drobiu (odtłuszczonego,
gotowanego z dużą ilością warzyw, użyty bez
tych warzyw)
1 szklanka śmietany
1 szklanka kefiru
1 pęczek rzodkiewek
1 świeży ogórek
1 pęczek koperku
1 pęczek szczypiorku
chude mięso z rosołu
sól, sok z cytryny, cukier
3 jajka

Wykonanie:
Buraczki z liśćmi drobniutko pokroić i dusić około 10 - 15 minut w niedużej ilości wody. Połączyć z rosołem. Wszystkie
pozostałe warzywa drobno posiekać, ogórek i rzodkiewkę można zetrzeć. Dodać do rosołu. Wlać koncentrat.
Podgrzać, ale nie gotować!!! Dodać zmiksowany kefir i śmietanę. Doprawić sokiem z cytryny, solą i cukrem.
Podawać z jajkiem i drobno posiekanym mięsem z kurczaka. Można podawać jako chłodnik. Bardzo smaczny jest
również w postaci gorącej zupy.
Smacznego życzy Koło Gospodyń Wiejskich w Mesznej
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„Morbum evitare quam curare facilius est. Lepiej zapobiegać niż leczyć”
Dziękuję tym, którzy już się zaszczepili p/Covid-19.
Dziękuję za Waszą odpowiedzialność za siebie, ale przede
wszystkim odpowiedzialność za swoich bliskich, sąsiadów,
współpracowników. Szczepimy się nie tylko dla siebie, zmniejszając ryzyko ciężkiego zachorowania czy nawet śmierci, ale
również każdy z Was jest częścią odporności zbiorowej. Aby
wygrać walkę z koronawirusem, społeczeństwo powinno być
wyszczepione w 70-80 %. Spytacie, czemu nie w 100 %? - To
nie jest możliwe, bo są osoby obciążone chorobami, deficytami immunologicznymi, czy też są grupy osób dla których
w przypadku choroby SARS-CoV-2 nie ma dopuszczonej
jeszcze szczepionki, ale to większość zaszczepionych będzie
parasolem ochronnym dla tych obciążonych.
Szczepienia ochronne wzbudzają duże emocje. Z chwilą,
kiedy słyszymy, że ktoś z naszego otoczenia poważnie zachoruje, to decyzja wydaje się prosta - zaszczepić! Jeżeli nas to
nie dotyczy, zainteresowanie maleje. Jak słyszymy o niepożądanych powikłaniach - mamy wątpliwości. Powinniśmy
pamiętać, że możemy się znaleźć w dramatycznej sytuacji i poważnie przechodzić chorobę ze swoim dzieckiem,
rodzicem, małżonkiem obwiniając siebie i innych - dlaczego
się nie zdecydowałem/am? Dlaczego nikt mi nie powiedział?
Gdybym wiedział, to przecież zaszczepiłbym się...
Jeszcze jedna rzecz - dlaczego szczepienie jest takie
ważne w przypadku tej choroby? Dlatego, że nie mamy
jeszcze wiedzy jak ją leczyć, ale mamy narzędzie, żeby jej
zapobiegać. Szczepienia są ważnym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania się infekcji, dają nam nadzieję
powrotu do normalności.
Przypomina mi się tragiczne wydarzenie z 1986 roku
- awaria elektrowni w Czarnobylu. Wszyscy wiedzieli co
robić, nikt nie miał wątpliwości, jakie ta katastrofa niesie
niebezpieczeństwo i co należy robić, aby to zagrożenie
zminimalizować. Dzisiaj, w XXI wieku, mimo posiadanej
wiedzy i doświadczenia, które możemy czerpać z fachowych
doniesień, publikacji, spotykam się z nierealistycznym optymizmem, że tej pandemii nie ma, że to wymysł polityków czy
chęć zarobku firm farmaceutycznych. To podsyca wątpliwości
odnośnie szczepienia, co w konsekwencji popycha nas do
złej decyzji o rezygnacji z tej profilaktyki.
Może nie każdy z Was uzmysławia sobie, jakie ta pandemia
poczyniła straty, jak wielu pacjentów nie wróciło do pełni
zdrowia i jak znacznie wzrosła śmiertelność.

Liczba zgonów w Polsce w 2018 roku wyniosła 414 tys.,
w 2019 r. liczba zgonów 409 tys., w 2020 r. liczba zgonów
485 tys., a w pierwszej połowie tego roku zmarło blisko 30%
więcej Polaków niż rok wcześniej.
Wiele osób powie, że zgony nie nastąpiły z powodu
choroby SARS-CoV-2, a przez utrudniony dostęp do ochrony
zdrowia. Musimy sobie uzmysłowić, że żaden system zdrowotny na takie obciążenie nie jest przygotowany. Żadne
państwo nie posiada takich zasobów pracowników ochrony
zdrowia czy zaplecza medycznego, aby w takich zagrożeniach świadczyć usługi bez limitów dostępności. Opisuje to
prasa z całego świata.
Jednocześnie, ta sytuacja zmusiła do współpracy wiele
towarzystw naukowych, firm farmaceutycznych i organizacji,
w celu zorganizowania funduszy i przyśpieszenia prac nad
opracowaniem szczepienia przeciw tej chorobie. Co się
udało zrobić, wręcz w nieprawdopodobnie krótkim czasie,
jednocześnie nie omijając żadnych procedur kontrolnych ani
zatwierdzających prawidłowe działanie oraz skuteczność
preparatów szczepionkowych.
W skali globalnej, szczepienia zmieniły zdrowotne oblicze
naszej planety. Nic innego, z wyjątkiem czystej wody pitnej,
nawet wynalezienie antybiotyków, nie miało tak ogromnego
wpływu na obniżenie śmiertelności. Szczepienia chronią nie
tylko nasze zdrowie, ale także zdrowie przyszłych pokoleń.
Nie należy się bać szczepionki! Naukowcy przekonują
nas, iż szczepionki są dużo korzystniejsze dla zdrowia niż
dotychczas sądzono. Najnowsze doniesienia mówią, że
u osób szczepionych układ odpornościowy zwalcza infekcje
o wiele skuteczniej i chroni organizm nie tylko przed wirusami i bakteriami, na które zostały opracowane, ale łagodzą
również przebieg innych stanów chorobowych.
Należy również pamiętać, iż w każdym przypadku, przed
podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie szczepienia,
bezwzględnie konieczna jest konsultacja z lekarzem i każdy
przypadek powinien być potraktowany indywidualnie!
Na koniec zwracam się z prośbą do Tych, którzy jeszcze
się nie zaszczepili, aby poddali się tej drobnej procedurze
podniesienia swojej odporności. Pamiętajcie, że Wasza
odporność przyczyni się do tworzenia parasola zbiorowej
odporności.
Dbajcie o Siebie i o Swoich bliskich!
Kierownik SGZOZ
Lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Punkty szczepień
Punkty na terenie Gminy Wilkowice, w których realizowane są szczepienia, to:
1. SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach, ul. Żywiecka 19.
2. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 18.
3. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, ul. J. Fałata 2.
Rejestracja telefoniczna przez infolinię 989
oraz przez stronę internetową https://pacjent.erejestracja.ezdowie.gov.pl
Głos Gminy Wilkowice
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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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Smog - cichy zabójca
W ostatnich miesiącach w naszej gminie prowadzona
jest na szeroką skalę akcja wymiany pieców. Mam nadzieję,
chciałabym, żeby wszyscy, którzy korzystają jeszcze z paliwa
węglowego, czy też odpadów kopalnianych dopuszczonych
do spalania, ale nie do sprzedaży (jak muł i koks), z tej akcji
skorzystali. Dlaczego? Bo smog zabija i to nie jest straszenie
czy propaganda, to po prostu fakt, a moja rodzina też padła
ofiarą tego cichego zabójcy. Tych którzy mi nie wierzą, lub
niewiele na ten temat wiedzą, zapraszam do lektury.
Czym jest smog, jaki rodzaj smogu dominuje w Polsce?
W Polsce dominują pyły drobnocząsteczkowe PM 2,5 oraz
PM 10. Nazwa wiąże się z ich średnicą podaną w mikrometrach. Pyły PM 10 osadzają się w drogach oddechowych,
natomiast PM 2,5 są tak drobne, że penetrują przez barierę
płucną i oddziałują na cały organizm. Polskim problemem
jest również benzopiren. To rakotwórcza cząsteczka, która
powstaje ze spalania węgla i drewna.
Co jest głównym źródłem smogu w Polsce?
Dziś w Polsce głównymi źródłami emisji w dużych
miastach jest transport, a na przedmieściach i w mniejszych
miejscowościach za epizody smogowe odpowiada emisja
komunalno-bytowa, czyli piece i kominki.
Czy istnieje związek pomiędzy smogiem a zachorowalnością?
Związek smogu z zachorowalnością zawsze był wyraźny
zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Wiele z dostępnych danych
potwierdza, że smog ma wpływ na zdrowie. Jest to doskonale udokumentowane. Bez cienia wątpliwości wypowiadają
się na ten temat międzynarodowe gremia naukowe. Np.
w Pekinie w czasie igrzysk olimpijskich w dużej części miasta
wprowadzono zakaz poruszania się samochodem. Okazało
się, że liczba przyjęć do szpitali z powodu astmy zmniejszyła
się o połowę.
Dlaczego tak trudno nam powiązać fakty i uwierzyć
naukowcom, że smog zabija?
Światowe badania pokazują, że efekt smogu nie jest
natychmiastowy, tylko rozłożony na lata. I tu właśnie leży
problem, bo ludzki umysł działa tak, że nie przyjmuje faktów,
które natychmiast nie wynikają z innych. Łatwo przyjąć, że
upadek z drzewa był przyczyną złamania nogi, trudniej, że
mieszkanie na zanieczyszczonym terenie jest przyczyną
zachorowań na raka. Naukowcy właśnie to pokazują. Jordi
Sunyer z Barcelony od wielu lat bada zmiany w jądrowym
rezonansie magnetycznym (MR) u zdrowych katalońskich
dzieci. Okazało się, że dzieci mieszkające bliżej autostrad
i ruchliwych ulic miały zmiany w mózgu zauważalne w MR.
Ponadto w wielu innych pracach udowodniono związek
smogu z depresją, umieralnością niemowląt i mnóstwem
innych chorób, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że
mogą mieć związek z zanieczyszczeniem powietrza. Nie ma
też najmniejszych wątpliwości, że może zaostrzać objawy
już istniejących chorób. Pierwsze prace potwierdzające ten
związek opublikowano już na początku lat 80. XX wieku
w Ontario, gdzie pokazano, że podczas okresów grzewczych
Głos Gminy Wilkowice

więcej osób trafia do szpitali z powodu zaostrzeń astmy lub
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
Czy należy otwierać okna w sezonie grzewczym? Jak
najbezpieczniej wietrzyć mieszkanie w okresie występowania smogu?
W okresie grzewczym używam oczyszczacza powietrza,
po otwarciu okna wyraźnie widać jak skala zapala się na
czerwono, a oczyszczacz zaczyna intensywnie pracować.
Uważam, że w okresie grzewczym nie należy wietrzyć - bo
czy to jest wietrzenie?
Przebywanie w domu, nie wychodzenie dzieci na dwór
(co jest bardzo smutne i niedobre dla nich i ich odporności
z innych względów), chroni nas częściowo przed smogiem,
zwłaszcza jeśli mamy oczyszczacze powietrza. Ale to nie jest
wyjście, raczej tymczasowy środek zaradczy. Nie można się
przecież zamknąć na cały sezon grzewczy szczelnie w domu.
Czy w okresie występowania smogu należy się
powstrzymać od wychodzenia z dzieckiem na zewnątrz?
Można sprawdzać jakość powietrza w aplikacji i stosować
się do zaleceń, kiedy pojawia się ostrzeżenie, że lepiej pozostać w domu. Oczywiście każdy powinien ustawić sobie taką
granicę indywidualnie. Przecież musimy odprowadzić dziecko
do przedszkola czy szkoły, a sami musimy wyjść po zakupy
lub do pracy. Warto jednak pomyśleć o tym, żeby w okresach
„czerwonych alertów” ograniczyć własną aktywność sportową na zewnątrz.
Należy też w miarę możliwości rezygnować z jeżdżenia
samochodem na korzyść innych środków transportu, jak
komunikacja miejska czy rower, zwłaszcza w miastach.
Czy wyjazd nad morze jest uzasadniony z punktu
widzenia zdrowia i ucieczki przed smogiem?
Nad morzem mamy świetne powietrze. Jeśli popatrzymy
na smogową mapę Polski, to wyraźnie rysuje się geograficzny podział na północ i południe. Gdańsk i całe Pomorze
zawsze ma najmniejsze zanieczyszczenie. Ponadto zmiana
klimatu i jod wpływają bardzo korzystnie na układ oddechowy
i układ krążenia.
Smog jest źródłem wielu problemów zdrowotnych. Zarówno
u dzieci jak i dorosłych jest przyczyną infekcji, alergii, przewlekłych chorób układu oddechowego, krążenia, a także,
i może przede wszystkim - raka. W jedności jest siła i jeśli
będziemy o tym wszyscy mówili jednym głosem, to będzie
szansa na zmianę.

Pediatra Dorota Stachowicz / neomedpediatra.pl
NEOMED, ul. Straconki 57, 43-300 Bielsko-Biała
sierpień 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 18
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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

sierpień 2021

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

Głos Gminy Wilkowice

sierpień 2021
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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
sierpień 2021
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Im więcej osób, tym więcej opinii, różnicy zdań, czasem konfliktów. Media społecznościowe skupiają wiele osób o odmiennych poglądach, często wyrażanych w komentarzach. Jednak w sprawach naprawdę ważnych mieszkańcy Gminy Wilkowice
potrafią zgodnie stanąć na wysokości zadania. Tak właśnie było w przypadku udzielenia pomocy chorej na białaczkę Julii
Radzio oraz tragicznie poparzonemu Mikołajowi Leszczyńskiemu. Na posty zamieszczone na profilu Facebook Gminy
Wilkowice zareagowała ogromna liczba osób dołączając się do wsparcia obu akcji charytatywnych. Serdecznie dziękujemy
za wspólne działanie zakończone sukcesem - zebraniem całej potrzebnej kwoty. Teraz trzymamy kciuki za powodzenie
w leczeniu!
Elżbieta Fabirkiewicz / UG w Wilkowicach

Armia Julii -

relacja z przebiegu zbiórki
Julia Radzio z Buczkowic, która niedawno przeszła
przeszczep szpiku kostnego, zmaga się ze wznową białaczki
limfoblastycznej. O zbiórce pieniędzy na terapię, która może
jej pomóc w powrocie do zdrowia, w miesiącu lipcu było
bardzo głośno. Terapia genowa CART-T jest nierefundowana
przez NFZ w Polsce.
Początkowo rodzina Julii chciała zebrać całą potrzebną
sumę sama, ale okazało się, że nie ma na to czasu. Pierwsze
badanie po przeszczepie szpiku było niekorzystne - przetrwały komórki nowotworowe i profesor Sebastian Giebel
- szef Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, zdecydował:
są wskazania do terapii genowej, czyli trzeciej linii obrony, i to
bez zwlekania. Zapadła decyzja o zbiórce publicznej. Kwota
była bardzo duża i zebranie jej bez fundacji było niemożliwe.
Fundacja Siepomaga dała tylko narzędzie do zbiórki, teraz
trzeba było wpłat. Tu chcę podziękować całej mojej rodzinie,
przyjaciołom, znajomym, osobom współpracującym i Tobie,
Czytelniku, bo nie tylko wsparliście finansowo to przedsięwzięcie, o nie! Ruszyliście dalej, do swoich rodzin, znajomych,
miejsc pracy i tak to się toczyło, kwota rosła cały czas.
Pojechaliśmy też na zawody balonowe na Polach
Marsowych w Chorzowie, tu dostaliśmy trudną i cenną
lekcję. Dla nich nasza sprawa była obca, z całego popołudnia i wieczoru przywieźliśmy 1300 zł. Ale nie poddaliśmy
się. Wtedy pojawił się pomysł turnieju charytatywnego, który
zorganizuje GLKS Sokół Buczkowice. Udział wzięły drużyny
z Rybarzowic, Kalnej i Godziszki. Dołączyły również ochotnicze straże pożarne z Buczkowic, Godziszki i Szczyrku,
które stworzyły super energetyczną atmosferę. Pojawili się
motocykliści i Masny Burger. Były stoiska, loteria fantowa,
domowa spiżarnia mam i babć, zioła i lawenda, domowa
lemoniada, centrum słodkości własnej produkcji, chleb ze
smalcem i ogórem oraz grill. Odpowiedź była wspaniała.
Dzień później w niedzielę odbyły się zbiórki we wszystkich kościołach gminy Buczkowice, kwota została zebrana
potężna, ponad 50 tysięcy. Tydzień później zbiórki odbyły się
w kościołach gminy Wilkowice (wszystkich oprócz Wilkowic).
Tam też udało się zebrać blisko 20 tysięcy złotych. Zbiórki
odbywały się również w kościołach w Szczyrku, Żywcu
i Rudzicy.
Duże wsparcie dostaliśmy od ekipy z gminy Wilkowice
i sołtysa Mesznej oraz całej społeczności wilkowskiej, która
jest bardzo podobna do buczkowskiej. Myślę, że gdy ktoś
z gminy Wilkowice będzie potrzebował pomocy, to może do
nas przychodzić bez wahania.
Zostaliśmy zaproszeni też na festyn do Świnnej, skąd
przywieźliśmy sporą kwotę. Ostatnim akordem całego przedstrona 22
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sięwzięcia był 58. Tydzień Kultury Beskidzkiej w Szczyrku, ale
tam już nie zbieraliśmy pieniędzy, bo zbiórka osiągnęła 100%
dwa dni przed czasem. Tam działaliśmy na rzecz fundacji
DKMS, która wsparła wcześniej naszą zbiórkę.
Nie można też nie wspomnieć o puszkach i słojach, do
których pieniądze wpłacane były w sklepach, lokalach i salonach, dawaliście tam reszty z zakupów, napiwki z usług przez
cały miesiąc.
Nie chcę wymieniać osób, którym jesteśmy wdzięczni,
bo wypisywałabym bardzo długo, a jeszcze ciągle kogoś
by brakowało. Zresztą znaczna większość pomocy była
udzielona anonimowo i wszystkim anonimowym osobom
dziękujemy gorąco!
Gdy piszę do Was, Julia czuje się lepiej, zaczyna wracać do
sił, wyniki troszkę się poprawiły. Terapię będzie można wprowadzić za około miesiąc. Będzie to pobranie i zamrożenie
limfocytów w Polsce, wysłanie materiału do laboratorium
w USA lub Szwajcarii, i modyfikację genową. Odesłany materiał zostanie podany w Gliwicach. Są jeszcze szanse, że
przeszczep, który otrzymała Julia, pokona chorobę i będzie
dobrze pracował, wtedy zgromadzone pieniądze będą zabezpieczone na jej koncie na Siepomaga na wszelki wypadek,
bez ograniczeń czasowych. Po tym czasie będzie można
zadecydować o przekazaniu ich innej potrzebującej osobie
lub osobom w ramach fundacji. Żaden Wasz pieniądz nie
zostanie zmarnowany, a myślę że jest on dobrze zainwestowany.
Paradoksalnie - Julka Radzio, osoba skromna i introwertyczna, szalenie zdolna - stała się trochę osobą publiczną.
Dzięki Waszej pięknej odpowiedzi na zbiórkę było to bardzo
pokrzepiające i momentami wesołe.
Trzymajcie kciuki za Julkę i jej mamę Honoratę, która
wykonuje tytaniczna pracę od 3 lat, tatę Rafała i rodzeństwo - bliźniaki Tomka i Karolinę, żeby ich życie rodzinne jak
najszybciej wróciło do normy i odzyskało swój smak.
Bądźmy dumni z nas samych i naszej gminy. Inicjatywa we
wszystkim była całkowicie oddolna i wspólna: moja i Twoja
Czytelniku i za to Ci dziękuję!
Magdalena Wrona
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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

„Kartka z kalendarza Gminy Wilkowice” to cykl ciekawostek, popularyzujących historię naszej Gminy, które
regularnie publikujemy na gminnym profilu w portalu Facebook, na który serdecznie Państwa zapraszamy!

Kartka
z kalendarza
#SpisPowszechny
9 sierpnia 1673 r. - to data nawiązująca do trwającego
w Polsce od kilku miesięcy Narodowego Spisu Powszechnego.
Historia spisów ludności jest bardzo odległa, również
bezpośrednio na naszym terenie. Jeden z takich spisów miał
miejsce w XVII wieku. Dokładnie w roku 1673 podjęto się
sporządzenia szczegółowego rejestru pogłównego, w ramach
którego zliczono ilość osób zamieszkujących poszczególne
wsie terenu państwa łodygowickiego. Rejestr, opatrzony datą
9 sierpnia 1673 r. spisał na zamku w Łodygowicach podstarości łodygowicki – Wojciech Hubicki, a podpisał wikary
parafii w Łodygowicach – ks. Gabriel Nemecius. Z rejestru
dowiedzieć można się, że 348 lat temu Wilkowice zamieszkiwało 27 osób, Bystrą Dolną 12 osób, Bystrą Górną 8 osób,
a Huciska 7 osób. Bezwzględnie największą wsią w naszym
rejonie pozostawały Łodygowice, zasiedlone aż przez 75
mieszkańców.
Sebastian Snaczke, UG w Wilkowicach
Głos Gminy Wilkowice
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Jeśli nie mają Państwo możliwości
Gmina Wilkowice podzielona jest na 8 rejonów „spisosamodzielnego spisania się przez
wych”. Statystyki ilości osób, które dokonały spisu,
Internet, zachęcamy do skorzystania
prowadzone są zarówno dla całej gminy, jak i dla
z możliwości, które oferuje Urząd Gminy
każdego rejonu. Poniższy schemat
w Wilkowicach.
przedstawia procentowy udział
Codziennie, w godzinach pracy
spisanych mieszkań
Urzędu, na osoby, które nie spełniły
w
poszczególjeszcze tego obywatelskiego obowiązku,
33,33 %
nych rejonach.
czeka specjalne stanowisko, gdzie przy
pomocy pracownika Gminnego Biura
Spisowego można dokonać samospisu.
W każdy dzień roboczy
33,04 %
zapraszamy również na popołu29,33 %
dniowe dyżury rachmistrzów!
Rachmistrzowie czekają na
36,63 %
31,91 % 40,23 %
Państwa w godz. 15:00-18:00
na parterze Urzędu Gminy.
34,74 % 34,50 %
Warto wcześniej zapowiedzieć
swoją
wizytę
umawiając się na konkretną
godzinę pod nr telefonu:
33/ 499 00 80.
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