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Inwestycje

Wójt Gminy odpowiada...

Co się
dzieje
w naszej
gminie?
Postęp prac
projektowych / budowlanych
Projekt pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia.
Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.
Projekt przebudowy ul. Prostej w Wilkowicach.
Ostateczne uzgodnienia projektu przed wnioskiem o ZRID.
Projekt budowy mostu na potoku Białka w Bystrej.
Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.
Projekt rozbudowy ul. Kościelnej w Bystrej. Kompletowanie
dokumentów do złożenia wniosku o decyzję ZRID.
Projekt przebudowy budynku Urzędu Gminy.
Zatwierdzono koncepcję.
Projekt rozbudowy ul. Kowalskiej w Bystrej.
Zatwierdzono ostateczną koncepcję.
Projekt budowy budynku komunalnego w Wilkowicach.
Podpisano umowę, trwa etap tworzenia koncepcji.
Projekt budowy biblioteki publicznej. Zaakceptowano
koncepcję, rozpoczęto projektowanie
Projekt budowy chodnika przy ul. Żywieckiej.
Trwa projektowanie.
Nowe punkty świetlne.
Przygotowanie do ogłoszenia przetargu.
Budowa zintegrowanego układu szlaków rowerowych
„Do Lasku”. Etap pozyskiwania dodatkowych środków.
Remont budynku przy ul. Fałata 2h w Bystrej.
Prace wykończeniowe wewnątrz budynku.
Rozbudowa Szkoły w Mesznej.

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Fałata.
Spór sądowy z poprzednim wykonawcą.
Aktualizacja projektu do nowego przetargu.
Budowa ul. Relaksowej w Wilkowicach.
Trwa przygotowanie do procedury przetargowej.
Budowa przedszkola w Mesznej.
Wykonano płytę fundamentową.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Wilkowice - Projekt POIiŚ.

Budowa przedszkola w Mesznej
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Redakcja Głosu Gminy Wilkowice: Do Urzędu Gminy wpłynęło wiele
zapytań dotyczących petycji w sprawie planowanej budowy apartamentowców w Bystrej. Pytania te pojawiają się również na Facebooku - co Gmina
ma zamiar zrobić z inwestycją za „Magnusem”?
Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek: Szanowni Państwo, wiele lat temu
zdecydowano, że cały ten teren będzie przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jako miejsce przeznaczone dla turystyki.
Wynikało to z faktu, że znajdował się tam kompleks hotelowy Magnus. Po całkowitym „upadku” hotelu, teren został doszczętnie rozkradziony i zdemolowany.
Zamienił się w miejsce niebezpieczne i zdewastowane, którym nikt nie chciał się
zająć. Ostatecznie dopiero w trzecim przetargu (prowadzonym przez Starostwo
Powiatowe) sprzedano kompleks. Mimo, że dzisiaj wielu twierdzi, iż cena była zbyt
niska, to w ówczesnym czasie nie było żadnego innego zainteresowania. Przez kilka
lat trwał remont, a w zasadzie całkowita odbudowa, obiektu. W tym czasie właściciel wystąpił o zmianę wysokości zabudowy z 12 do 15 metrów. Co prawda, część
istniejących budynków była znacznie wyższa (ale to stan zastany), a część pokojowa miała wówczas tylko trzy kondygnacje. Proces zmiany planu w tym zakresie
został rozpoczęty przez Radę Gminy poprzedniej kadencji i ostatecznie zakończony
19 czerwca 2019 r. podjęciem przez obecną Radę uchwały nr IX/81/2019. Należy
dodać, że wszystkim zależało, aby w miejscu dotychczasowej ruiny powstała działająca aktywność gospodarcza. W zasadzie jedyna zmiana dotyczyła § 5 ust. 9 pkt
3, w którym dopisano „... z zastrzeżeniem terenu oznaczonego symbolem UT4,
w którym przyjmuje się wysokość zabudowy - 15 m’’. A zatem w całym terenie UT4
można było budować obiekty hotelowe do wysokości maksymalnej 12 m a obecnie
do 15 m. Jestem absolutnie przekonany, że ani członkowie Rady Gminy, ani nikt
inny, w czasie, kiedy podejmowano tę decyzję, nie sądził, że w części, na której
dotychczas znajdowały się domki letniskowe można zaprojektować taki kompleks.
Wydaje mi się, że nie myślał o tym również ówczesny właściciel, który przecież
przebudował wszystkie te domki i to niemałym kosztem.
W ostatnim czasie nowy właściciel wystąpił do Starostwa Powiatowego w BielskuBiałej z wnioskiem o pozwolenie na budowę nowych obiektów i zgodę takową uzyskał.
Tego typu „condohotele” czy też „aparthotele” powstają w różnych miejscach na
terenie całego kraju. Po pierwsze, właśnie ze względu na to, że zapisy planu UT
dopuszczają budowę hoteli. Po drugie, ponieważ takie nieruchomości buduje się
dzięki inwestorom, którzy kupują kilkadziesiąt metrów hotelowej przestrzeni jeszcze
przed budową. Takie finansowanie powoduje, że całe ryzyko inwestycyjne zostaje
zdjęte z właściciela gruntu i przerzucone na właścicieli przyszłych pokoi. Poziom
takiej inwestycji to zazwyczaj 250 - 300 tys. zł, ta w przypadku Bystrej to ponad 500
tys. W telewizji i prasie coraz częściej prezentowane są informacje o nagłówkach
typu: „Tysiące Polaków mogą naciąć się na hotelarski kit”, które spowodowały, że
coraz trudniej jest znaleźć klienta na „condo”, a ich sprzedawcy zmuszeni są do
podejmowania szeroko zakrojonych działań marketingowych. Inwestycja prowadzona w Bystrej miała jedną reklamę wielkogabarytową przy drodze powiatowej
w sąsiedniej gminie, a jednak zrobiło się o niej głośno we wszystkich regionalnych
mediach (i to za darmo). Pytania - dlaczego i dzięki komu, pozostawię każdemu do
przemyślenia.
R: Co Gmina zamierza
zrobić w sprawie tej inwestycji?
W: Gmina
na żadnym
etapie postępowania nie
była stroną ani nawet nie
była pytana o opinię w tym
zakresie, dlatego też niewiele
możemy zrobić. Działania
jakie podejmiemy nie będą
jednak stanowić kolejnej
reklamy tego przedsięwzięcia.
Na pytania redakcji, inspirowane komentarzami z portalu społecznościowego,
odpowiadał Wójt Gminy Wilkowice - dr inż Janusz Zemanek.
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Podsumowanie roku 2021
Publikując w styczniu 2020 r.
artykuł pt. „Trudny rok, rokiem…
inwestycji - czyli podsumowanie
2020 r.” złożyłem Państwu obietnicę corocznego przygotowania
streszczenia
najistotniejszych
tematów
dotyczących
naszej
gminy i jej mieszkańców z okresu
ostatnich dwunastu miesięcy.
Z kilku ważnych powodów bieżącą
publikację zdecydowałem się przesunąć na miesiąc luty i zapewne
kolejne raporty w tym właśnie
czasie będą się ukazywały.
Za nami rok 2021, o którym powiedzieć „kolejny trudny rok”,
to jakby zupełnie nic nie powiedzieć. Co prawda, przywykliśmy
już do maseczek na twarzach, a informacje o kolejnych rekordach zakażeń i globalnym kryzysie finansowym przestały
na nas robić większe wrażenie. Jednak ogólnie panujący
chaos, restrykcje i kwarantanny, zamknięte obiekty kultury
i jednostki oświatowe, wzrost cen produktów, a w końcówce
roku ogromna inflacja i kolejne podwyżki stóp procentowych
dały nam się we znaki. Bardzo trudno jest patrzeć wstecz nie
robiąc tego przez pryzmat ostatnich kilku miesięcy. Trzeba
również przyznać, że nie wszystkie działania zakończyły się
sukcesem, jednak mimo wielu trudności, z punktu widzenia
naszej gminy wiele ważnych działań i inwestycji oraz małych
i dużych sukcesów mimo wszystko udało się wypracować
i osiągnąć.

Bilans zysków i strat
1 stycznia 2021 r. teren Gminy Wilkowice został, na
mocy Rozporządzenia Rady Ministrów, pomniejszony
o 20,59 ha. Sprawa dotyczy części obszaru ewidencyjnego Bystrej Krakowskiej zwanego Bieniatką. Teren ten,
na wniosek mieszkańców Bieniatki, po wielu latach sporu
został administracyjnie przyłączony do miasta Szczyrk.
Mieszkańcy Bieniatki argumentowali swoje żądania wielopokoleniowym związkiem ze Szczyrkiem i jego całkowitym
brakiem z Gminą Wilkowice (no może prawie całkowitym,
ponieważ to u nas płacili podatek od nieruchomości, ale już
podatek dochodowy odprowadzany był do Szczyrku). Prawdą
jest również, że ich dzieci tam właśnie chodzą do szkoły,
a oni sami do kościoła czy sklepów i nie chodzi o bliskość
centrum, ale o jedyne połączenie drogowe. Dowodem tych
twierdzeń jest fakt, że Ekoład odbierając odpady z Bieniatki
musiał jechać przez Szczyrk, co, zwłaszcza w zimie, stanowiło spory problem. Sprawa nie jest jeszcze ostateczna,
ponieważ złożyliśmy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego
zwracając uwagę na błędy formalne popełnione przed wydaniem ostatecznej decyzji. Tak czy inaczej, problem Bieniatki
to problem drogi dojazdowej. Gdyby taka miała powstać, to
w zasadzie jedynym rozsądnym przebiegiem byłby ciąg ul.
Orczykowej dalej ul. Nadmeszna (obok „Chaty na Groniu”)
i jeszcze kilkaset metrów szlakiem turystycznym o sporym
nachyleniu. Koszty finansowe takiego przedsięwzięcia to
zapewne kilkanaście milionów złotych, do tego koszty środowiskowe (wycinka drzew) oraz bezpieczeństwo w tej części
gminy spowodowane większym ruchem (bezpośrednie połączenie drogowe ze Szczyrkiem), nie mówiąc już o bieżącym
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utrzymaniu. Wielu zapewne będzie miało swój pogląd na tę
sprawę, ale czy utrata Bieniatki to naprawdę strata?
Rozbiórka zapory na Wilkówce. Ten temat był poruszany
kilkukrotnie, jednak nie sposób pominąć go w podsumowaniu
roku, bo to właśnie w minionym roku rozpoczęto prace rozbiórkowe. Temat jest tym bardziej przykry, że jest to pierwszy
demontaż zapory w Polsce i pierwszy tak młodego obiektu
w Europie. Zdarzają się komentarze, że Gmina mogła zrobić
więcej, aby uratować zaporę. Są i tacy, którzy twierdzą, iż
rozbiórka ma związek z medialnym rozgłosem z 2019 roku
i ewakuacją mieszkańców. Trudno jest walczyć z plotkami,
które w trakcie rozpowszechniania ewoluują o nowe wątki.
Warto jednak powtarzać fakty, a faktem jest, że zrobiliśmy
wszystko, co było możliwe, aby zaporę ocalić. Zapraszaliśmy
do współpracy, rozmawialiśmy z wszystkimi, którzy chcieli
rozmawiać, mówiliśmy nawet do tych, którzy nie chcieli słuchać
i wyczerpaliśmy wszystkie możliwości prawne. Zawsze staram
się też podkreślać, że Gmina Wilkowice tak naprawdę nie
była nigdy stroną w postępowaniu, nigdy nie brała też udziału
w budowie tego zbiornika. Mimo tego, jako gmina, na terenie
której zbiornik jest/był położony, po decyzji Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego o konieczności rozbiórki,
dwukrotnie odwołaliśmy się od tej decyzji do instancji
wyższego stopnia. Najpierw, po ocenie stanu technicznego,
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie wydał
decyzję nakazującą rozbiórkę, a ostatecznie po podtrzymaniu
przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji o rozbiórce
w mocy, skończyły się nam prawne możliwości odwoławcze.
Nie będąc ekspertem trudno wchodzić w polemikę, czy
zbiornik był, czy nie był zagrożeniem. Powołani byli w tej
sprawie liczni eksperci, w tym Ośrodek Technicznej Kontroli
Zapór oraz Państwowa Służba Geologiczna. Te instytucje
stwierdziły, że zapora „jest w tak złym stanie technicznym,
że stanowi realne zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi oraz
mienia wielkich rozmiarów”, że stanowi nie tylko zagrożenie
powodziowe w związku z potencjalnym przerwaniem korony
zapory, ale przede wszystkim jej błyskawiczne opróżnienie
może uruchomić osuwiska. Chodzi tu zarówno o zbocze, na
którym znajdują się domy, jak i zbocze ze słupem linii przesyłowej 110 kV. W związku z tymi właśnie zagrożeniami podjęto
ostateczną decyzję o rozbiórce. Chciałbym podkreślić raz
jeszcze, że Gmina Wilkowice wyczerpała wszystkie możliwości, w tym odwołania prawne, żeby ten zbiornik ochronić
przed rozbiórką, żeby być może doczekał lepszych czasów,
w których będzie się go dało naprawić. Teraz jednak, kiedy
rozbiórka stała się faktem, trzeba zrobić wszystko, aby ten
teren w możliwie najlepszy sposób wykorzystać.
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NAJ... Inwestycja
gminna - najdroższa,
największa,
najważniejsza ...
Mowa tutaj oczywiście o realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) nieprzerwanie od 2018 r. projekcie „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych
obszarach aglomeracji”. Koszt całkowity tej inwestycji
wynosi 83.237.440,17 zł. W wyniku prowadzonych działań
w sumie powstanie 81,7 km sieci kanalizacyjnej, do której
zostanie przyłączonych docelowo 1695 budynków, nie
mówiąc już o odtworzeniach drogowych.
Stopień zaawansowania rzeczowego na koniec 2021 r. to
ukończone Etapy I i III o łącznej długości 43,8 km (kanały
główne i boczne z sięgaczami) oraz 96 % wykonania na
Etapie II, gdzie w zakresie budowy sieci zabudowano 37,9
km sieci oraz dwie duże tłocznie ścieków wraz ze zbiornikami
awaryjnymi.
Zaawansowanie finansowe Projektu wynosi 87%, co przekłada się na kwotę dotychczasowych wydatków 72.201.551,56
zł, w tym w 2021 r. wydatkowano 15.199.430,67 zł. Źródła
finansowania (w nawiasach wydatki poniesione wyłącznie
w 2021 r.): dotacja UE: 40.524.976 zł [6.039.684,31 zł],
pożyczka NFOŚiGW: 16.106.021,14 zł [6.101768,87 zł],
Środki własne Gminy: 15.491.038,43 zł [2.978.462,36 zł]
oraz środki własne Gminy poza Projektem 1.632.485,54
[1.084.529,98 zł].
Długość sieci kanalizacyjnej (już czynnej) wykonanej
w ramach projektu wynosi 65,4 km, z czego w 2021 r. do użytkowania dopuszczono 19,1 km. Ogółem w ramach Projektu
ułożono w gruncie około 81,7 km sieci.
Do kanalizacji wybudowanej w ramach Projektu podłączono dotychczas 962 budynki (z planowanych 1695),
co stanowi około 57%. W 2021 r. do sieci podłączono 699
budynki.
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Mieszkańcy domostw położonych w zlewniach wykonywanych obecnie tłoczni ścieków „Łubinowa” i „Huciska” muszą
poczekać do II kwartału 2022 r. na możliwość podłączenia
swoich domów do sieci kanalizacyjnej, czyli do czasu oddania
do użytkowania pompowni.

Odtworzenia nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych zasadniczo dzielimy na dwie grupy. Pierwszą
stanowią odtworzenia nawierzchni asfaltowych, których
wykonano ogółem 45,4 tys. m2, w tym w minionym roku
11,1 tys. m2 na ulicach: Południowa, Ogrodowa, Wesoła,
Wiśniowa, Krzywa, Strażacka, Żytnia, Prosta, Rzemieślnicza,
Agrestowa, Chabrowa, Malwowa, Letniskowa, Gościnna,
Bławatków, Szkolna, Zawilców, Modrzewiowa, Wyzwolenia,
Żwirowa, Południowa oraz Górska w Wilkowicach. Niektóre
drogi zostały odtworzone w całości, inne tylko w niewielkich
odcinkach, na których prowadzone były prace związane
z kanalizacją. W przypadkach, gdy droga w niektórych miejscach była uszkodzona w wyniku prac związanych z budową
kanalizacji, a inne jej fragmenty nie były objęte wykopami,
drogi zostały przebudowane na całej długości, przy czym fragmenty „nie kanalizacyjne” zostały zapłacone z budżetu gminy
poza projektem. Ilość wykonanych nawierzchni tłuczniowych
[tys. m2]: ogółem 41,9, w tym w roku 2021około 7,8: Jasna,
Zacisze, Mokra, Fiołków, Tulipanów i Ziołowa w Wilkowicach.
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Niezależnie od prac inwestycyjnych, widocznych dla
Państwa „gołym okiem”, w gminnych gabinetach toczyły się
mozolne prace rozliczeniowe na ukończonych i odebranych już etapach. Rozliczenie końcowe Etapu I: koszt
całkowity: 22 413 902,73 zł, dofinansowanie UE:12. 235.
454,10 zł, pożyczka NFOŚiGW: 5.031.228,31 zł, środki
własne Gminy: 5.147.220,33 zł.
Wykonano: 33,3 km sieci kanalizacyjnej DN 200 - DN160.
Umowę zakończono i rozliczono. Koszt ostateczny wykonania wzrósł o 19,8%.
Rozliczenie końcowe Etapu III: koszt całkowity:
8.895.246,81 zł, dofinansowanie UE: 5.370.800,43 zł,
pożyczka NFOŚiGW: 1.569.937,41 zł, środki własne Gminy:
1.954.508,97 zł.
Wykonano: 10,5 km sieci kanalizacyjnej DN 200 - DNI 60.
Umowę zakończono i rozliczono. Koszt ostateczny obniżył
się o 1%.
Oczekiwany efekt po zakończeniu projektu pozwoli
podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej 99% mieszkańców
w obszarze aglomeracji, co stanowi około 96% wszystkich
mieszkańców całej gminy. Na zakończonych odcinkach kanalizacji przystępujemy obecnie do ustanowienia służebności
przesyłu dla kanałów biegnących po prywatnych nieruchomościach.

1. Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Wilkowice w roku 2021 - część I. Budowa obejmowała
wykonanie 1116 mb sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiając
przyłączenie 23 budynków. W ramach przedmiotu zamówienia wykonano również zabudowę dwóch przydomowych
pompowni ścieków, regulację studni istniejących oraz odtworzenie nawierzchni dróg. Koszt inwestycji to 718.579,78 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Swojskiej
w Wilkowicach. Przedmiot zamówienia obejmował budowę
kanalizacji o łącznej długości 410,2 m celem podłączenia
6 budynków wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach
budowlano-montażowych. Koszt inwestycji to 425.958,32 zł.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bystrej przy ul.
Beskidzkiej obejmująca budowę 171 mb sieci kanalizacji
sanitarnej celem przyłączenia 4 budynków wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg. Koszt inwestycji to 177.320,74 zł.

Inwestycje oczekiwanie na
wielkie i realizacja
małych
Nie sposób na kilku stronach opisać wszystkie podejmowane przez Gminę przedsięwzięcia inwestycyjne w roku
2021. Część z nich to zadania budowlane, większość to
jednak przygotowanie dużych przedsięwzięć i znalezienie dla
nich finansowania. Kilka naprawdę sporych zadań już ruszyło,
a ich pierwsze efekty pojawiły się końcem roku lub pojawią
się w najbliższych miesiącach. W 2021 r., tylko w ramach
zadań własnych, dział inwestycji prowadził 35 postępowań
dotyczących: opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych, projektów wykonawczych oraz dokumentacji
przetargowych, wykonywania remontu pokrycia dachów,
opracowania audytów porealizacyjnych, opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz wiele, wiele innych. Do tego dochodzą zadania wspólne
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania
kanalizacyjne realizowane przez Jednostkę Realizującą
Projekt (JRP). Dział zamówień publicznych przeprowadził
19 procedur o udzielenie zamówienia publicznego a rejestr
umów podlegający zamówieniom publicznym zakończył się
w 2021 r. na pozycji 18. Był to więc bardzo pracowity rok.
Poniżej przedstawię kilka najważniejszych inwestycji wraz
z ich krótkim opisem. Każde z tych zadań to ogrom pracy
biurowej zaczynający się wykonaniem koncepcji, następnie
projektu, przygotowaniem umowy, ogłoszeniem przetargu lub
zamówienia, wyborem najkorzystniejszej oferty, przeprowadzeniem prac budowlanych i ich ostatecznym odbiorem oraz
rozliczeniem.
Niezależnie od projektu POIiŚ (główny projekt kanalizacyjny) w 2021 r. JRP zrealizowała ze środków własnych
gminy wykup sięgaczy wykonanych przez mieszkańców (za
kwotę 139.960,56 zł) oraz dodatkowe trzy zadania związane
z rozbudową sieci kanalizacyjnej:
Głos Gminy Wilkowice

Rozbudowa ulicy Agrestowej wraz z budową
odwodnienia w Mesznej realizowana przez firmę P.H.U.
„TREXBUD” S.C. To pierwszy etap budowy nowego przedszkola i rozbudowy szkoły w Mesznej. Zadanie to musiało
zostać zrealizowane w pierwszej kolejności ze względu na
brak możliwości „zrzucenia” wody z tych inwestycji do kanalizacji deszczowej w ul. Szczyrkowskiej. Ze względu na
ogromną powierzchnię zlewni obejmującą znaczną część
górnej Mesznej wylot brzegowy tej kanalizacji ma średnicę
800 mm. Kanalizacja ta odbiera już obecnie wody opadowe
z terenu szkoły, ul. Szkolnej oraz ul. Agrestowej.

W wyniku przeprowadzonych prac na odcinku budowanego obecnie przedszkola poszerzono jezdnię
ul. Agrestowej wraz z wymianą warstw konstrukcyjnych,
powstały miejsca postojowe oraz chodnik. Koszt tej
inwestycji wyniósł 880 222,95 zł i w 100% został pokryty
z pozyskanych na ten cel środków w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).
luty 2022
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Budowa budynku usługowego przedszkola przy ul.
Szczyrkowskiej w Mesznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą to największe, obok budowy kanalizacji,
realizowane (fizycznie rozpoczęte) w 2021 r. przedsięwzięcie. Inwestycja ma na celu budowę nowoczesnego
6-oddziałowego przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Obiekt będzie
dwukondygnacyjny. Każda z kondygnacji, dzięki krajobrazowemu kształtowaniu bryły budynku, posiadać będzie
bezpośredni dostęp z poziomu terenu. Przestrzeń górnej
kondygnacji pomieści wszystkie pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt dzieci, natomiast dolna - pomieszczenia
związane z obsługą przedszkola i administracją. Jego koszt,
zgodnie z podpisaną 24 września 2021 r. umową z Bielskim
Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego S.A.,
wyniesie 12.287.700,00 zł. Kwotę 6 mln zł na realizację tego
zadania Gmina pozyskała z RFIL. Prace mają zostać zakończone do czerwca 2023 r.

3 marca 2021 r. podpisano umowę na zadanie pn.
„Rozbudowa
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Mesznej w formie zaprojektuj i wykonaj”. Wykonawcą
tego zadania jest firma WODPOL Sp. z o.o., a jego koszt
wyniesie 7.199.315,12 zł. Zakres umowy obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy ZSP o sześć sal
dydaktycznych z zapleczem sanitarnym, strefę administracji,
bibliotekę, itp., zmiany zagospodarowania terenu dla całego
terenu wraz z dojściami pieszymi, dojazdami i miejscami
postojowymi, przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury
technicznej oraz ogrodzenie terenu, wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku ZSP w zakresie niezbędnym
do oddania rozbudowy do użytku. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 30.06.2023 r. Efektów tych prac nie
widać jeszcze w terenie, niemniej przez prawie cały 2021 rok
trwały prace projektowe w tym zakresie.

Termomodernizacja oraz remont budynku gminnego
w Bystrej przy ul. Fałata 2H w systemie zaprojektuj - wybuduj.
Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej
i wykonanie robót budowlanych w zakresie: docieplenia
budynku, wykonania systemu ogrzewania i wentylacji, wykonania kotłowni i systemu solarnego z systemem sterowania
oraz wykonania systemu fotowoltaiki. Inwestycja kosztować
będzie 972.160,00 zł, z czego 807.636,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego (RPO). Umowę z wykonawcą,
firmą Zakład Remontowo-Budowlany inż. Grzegorz Boba,
podpisano w czerwcu 2020 r. Prace budowlane rozpoczęły
się wiosną 2021 r. a ich
planowany koniec przypada
na maj 2022 r. Po zakończonej inwestycji budynek
ten będzie służył stowarzyszeniom i organizacjom
pozarządowym z terenu
Gminy Wilkowice.
W 2021 roku we współpracy z powiatem bielskim zrealizowanych zostało kilka ważnych inwestycji. Pierwszym była
budowa parkingu na terenie SGZOZ w Wilkowicach
przy ul. Wyzwolenia 18. Inwestycja obejmowała: budowę
parkingu dla samochodów osobowych jezdni manewrowej,
dojść pieszych, budowę odcinka chodnika wzdłuż drogi
powiatowej oraz budowę instalacji kanalizacji deszczowej
dla odwodnienia terenu inwestycji. Wykonanie tego zadania
w zdecydowany sposób poprawiło wyjazd karetki pogotowia
stacjonującej przy ośrodku zdrowia. Koszt całej inwestycji
wyniósł 207.102,00 zł, z czego 98.450,00 zł pokrył Powiat
Bielski.

Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka
w Bystrej (koszt całkowity to 4.608.594,54 zł, dofinansowanie 85%) to projekt składający się z trzech zadań:
1. Budowa sezonowego centrum edukacji ekologicznej
oraz tras edukacyjno-dydaktycznych (koszt 1.080.655,47
zł), w ramach którego wybudowano ścieżki o długości ok.
3,6 km, których początek to kładka na granicy z miastem
Bielsko-Biała, a koniec sięga Lasku Wilkowickiego. W okolicach wiaduktu pod drogą S1 w Wilkowicach powstał plac
Sezonowego Centrum Edukacji Ekologicznej.
2. Wykonanie działań przyrodniczych (728.100,00 zł).
W wyniku prac usunięte zostały dzikie wysypiska śmieci,
zwalczano inwazyjne rośliny, nasadzone zostały krzewy,
zamontowano tablice informacyjne na trasie edukacji ekologicznej.
3. Przebudowa kładki dla pieszych nad potokiem Białka
- to wyodrębniony element tras edukacji ekologicznej. Kładka
usytuowana pod wiaduktem drogi S1 mierzy 12 m długości
i 2,5 m szerokości. Ten fragment projektu realizowany był
od listopada 2019 r. do 30.04.2021 r., a jego koszt wyniósł
302.538,80 zł.
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Ważną inwestycją w zakresie poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców Wilkowic była, realizowana przez Zarząd Dróg
Powiatowych przy współpracy z Gminą, przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Wyzwolenia z ul. Strażacką
i ul. Kościelną polegająca na wyniesieniu całej tarczy
skrzyżowania. Mimo, iż sam proces inwestycyjny wzbudzał
wiele emocji i trwał zdecydowanie zbyt długo, efekt został osiągnięty - samochody przed skrzyżowaniem zwalniają, a o to
właśnie chodziło. Koszt inwestycji wyniósł 246.403,48 zł,
z czego dofinansowanie przez Gminę Wilkowice kosztowało
nas 104.200,00 zł.)

Na poprawę bezpieczeństwa wpłynęła też długo wyczekiwana inwestycja realizowana przez firmę ETEC Sp. z o.o. na
ul. Szczyrkowskiej, gdzie zakończono prace związane z realizacją drugiego (od ZSP do granicy gminy) i trzeciego (od ulicy
Szkolnej do potoku Mesznianka) etapu budowy oświetlenia
chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej. Prace na etapie
trzecim były opóźnione celowo, ze względu na potrzebę
wykonania w pierwszej kolejności odwodnienia w ramach
zadania „Przebudowa ul. Agrestowej...”, ponieważ słupy
oświetleniowe posadowione są w odległości ok. 0,5 m od
rur kanalizacji deszczowej i posadowione na głębokości ok.
1,5 m. Łącznie wzdłuż ul. Szczyrkowskiej w Bystrej i Mesznej
stanęło 55 słupów oświetleniowych (282.512,24 zł), z czego
w 2021 r. - 18 szt. (120.423,84 zł)
Ponadto cały czas trwają prace polegające na uzupełnianiu
oświetlenia we wskazanych przez mieszkańców „ciemnych”
miejscach. I tak: w roku 2021 wykonano w Mesznej (po jednej
oprawie na ulicach: Orczykowej, Kościelnej i Handlowej)
oraz w Wilkowicach (po jednej oprawie na ulicach: Dębowej
oraz Długiej). W ramach obowiązującej z Tauron TNT umowy
wymieniono 30 szt. opraw z żarówkami sodowymi na nowe energooszczędne lampy LED na ul. Grabecznik w Wilkowicach oraz
w 5 wskazanych miejscach „dowieszono” po jednej oprawie.

Kolejną inwestycją wykonaną we współpracy z Powiatem
Bielskim, współfinansowaną w stosunku 50%/50%, był
remont najbardziej uszkodzonej nawierzchni asfaltowej na drogach powiatowych w naszej gminie, czyli ul.
Wyzwolenia od ul. Szkolnej w stronę Hucisk. Prace polegające na sfrezowaniu asfaltu i położeniu nowej warstwy oraz
regulacji studzienek wykonane zostały na długości około
900 m, pozostały odcinek zostanie wyremontowany w roku
bieżącym. Koszt remontu, wyniósł 533.908,81 zł, z czego
50% (266.954,40 zł) pokryła Gmina Wilkowice.

Ponadto, z inicjatywy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego, w trosce o bezpieczeństwo pieszych,
głównie dzieci idących do szkoły, z funduszy powiatowych
powstały dwa wyniesione przejścia dla pieszych. Pierwsze
na ul. Juliana Fałata w Bystrej w pobliżu przystanku autobusowego „Bystra Ława”, drugie w rejonie skrzyżowania ul.
Wyzwolenia i ul. Szkolnej w Wilkowicach. Oba zlokalizowane
są przy szkołach podstawowych.

Głos Gminy Wilkowice

Największym problemem dróg na terenie naszej gminy
i główną przyczyną ich systematycznego niszczenia jest
brak odwodnienia czy to w postaci kanalizacji deszczowej
czy też rowów przydrożnych. W tym zakresie na terenie
naszej gminy jest bardzo dużo do zrobienia. W ubiegłym roku
pracownicy Referatu Służb Technicznych z planowanych 1500
m wybudowali ok. 300 m rowów uzbrojonych korytami betonowymi (przy ul. Rzemieślniczej w Wilkowicach ok. 200 m,
przy ul. Energetyków w Mesznej ok. 50 m, przy ul. Skośnej
w Bystrej ok. 30 m oraz kilka mniejszych odcinków). W wielu
przypadkach odbudowa rowów odbywała się w systemie
partycypacji w kosztach przez mieszkańców danych ulic.
Tak małe wykonanie
spowodowane
było
absencją
pracowników
w związku z pandemią
Covid-19, jak również
ogromnym
zapotrzebowaniem na ich pracę
w innych obszarach działalności referatu. Ponadto
w Bystrej (ul. Skośna,
ul. Ochota), Mesznej (ul.
Zielona),
Wilkowicach
(ul.
Rzemieślnicza)
w drogach zamontowano
w sumie około 50 mb ciężkich koryt przejazdowych
w celu odcięcia spływającej drogami wody.
luty 2022
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Na kilku drogach, na których wiemy, że w najbliższych
latach nie będzie możliwe przeprowadzenie gruntownej przebudowy, zdecydowaliśmy się na ułożenie płyt drogowych.
Oczywiście nie dotyczy to całych ciągów, ale fragmentów dróg
w miejscach, gdzie od dłuższego czasu systematycznie pojawiały się problemy. Okres użytkowania takich nawierzchni
jest ściśle uzależniony od
masy pojazdów poruszających się po tych drogach.
Rozwiązanie to zostało
zastosowane w Bystrej na
odcinkach ulic: Gołębiej,
Skośnej i Ochota.

Końcem minionego roku na terenie Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii w Bystrej zakończono prace budowlane tężni
solankowej. Inwestycja warta 499.827 zł w całości sfinansowana została ze środków województwa śląskiego w ramach
II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Warto
podkreślić, że dzięki głosom naszych Mieszkańców, projekt
budowy tężni uzyskał zdecydowanie najlepszy wynik w całym
województwie, zostawiając w tyle nawet projekty dużych
miast.

Z myślą o usunięciu uciążliwości na skrzyżowaniach,
wprowadzono kilka niewielkich organizacyjnych zmian, które
wpływają na poprawę naszego życia na co dzień. Między
innymi wprowadzono zmianę organizacji ruchu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia, ul.
Szczyrkowskiej i ul. Klimczoka, dzięki czemu rozwiązano
problem długiego oczekiwania na wyjazd z ul. Wyzwolenia.

Inwestycje przy
wsparciu środków
Marszałka
Województwa
Największym sukcesem
w zakresie współpracy
inwestycyjnej w 2021 r.
jest przełom w zakresie
budowy chodnika przy ul.
Żywieckiej w Wilkowicach,
pomiędzy mostem nad
Wilkówką a granicą z Gminą
Buczkowice. Dzięki staraniom kilku naszych radnych
gminnych
(Katarzyna
Seneta, Elżbieta Lenda,
Marcin Kwiatek, Krzysztof
Krajewski) oraz radnych
Sejmiku
Województwa
Śląskiego
(Ewa
Żak,
Stanisław Baczyński) udało
nam się zmienić dotychczasowe podejście Zarządu Dróg
Wojewódzkich do tej sprawy. Zadanie będzie realizowane
w ramach programu WID 2021+. W pierwszej kolejności
wykonany zostanie projekt inwestycji, sama jego realizacja
planowana jest na lata 2023-2024. Obecnie jesteśmy na
etapie podpisywania porozumienia w sprawie opisu przedmiotu zamówienia.
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Ten wynik przełożył się na tegoroczne głosowanie
w III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
które zakończyło się dla naszej gminy wielkim sukcesem.
Wszystkie trzy zgłoszone projekty uzyskały finansowanie,
którego sumaryczna wartość wynosi 795.000 zł. Jest to
niewątpliwie ogromna zasługa głosów mieszkańców, którym
zależy na wizerunku naszej gminy - serdecznie dziękujemy!!!
Wyniki głosowania, dla wszystkich trzech projektów, które
będą realizowane na terenie Gminy:
1) „Dobra energia - Czyste powietrze - Fotowoltaika
w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach” 3.106 głosów - dofinansowanie 270.000 zł (Pula EKO)
2) „Woda łączy pokolenia – wprowadzenie do zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej funkcji
rehabilitacji i zabawy wodą dla seniorów, dzieci i ich opiekunów” 2.984 głosy – 375.000 zł (Pula REGIO)
3) „Rewitalizacja budynku portierni i budynku technicznego
Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z wykonaniem zielonego eko-parkingu na 20 miejsc” 1.751 głosów – 150.000
zł (Pula REGIO).

Działania w zakresie
poprawy jakości
powietrza
Zasadniczo w 2021 r. nie rozpoczęliśmy żadnego nowego
programu proekologicznego skupiając się na konsekwentnej
kontynuacji działań rozpoczętych rok wcześniej. Niezależnie
od aktywności edukacyjnej w szkołach i przedszkolach,
prowadzone były działania przez pracowników Urzędu Gminy
jak i Straży Gminnej.
Cały czas prowadzimy dwa programy dofinansowań:
Pierwszy z nich to projekt własny: Program Ograniczenia
Niskiej Emisji na terenie Gminy Wilkowice – etap II rok
2021, w którym dofinansowanie otrzymało 40 mieszkańców.
Pozwoliło to wymienić 40 piecy, w tym w sołectwach: Bystra
13 szt., Meszna 8 szt. oraz 19 szt. w Wilkowicach. Łączna
wartość udzielonego dofinansowania ze środków pożyczki
zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w roku 2021
wyniosła 199.250,00 zł, a całkowita wartość tych zadań to
573.220,26 zł.
luty 2022

Druga inicjatywa była związana z pomocą w uzyskiwaniu
dotacji w ramach ogólnopolskiego programu „Czyste powietrze” poprzez pomoc w wypełnianiu wniosków i rozliczaniu
projektów. Podobnie jak w poprzednim roku, pojęliśmy współpracę z firmą NDE Sp. z o.o., która przeprowadziła 9 dyżurów
konsultacyjnych. Ośmiogodzinne dyżury były prowadzone
przez 3 doradców, w każdą pierwszą środę miesiąca. W tym
czasie z doradztwa skorzystało około 370 mieszkańców
naszej gminy, w wyniku czego WFOŚiGW w Katowicach
zawarł umowy na dofinansowanie łącznie 125 inwestycji,
w tym 33 w Bystrej, 21 w Mesznej oraz 71 w Wilkowicach.
Dla 37 z nich zostały przygotowane wnioski o płatność.
Łączna kwota inwestycji: 4.504.317,45 zł. W tym m.in.:
wymiana źródła ciepła 1.636.705,50 zł, modernizacja instalacji: 904.484,00 zł, docieplenia: 1.144.224,16 zł, instalacje
fotowoltaiczne: 217.871,40 zł. Łączna kwota dofinansowania
to rekordowe 1.880.497,08 zł.

A skąd na to wszystko
brać - czyli budżet
gminy w 2021 r.
Dochody Gminy Wilkowice na dzień 31 grudnia 2021
roku wyniosły 93.671.114,63 zł. W głównej mierze do tak
wysokiego budżetu przyczyniły się: dotacja na kanalizację
oraz, co należy podkreślić, po raz kolejny znaczące środki
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), czyli
środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast,
których źródłem finansowania jest Fundusz COVID-19.
Właśnie w ramach tego programu do Gminy Wilkowice
trafiło w 2021 r. 8.671.317,38 złotych. Ponadto dużym
sukcesem okazał się dla nas również pierwszy nabór wniosków w ramach programu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych. Środków tych nie ma w naszym budżecie,
jednak stanowią 95% udział w inwestycji, która rozpocznie
się w połowie 2022 r.

Bardzo dobrą informacją jest fakt, że budżet gminy na
dzień 31 grudnia 2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie
2.880.795,73 zł wobec planowanego deficytu w wysokości 11.947.188,42 zł. Taki wynik zawdzięczamy wsparciu
ze środków RFIL oraz subwencji rozwojowej. W związku
z tym nastąpił znacznie niższy niż planowano (mniejszy
o 8.038.935,19 zł) wzrost zadłużenia Gminy. Na koniec
2021 r. zadłużenie wyniosło 21.582.075,29 zł z planowanego
29.621.010,48 zł. W ciągu roku spłacono 2.086.417,90 zł
zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek.
W roku 2021 zaciągnięto kredyt 3.000.000,00 zł w banku
komercyjnym, pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 6.155.687,81 zł na budowę kanalizacji w ramach
projektu „Budowa kanalizacji... ” oraz pożyczkę z WFOŚiGW
w Katowicach w wysokości 199.250,00 zł na Program
Ograniczenia Niskiej Emisji.
Głos Gminy Wilkowice

Kilka najważniejszych pozycji budżetowych
w podziale na bieżące i majątkowe za 2021 r:
1.1 Dochody bieżące to kwota 78.215.363,32 zł,
w tym m.in.:
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
21.053.278,00 zł,
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
684.216,09 zł,
• podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych 8.872.377,94 zł,
• subwencja oświatowa oraz dotacja na przedszkola
14.413.413,00 zł,
• subwencja rozwojowa 3.071.411,00 zł,
• dotacje na realizację zadań przez GOPS m.in.
”500+” 16.985.414,47 zł,
• nagroda w programie „Rosnąca odporność”
250.000,00 zł,
• „Laboratoria przyszłości” (program dla szkół)
339.000,00 zł.
1.2 Dochody majątkowe to kwota 15.455.751,31
zł, w tym m.in.:
• dotacja z UE na budowę kanalizacji w ramach
projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Wilkowice w wybranych obszarach aglomeracji” 4.130.360,74 zł,
• środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
8.671.317,38 zł,
• środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie
wodociągów i zaopatrzenia w wodę 300.000,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonanie wydatków
wyniosło 90.790.318,90 zł. Wydatki budżetu zostały
podzielone na bieżące i majątkowe.
2.1 Wydatki bieżące w wysokości 67.151.398,79
zł, w tym m.in.:
• wydatki na oświatę 22.147.678,45 zł,
• wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
19.405.899,43 zł,
• wydatki na gospodarkę odpadami 3.822.546,97 zł,
• wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
1.657.349,24 zł,
• dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”
920.000,00 zł,
• dotacja dla biblioteki 695.000,00 zł,
• wydatki na oświetlenie uliczne 644.164,10 zł,
• dotacja dla Beskidzkiego Związku PowiatowoGminnego 577.777,00 zł,
• dotacja dla MZK 488.795,97 zł.
2.2
Wydatki
majątkowe
w
wysokości
23.638.920,11 zł, w tym m.in.:
• wydatki na budowę kanalizacji w ramach projektu
POIiŚ 15.660.307,10 zł,
• wydatki na rewitalizację przestrzeni nadbrzeżnej
potoku Biała w Bystrej 1.580.724,48 zł,
• wydatki na termomodernizację byłej strażnicy
przyszpitalnej 437.809,62 zł,
• zakup ratraka 477.000,00 zł. Zakup ratraka został
sfinansowany w całości z pozyskanej dotacji w ramach
pakietu „Śląskie dla turystyki”.
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Demografię naszego społeczeństwa prezentuje poniższy
wykres. Zameldowanych jest 2381 osób do 20 roku życia, 6827
osób w wieku od 21 do 60 roku życia, 914 osób w wieku od 61 do
65 roku życia oraz 2488 osób w wieku od 66 do 100 roku życia.

Zapewne zwróciliście Państwo uwagę, że ze szczególną
dokładnością zaprezentowane zostały kwoty nie tylko przy
opisie budżetu, co jest oczywiste, ale również przy opisie inwestycji. Nie miałem na celu zniechęcić Państwa do tej lektury,
tylko uzmysłowić, jakie pieniądze przeznaczamy w gminie na
inwestycje. Tylko w ostatnich trzech latach i tylko w związku
z realizacją zadania kanalizacyjnego zadłużenie gminy
wzrosło o ponad 16 mln zł, a ze swoich środków zadysponowaliśmy ponad 17 mln zł i to jeszcze nie koniec wydatków.
Taki stan rzeczy ma oczywiście swoje konsekwencje. Dlatego
wszystkie kolejne inwestycje muszą być, w możliwie najwyższym procencie, dofinansowane ze źródeł zewnętrznych.
Obecnie każdy projekt, o który możemy się starać, wymaga
wkładu własnego. Niestety, ten wkład możemy uzyskać
jedynie z kredytów ponieważ prawie wszystkie nasze środki
są zaangażowane w już realizowane zadania. Istotne jest to,
że w obecnej sytuacji zmniejszonych dochodów z tytułu PIT,
zaciągnięcie jakichkolwiek kredytów może zostać zablokowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO). Jest to
kontrolująca nas instytucja, do której każdorazowo musimy
się zwracać o wydanie opinii w przypadku pozyskiwania pożyczek czy też kredytów. W praktyce może dojść do sytuacji,
w której mimo uzyskania 95% dofinansowania nie będziemy
mogli zrealizować inwestycji z powodu braku środków na
wkład własny do projektu. Do tego dochodzą raty wielkiego
kredytu (kanalizacyjnego), który trzeba spłacać. A można go
spłacić tylko i wyłącznie z nadwyżki operacyjnej - nadwyżki,
którą z jednej strony uszczupliły zmniejszenia przychodów
z PIT, a z drugiej pomniejszają ją ciągle rosnące, w tempie
inflacji, wydatki bieżące.

Ilu nas jest ewidencja ludności
Rozwój gminy przez pryzmat ewidencji ludności wskazuje
w 2021 r. na spadek ilości mieszkańców. Ubyło nas 63 osoby
z pobytu stałego oraz 20 osób z pobytu czasowego. Oficjalna
liczba zameldowanych na pobyt stały mieszkańców na dzień
31.12.2021 r. wynosi 12.730 osób, a na pobyt czasowy 389
osób (szpitale, domy opieki, domy prywatne). W 2021 r.
wymeldowane z gminy zostały 462 osoby, z czego 205 przypadków to zgony mieszkańca. Z pozostałych 257 osób adres
na terenie gminy zmieniło 74 mieszkańców, a kolejne 183
osoby wymeldowały się poza teren gminy. Z kolei po stronie
zameldowań zarejestrowano 398 osób, w tym wliczono
noworodki (101 nowych mieszkańców) urodzone w ciągu
roku i zameldowane na terenie Gminy Wilkowice.
Zameldowania/zgony w rozbiciu na sołectwa w 2021 roku:
Bystra – 119/ 66, Meszna – 101/21osób, Wilkowice – 178/118
osób.
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Bardzo istotny jest niezwykle intensywny przyrost mieszkalnictwa w ostatnich latach. Tylko w 2021 r. do użytkowania
oddano 36 budynków, natomiast numery porządkowe przypisano do 79 posesji. Oznacza to znaczącą i rosnącą różnicę
w ilości nowych budynków, a przyrostem liczby mieszkańców.
Wynika z tego, że spora liczba osób zamieszkuje w naszej
gminie jednocześnie nie meldując się na jej terenie. Obecnie
przepisy Polskiego Ładu uniezależniły wpływy udziałów
w podatku PIT do budżetu gminy od płacących je podatników
i ich miejsca zameldowania, jednak taka zależność bez
wątpienia, w jakiejś formie, w najbliższym czasie powróci.
Będziemy zatem kontynuowali działania w zakresie promowania meldunku poprzez działanie „Płać podatki w Gminie
Wilkowice”.

Nieruchomości
gminne w 2021 r.

Pod względem regulacji stanu prawnego nieruchomości
gminnych był to wybitnie udany rok. W sumie na mienie gminy
przyjęto 9,5805 ha (rok wcześniej 1,2994 ha). Bardzo wiele
z tych gruntów zostało Gminie przekazane nieodpłatnie (jako
darowizna) lub gmina stała się ich właścicielem w wyniku
orzeczonego przez sądy zasiedzenia. Podobnie jak w roku
ubiegłym, sprzedawaliśmy wyłącznie zbędne grunty, w tym
przypadku trzy działki o łącznej powierzchni 0,1118 ha.
Nabycie:
1. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego uregulowano
stan prawny części dróg gminnych (19 działek ewidencyjnych) o łącznej powierzchni 0,3647 ha (zgodnie z art. 73
ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną), w tym w sołectwie:
• Bystra: (ul. Ogrodowa, Bliska) o powierzchni 0,0126 ha,
• Meszna: (ul. Rolnicza, Jaworowa, Jagodowa, Agrestowa,
Orczykowa) o powierzchni 0,2 ha,
• Wilkowice: (ul. Słoneczna, Kolejowa, Zamknięta, Do Boru)
o powierzchni 0,1521 ha.
2. Nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa
na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zgodnie z art.
5 ust. 4 (Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych)
uregulowano stan prawny części dróg (5 działek ewidencyjnych) o łącznej powierzchni 0, 0923 ha, w tym w sołectwie:
• Meszna: (ul. Przelotowa) o powierzchni 0,0114 ha.
• Wilkowice: (ul. Słoneczna, Do Boru oraz rejon ul. Kolejowej)
o powierzchni 0,0809 ha.
3. Na podstawie decyzji Wójta Gminy Wilkowice zatwierdzających podział nieruchomości zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice uregulowano stan prawny części dróg gminnych (14 działek
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ewidencyjnych) o łącznej powierzchni 0,3176 ha, w tym
w sołectwie:
• Bystra: (ul. Kościelna, Pogodna, Zgodna, Zdrojowa)
o powierzchni 0,2331 ha.
• Meszna: (ul. Wspólna) o powierzchni 0,0015 ha.
• Wilkowice: (ul. Do Lasku, Strażacka, Grabecznik)
o powierzchni 0,0830 ha.
4. Na podstawie aktów notarialnych:
4.1. Zakup nieruchomości o łącznej powierzchni 4,7410
ha, w tym w sołectwie:
• Bystra: pod budowę kanalizacji - o powierzchni 0,3360 ha
oraz zakup użytkowania wieczystego od PKP, na polepszenie
zagospodarowania działki sąsiedniej nr 944/25 w Bystrej
Śląskiej - o powierzchni 0,1171 ha,
• Meszna: pod rozbudowę szkoły oraz plac przyszkolny o powierzchni 0,1711 ha,
• Wilkowice: pod budowę kanalizacji - o pow. 0,0314 ha, jako
resztówka przy wykupie pod kanalizację - pow. 0,0217 ha,
pod ul. Kaczeńców i Ziołową zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZM) - 0,0600 ha,
pod nowo projektowaną bibliotekę - o pow. 0,0416 ha, pod
utrzymanie i budowę obiektów sportowych - o pow. 0,1530
ha, pod sport i rekreację - o pow. 0,3505 ha, pod ul. Kukułczą
- o pow. 0,0056 ha, pod ul. Nadbrzeżną - o pow. 0,0035 ha,
pod cel publiczny przy ul. Zielnej - o pow. 0,4195 ha, pod
rozwój tras narciarskich na Magurce - o pow. 3,0300 ha.
Łączna powierzchnia zakupionych nieruchomości w sołectwie Wilkowice to 4,2339 ha.
4.2. Darowizny na rzecz Gminy Wilkowice nieruchomości
o łącznej powierzchni 2,1276 ha, w tym w sołectwie:
• Bystra: (pod ul. Halną, Gołębią, 964/1000 części pod ul.
Klonową, 2/44 części pod ul. Szczytną oraz na cel publiczny
samorządowego ciągu pieszego łączącego ul. Klimczoka
z ul. Fałata (do mostu koło Ławy) o powierzchni 0,1954 ha,
• Meszna: (pod ul. Dolną, Nadszkolną, Zawiłą) o powierzchni
0,1010 ha,
• Wilkowice: (pod ul. Wilkowską, Wyzwolenia 67,69,
Spacerową, Dobrą, Kurkową) o powierzchni 1,8312 ha.
4.3 Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego
w Bielsku-Białej uregulowano grunty w drodze zasiedzenia
o łącznej powierzchni 0,3971 ha w sołectwach:
• Bystra: (ul. Halna) o powierzchni 0,1746 ha,
• Wilkowice: (ul. Zacisze, Nad Wilkówką, Nadbrzeżna,
Górska) o powierzchni 0,2225 ha.
4.4. Inny sposób nabycia prawa własności:
• w sołectwie Bystra otrzymano nieodpłatnie nieruchomości
o łącznej powierzchni 0,0647 ha: od osoby prawnej (KOWR)
na cel publiczny pod drogę ul. Wiśniową (1 działka) o pow.
0,0542 ha, protokołem zdawczo-odbiorczym przez Powiat
Bielski część ul. Klimczoka (6 działek) o pow. 0,0337 ha,
• w sołectwie Wilkowice otrzymano nieruchomości o łącznej
powierzchni 1,4755 ha: nieodpłatnie prawo użytkowania
wieczystego nieruchomości zabudowanej od PKP (6 działek)
o powierzchni 1,3943 ha oraz na podstawie licytacji komorniczej (Postanowienia Sądu) nabyto nieruchomość położoną
przy ul. Kaczeńców (1 działka) o powierzchni 0,0963 ha.
Zbycie:
1. W sołectwie Bystra 0,0115 ha: na podstawie aktów
notarialnych zbyto osobom fizycznym dwie nieruchomości na
poprawę zagospodarowania działek sąsiednich w rejonie ul.
Klimczoka o pow. 0,0108 ha oraz w rejonie ul. Stromej o pow.
0,0007 ha.
2. W sołectwie Wilkowice 0,1003 ha: w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i aktu notarialnego
dokonano zbycia nieruchomości w rejonie ul. Eugeniusza
Kwiatkowskiego i drogi S1 dla osoby prawnej.
Głos Gminy Wilkowice

Studium i plan
zagospodarowania
przestrzennego
1 lutego br., realizując Uchwałę Nr XLV/379/2018 Rady
Gminy Wilkowice z dnia 28 lutego 2018 r., została podpisana umowa z firmą P.A. NOVA S.A z Gliwic na sporządzenie
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice”. Termin realizacji przedmiotu
umowy wynosi do 32 miesięcy od daty podpisania umowy.
Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę
przestrzenną gminy. Jego długo oczekiwana zmiana będzie
stanowiła element strategii rozwoju gminy w kolejnych latach.

Obecnie trwa ostatnia procedura planistyczna sporządzenia MPZP Gminy Wilkowice w jej zachodniej części,
obejmującej część terenu Parku Krajobrazowego Beskidu
Śląskiego w miejscowości Bystra (obręby ewidencyjne Bystra
Krakowska, Bystra Śląska), nad którą prace rozpoczęto
w czerwcu 2019 r. Na dzień dzisiejszy bez obowiązującego
planu zagospodarowania pozostaje około 55 ha, co stanowi
około 15% terenu powierzchni Gminy Wilkowice (są to prawie
w całości tereny lasów).

Nagrody i wyróżnienia
dla Gminy Wilkowice
w 2021 r.
1 miejsce w woj. śląskim i 12 w Polsce wśród gmin
wiejskich. To historycznie najlepszy wynik naszej gminy
w rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce
za 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 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.
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W Rankingu Gmin Województwa
Śląskiego na 126 gmin do 20.000 mieszkańców – Gmina Wilkowice zajęła III
miejsce! Celem przedsięwzięcia było
wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju
społeczno-gospodarczego. Pod uwagę
brane były między innymi takie kryteria
jak: dochody własne, środki pozyskane z UE, wydatki, przyrost naturalny
czy podmioty gospodarcze. Według
tych wskaźników rozwojowych Gmina
Wilkowice znajduje się w ścisłej czołówce
małych gmin województwa śląskiego!

„Jedność w

Za działania na rzecz poprawy jakości powietrza, jako jedna
z sześciu gmin województwa śląskiego, Gmina Wilkowice
została nagrodzona w najbardziej prestiżowym konkursie
ekologicznym naszego regionu – „Zielone czeki” - zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Otrzymane wyróżnienie
„Gmina przyjazna dla czystego powietrza” jest wyrazem
uznania dla starań Gminy Wilkowice za działania na rzecz
ochrony jakości powietrza i przynajmniej dla mnie, jako Wójta,
stanowi motywację do dalszych działań. Jednocześnie dziękuję wszystkim tym Mieszkańcom, którzy odpowiedzialnie
dbają o nasze wspólne dobro, jakim jest czyste powietrze.
Wójt Gminy Wilkowice dr inż. Janusz Zemanek

różnorodności –

rozwój tradycji regionalnych w Gminie Wilkowice i Gminie Pucov”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Rozpoczynamy realizację kolejnego przedsięwzięcia we
współpracy z Gminą Pucov! Po zakończeniu projektu „Dwie
gminy jeden cel – wymiana kulturalna mieszkańców Gminy
Wilkowice i Gminy Pucov”, będziemy realizować projekt
„Jedność w różnorodności – rozwój tradycji regionalnych
w Gminie Wilkowice i Gminie Pucov”. Obu gminom bardzo
zależy na kultywowaniu regionalnych tradycji i ich ochronie
przed zapomnieniem. Dzięki współpracy poznajemy nie
tylko własne tradycje, ale możemy również poznać zwyczaje
naszych sąsiadów. Mamy nadzieję, że realizacja projektu
pozwoli mieszkańcom naszych gmin oraz odwiedzającym je
turystom poznać nasze dziedzictwo kulturowe. Serdecznie
zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach
organizowanych w ramach projektu. O wszystkim będziemy
informować na naszym profilu na portalu Facebook.
Dziedzictwo kulturowe nieustannie wymaga wsparcia
i ochrony. Bardzo ważne jest uświadamianie jego znaczenia
młodemu pokoleniu, bo w ten sposób będzie je można
zachować dla przyszłych pokoleń. Dbanie o dziedzictwo na
poziomie lokalnym jest wkładem w jego zrównoważone wykorzystanie w szerszym, co najmniej regionalnym, wymiarze.
Od wieków stroje ludowe były charakterystyczną cechą
tożsamości kulturowej ludzi zamieszkujących dane tereny.
Podobną rolę pełniły potrawy typowe dla danych regionów
czy miejscowości. Obowiązkiem samorządów lokalnych jest
troska o to, by dziedzictwo kulturowe było żywe i jak najszerzej znane, m.in. poprzez wspieranie działających na ich
terenie grup regionalnych.

W tym celu w ramach projektu zostanie:
1. Opracowana i przeprowadzona ankieta internetowa skierowana do ok. 50 respondentów po słowackiej i 100 po polskiej
stronie z grupy wiekowej 12-17 lat, badająca stan ich wiedzy
o lokalnych strojach i potrawach.
2. Opracowana i wydana dwujęzyczna broszura przybliżająca wiedzę na temat badany w ankiecie, z którą nauczyciele
zapoznają uczestników ankiety oraz zostanie przekazana do
placówek kulturalno-oświatowych partnerów mikroprojektu
i opublikowana na ich stronach internetowych.
3. Zostaną zamówione komplety polskich i słowackich strojów,
które będą wypożyczane chętnym osobom lub np. do szkół.
4. Będzie opracowany i przeprowadzony konkurs wiedzy
o lokalnych tradycyjnych, strojach i potrawach.
5. Zostanie zorganizowane wydarzenie promocyjne połączone
z podsumowaniem konkursu, prezentacją strojów i potraw,
co zostanie uwiecznione na nagraniu wideo zamieszczonym
na stronach partnerów. W trakcie wydarzenia odbędzie się
konkurs „Kulinarne Dziedzictwo”.
Zaplanowane działania mają na celu ożywienie zainteresowania mieszkańców ich dziedzictwem kulturowym.
Okres realizacji: 01-2022 do 06-2022
Całkowity koszt projektu: 24 969,00 €
Dofinansowanie: 21 223, 65 €
(85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Środki z budżetu państwa: 1 248,45 €
Wkład własny: 2 496,90 €
Koordynator projektu

Partner wiodący: Gmina Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice
www.wilkowice.pl

Partner projektu: Obec Pucov, Pucov 214, 026 01 Dolný Kubín
www.pucov.sk
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Żegnaj
Księże Proboszczu
„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania
Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić ...
Tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”
Ks. Jan Twardowski
W dniu 22 grudnia 2021 r. w samotności, w zaciszu swego
mieszkania, szykując się do kolejnej posługi wśród parafian w Bystrej Krakowskiej, odszedł do Pana po największą
nagrodę, jaką jest życie wieczne, ksiądz proboszcz Tadeusz
Krzyżak.
Śp. ksiądz kanonik Tadeusz Krzyżak urodził się 12 stycznia
1960 roku w Hałcnowie. Po przyjęciu święceń kapłańskich
w Krakowie pracował w Lipnicy Wielkiej na Orawie, później
był referentem Duszpasterstwa Młodzieży dekanatu Nowy
Targ posługując w parafii św. Katarzyny w Nowym Targu.
Następnie trafił do archidiecezji lwowskiej na Ukrainie będąc
duszpasterzem w Żydaczowie, Brzozdowcach, Skole,
Stryju, Żyrowej. W 1992 r., przy nowym podziale administracyjnym Kościoła w Polsce, stał się kapłanem diecezji
Bielsko-Żywieckiej. Po powrocie do Polski pracował w parafii
konkatedralnej w Żywcu.
W 1998 r. został wikariuszem w parafii Przenajdroższej
Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej Krakowskiej.
W 2002 r. mianowany administratorem, a w 2004 r. proboszczem bystrzańskiej wspólnoty parafialnej.
Od 1 marca 2007 r. był dyrektorem Diecezjalnego
Rekolekcyjnego Domu Rodzin „Nazaret” w Bystrej
Krakowskiej.
W „Liście na Wielki Czwartek” 2005 r. pisanym z Polikliniki
Gemelli, św. Jan Paweł II Wielki zauważył, że „życie kapłana
ma sens, jeśli potrafi on uczynić z siebie dar, oddając się do
dyspozycji wspólnoty, służyć każdemu, kto jest w potrzebie.”
Tak było w przypadku księdza kanonika Tadeusza. Był
zaangażowany w pracę duszpasterską i katechetyczną,
organizował wyjazdy dla dorosłych i dzieci na „Wakacje
z Bogiem”, ferie dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. Przez wiele lat troszczył się o dzieci niepełnosprawne,
za co w czerwcu 2006 r. otrzymał „Order uśmiechu”.
Otaczał opieką ludzi starszych, chorych, odwiedzając ich
co miesiąc z Najświętszym Sakramentem. Czuwał nad pracą

Szanowni Państwo!

Jesteśmy z Wami od 2006 r., a od 2008 r. posiadamy status
Organizacji Pożytku Publicznego.
Misją naszej organizacji jest współudział w tworzeniu
warunków rozwoju i promocji Wilkowic - miejscowości
malowniczo położonej pomiędzy Beskidem Śląskim
a Beskidem Małym, którą realizujemy poprzez:
1. Eksponowanie walorów miejscowości i tworzenie atrakcji
przyciągających turystów.
2. Kultywowanie tradycji i kultury regionu.
3. Upowszechnianie inicjatyw prozdrowotnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym, rozwój kultury fizycznej
i sportu.
4. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wyrównanie
szans wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.

Głos Gminy Wilkowice

wspólnot dorosłych, młodzieży i dzieci. Organizował liczne
pielgrzymki po Polsce i za granicę.
Kilkakrotnie prowadził parafian do Ziemi Świętej,
Wiecznego Miasta, do Santiago de Compostella. Te trzy
miejsca, jak podkreślał, każdy katolik powinien odwiedzić
w czasie swojego życia.
Opiekował się młodymi zaangażowanymi w Światowe Dni
Młodzieży. To podczas tych przygotowań powstała sztuka
wystawiana w wielu parafiach pt. „Opowieść anioła” o oczekiwaniu na narodzenie Chrystusa w życiu św. Augustyna.
Były jasełka, „Spotkania z Kolędą”, festiwal „Gaude
Cantem” i wreszcie Bystrzańskie Recitale Organowe.
Prowadził wiele prac upiększających naszą świątynię.
W inwestycję na cmentarzu angażował nie tylko specjalistów
i instytucje, ale również sam wykonywał pewne prace.
Wielu, wpisujących się do księgi pamiątkowej czy wspominających śp. księdza proboszcza, twierdzi, że cechował go
zapał, gorliwość kapłańska, umiłowanie Eucharystii i pobożność maryjna. Był dobrym organizatorem i pielgrzymem,
pobożnym kapłanem i ojcem duchowym dekanatu.
Jak wygłosił w homilii pogrzebowej jego krajan ks.
Mirosław Włoch „ważna była dla niego duchowa formacja,
która rozpoczęła się w rodzinnym domu. Przeżywał swoje
życie z Bogiem i dla Boga. Żyjąc Eucharystią, wskazywał jej
zbawienny wpływ na życie.”
Ksiądz Tadeusz Krzyżak odszedł do Pana w wieku 61 lat
i w 34 roku kapłaństwa. 28 grudnia pożegnała Go wspólnota parafialna w Bystrej Krakowskiej. 29 grudnia po Mszy
św. pogrzebowej pod przewodnictwem księdza biskupa
Romana Pindla, spoczął w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Hałcnowie.
Spoczywaj w pokoju nasz Księże Proboszczu.
Parafianie

Podaruj nam SWÓJ
1% podatku !

POMOŻESZ W REALIZACJI POWYŻSZYCH ZAŁOŻEŃ!
Wystarczy, że wpiszesz w odpowiednim polu zeznania
podatkowego: Stowarzyszenie „RAZEM DLA WILKOWIC”
KRS 0000268430. Dziękujemy.
Ps.
Obecnie realizujemy „mini ogród sensoryczny” przy ul. Szkolnej.
luty 2022
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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 tel. 33 499 00 77 wew. 4, w terminie do 29 lipca 2022 roku.

Gdzie można kupić bilety MZK?
W związku z panującymi utrudnieniami w zakresie zakupu
biletów autobusowych MZK w Bielsku-Białej związanymi
z epidemią kooronawirusa SARS-CoV-2 (brak sprzedaży
biletów u kierowców autobusów), na stronie internetowej:
komunikacja.um.bielsko.pl udostępniona została interaktywna mapa przedstawiająca lokalizację punktów dystrybucji
biletów. Na terenie Gminy Wilkowice sprzedaż odbywa się
w następujących lokalizacjach:
Wilkowice, ul. Wyzwolenia 76, sklep „Delikatesy Centrum”,
Wilkowice, ul. Wyzwolenia 138, sklep „Delikatesy Centrum”,
Wilkowice, ul. Wyzwolenia 196, sklep „Żabka”,
Bystra, ul. Fałata, kiosk przy przystanku „Pod Źródłem”,
Bystra, ul. Szczyrkowska 58, sklep „Delikatesy Słonko”,
Bystra, ul. Wyzwolenia 1, placówka Poczty Polskiej.
Ponadto sprzedaż biletów MZK odbywa się za pośrednictwem 23 biletomatów oraz 4 punktów kasowych MZK
w Bielsku-Białej, jak również poprzez kanały mobilne (e-bilet):
SkyCash, moBILET, mPay oraz obsługę aplikacji kont bankowych.
UG w Wilkowicach

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Powiatu Bielskiego
Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego została
powołana w 2019 r. jako organ doradczy Starosty Bielskiego
w zakresie zarządzania ruchem na drogach gminnych i powiatowych. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele: Zarządu
Powiatu, Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału
Zarządzania Kryzysowego, Zarządu Dróg Powiatowych,
Komendy Miejskiej Policji oraz Komisji Porządku Publicznego
Rady Powiatu. Do zadań Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego należy:
- rozpatrywanie opinii lub wątpliwości związanych z projektami organizacji ruchu,
- analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie
Powiatu Bielskiego,
- opiniowanie wniosków dotyczących bezpieczeństwa
ruchu drogowego,
- wspieranie współpracy w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego pomiędzy gminami i powiatem bielskim,
- współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przedstawianie Staroście rozwiązań i wniosków dotycząstrona 14
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cych poprawy organizacji ruchu i bezpieczeństwa na drogach
Powiatu Bielskiego.
Wymiernym efektem dotychczasowej pracy Komisji są
zrealizowane zadania inwestycyjne i bieżące, które przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Wykaz tych
prac publikowany jest co roku w „Raporcie o stanie Powiatu”.
Komisja w swojej pracy stara się także podejmować pewne
działania profilaktyczne. W ramach takich działań m.in. przekazano 4 tys. szt. elementów odblaskowych do Komendy
Miejskiej Policji w Bielsku-Białej z przeznaczeniem dla
najmłodszych uczniów w szkołach podstawowych naszego
powiatu. Akcja ta będzie kontynuowana. Chcemy także na
łamach „Mojego Powiatu” publikować informacje, materiały
przygotowane przez Policjantów Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej dotyczące spraw
bezpieczeństwa na drogach. Zachęcam Państwa do lektury.
Adam Caputa – Radny Rady Powiatu,
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego oraz
członek Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
luty 2022

Nowy taryfikator za wykroczenia w ruchu drogowym
Rok 2021 to czas, gdy doszło do wielu istotnych zmian
przepisów ruchu drogowego. Zmieniły się między innymi
zasady, dotyczące zachowania kierujących w rejonie przejść
dla pieszych, korzystania przez pieszych z dróg. Zmieniony
został limit dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym, który obecnie wynosi do 50 km/h przez całą dobę,
a także wprowadzono obowiązek zachowania odpowiedniej
odległości od pojazdu poprzedzającego na autostradach
i drogach ekspresowych, wynoszący nie mniej niż połowę
prędkości pojazdu poprzedzającego określoną w metrach
(np. pojazd jadący z prędkością 100 km/h – odstęp min. 50
m). Wprowadzone zostały przepisy dotyczące poruszania
się osób na urządzeniach wspomagających ruch (np. rolki,
zwykłe hulajnogi), hulajnogach elektrycznych, urządzeniach
transportu osobistego (np. segway).
Nowy 2022 rok to kolejne zmiany, tym razem związane z wysokością grzywien za najbardziej niebezpieczne
i nieodpowiedzialne wykroczenia na drodze, a w dalszej
perspektywie, również ze zmianą ilości punktów karnych
nakładanych na kierowcę. W myśl nowych przepisów
sześciokrotnie wzrosła wysokość maksymalnej kary finansowej nakładanej przez sąd. To oznacza, że kiedy sprawa
kierowcy naruszającego przepisy ruchu drogowego trafi do
sądu, grzywna może sięgnąć nawet 30.000 zł, a nie do 5.000
zł jak do tej pory. W przypadku kontroli drogowej zakończonej
mandatem policjant lub inny organ kontrolny może nałożyć
mandat do 5.000 zł (do tej pory 500 zł) lub, w przypadku
zbiegu przepisów ustawy, do 6.000 zł. Intencjom ustawodawcy przy wprowadzaniu zmian przyświeca cel poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Polska bowiem jest
nadal krajem „przodującym” w niechlubnych europejskich
statystykach w ilości osób zabitych i rannych w zdarzeniach
drogowych.
Policjanci bielskiego garnizonu w 2021 roku na drogach
miasta i powiatu bielskiego odnotowali 82 wypadki drogowe,
w których śmierć poniosło 6 osób, a 95 zostało rannych. Był
to kolejny z rzędu rok, w którym nastąpiła poprawa bezpieczeństwa na drogach.
Znaczące podwyższenie kar (oraz ich nieuchronność) za
najbardziej niebezpieczne wykroczenia mają przyczynić się
do zmniejszenia ilości zdarzeń drogowych, w szczególności
tych najtragiczniejszych. Podwyższeniu uległy mandaty za
przekraczanie dopuszczalnej prędkości, w szczególności
o 31 km/h i więcej.
Wysokość grzywien za przekroczenia prędkości powyżej
31 km/h:
grzywna

o 31-40 km/h			
o 41-50 km/h			
o 51-60 km/h			
o 61-70 km/h			
o 71 i więcej			

800 zł
1.000 zł
1.500 zł
2.000 zł
2.500 zł

Aditya Vyas by Unsplash.com

Przekroczenie prędkości

Nowe rozporządzenie znacząco podwyższa grzywny
również za nieprawidłowe zachowania w stosunku do
pieszych czy nieprawidłowe wyprzedzanie. Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na
oznakowanym przejściu dla pieszych lub wchodzącemu
na to przejście zapłacimy mandat 1.500 zł. Taki sam
mandat grozi kierującemu pojazdem, który wyprzedzi
inny pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie
jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem.
Podobnie jest w przypadku omijania pojazdu, który jechał
w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, czy za jazdę wzdłuż po
chodniku dla pieszych. Dodatkowo, w sytuacji spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa pieszego, sąd może
orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Minimum 1.000
złotych grzywny zapłaci kierowca, który nie zastosuje się
do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem
drogowym.
Podniesiona została również kara za kierowanie
pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień.
Obecnie oprócz grzywny nakładanej przez sąd minimum
1.500 złotych, obligatoryjnie wobec takiego kierowcy
zostaje orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.
Bardzo surowe konsekwencje grożą kierowcy, który
doprowadzi do kolizji drogowej. W takim przypadku
policjant nałoży mandat 1.000 zł powiększony o kwotę
mandatu za wykroczenie, które było przyczyną tego
zdarzenia. Przykładowo, jeśli kierowca doprowadzi do
kolizji z powodu nieprawidłowego wyprzedzania, otrzyma
mandat w wysokości 2.000 zł.
Kolejną grupą wykroczeń, za które znacząco wzrosły
kary, są niewłaściwe zachowania na przejazdach kolejowych. Kary w tej grupie wykroczeń wynoszą 2.000 zł,
zarówno dla pieszych, jak i kierujących. Z mandatem
takiej wysokości musi liczyć się pieszy, który naruszy
zakaz wejścia na przejazd kolejowy, gdy zapory lub
półzapory są opuszczone, bądź rozpoczęło się ich opuszczanie. Kierowca grzywnę taką otrzyma np. za naruszenie
zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór
oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało
rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone. Tyle
samo groził za wjazd na przejazd, jeśli po jego drugiej
stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy.
Znacząco podniesione zostały kary za jazdę pojazdem
innym niż mechaniczny (np. rowerem) pod wpływem alkoholu. Jeśli kierowca znajduje się pod wpływem alkoholu,
czyli w jego organizmie jest od 0,2 do 0,5 promila alkoholu
grozi mu mandat 1.000 zł. Natomiast w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu) mandat wynosi
2.500 zł.
Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie obowiązujących przepisów, tak
aby zawsze bezpiecznie dotrzeć do celu.
Podwyższenie grzywien za najbardziej niebezpieczne
wykroczenia na drodze, ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
asp. Ilona Michalczyk
Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej
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Kultura
Styczeń to również miesiąc karnawału. Z tej okazji w GOK
„Promyk” odbył się seans taneczny: nagranie koncertu inauguracyjnego III Tygodnia Tańca, który miał miejsce w ubiegłym
roku. Już w maju 2022 r. planowany jest kolejny - IV Tydzień
Tańca w naszym Ośrodku! Miejmy nadzieję, że tym razem
zobaczymy tancerzy na żywo.

Styczeń był miesiącem kolędowania zarówno w GOK
„Promyk”, jak i w całej Gminie Wilkowice.
15 stycznia odbył się XXI Festiwal Kolęd i Pastorałek
„Spotkanie z Kolędą” im. Piotra Jakóbca wraz z mszą świętą
w Kościele p.w. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa
w Bystrej Krakowskiej. To już tradycja w naszej gminie –
z tej okazji co roku odwiedzają nas okoliczne chóry oraz
zespoły regionalne. Tym razem swoją obecnością zaszczycili nas: Chór „Zasolnica” z Porąbki (dyr. Barbara Gacek),
Zespół Regionalny z Pisarzowic „Pisarzowianki” oraz Zespół
Regionalny z Jasienicy „Jasieniczanka”. Dziękujemy za
wspólne kolędowanie! W Kościele zapanowała znakomita
i serdeczna atmosfera. Bycie świadkiem takich wydarzeń jest
niebywałą przyjemnością, szczególnie w czasach pandemii.
Korzystając z okazji dziękujemy Pani Krystynie Fenik za
pomoc w organizacji i prowadzenie. Zapraszamy za rok!

Po udanej grudniowej premierze filmu „Zbójnicy
Klimczoka”, który jest realizacją projektu z zadań publicznych
Gminy Wilkowice, 25 stycznia mieszkańcy naszej gminy
ponownie mieli przyjemność zobaczyć produkcję na dużym
ekranie na naszej sali widowiskowej.
Zostając przy temacie kina, z przyjemnością informujemy,
że i w tym roku Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” będzie
sceną dla Dyskusyjnego Klubu Filmowego. W ubiegłym
miesiącu w ramach DKF „Promyk” wyświetlony został film
„Aida” reż. Jasmila Zbanić, „Komedianci debiutanci” reż.
Emmanuel Courcol oraz „Supernova” reż. Harry Macqueen.
Prelekcją w każdy seans wprowadził nas, jak zawsze niezastąpiony, nasz kierownik artystyczny – Pan Paweł Duda.
4 lutego 2022 roku odbyło się u nas spotkanie z psychodietetykiem i autorką książki „Kuchnia dla życia, czyli wpływ
diety na odporność, geny i mikrobiom” Panią Wiesławą
Rusin. Na spotkaniu dowiedzieliśmy się
wielu ciekawych rzeczy, m.in. jak cukier
w diecie niekorzystnie wpływa na nasz
organizm, czego powinniśmy unikać
w diecie i o co ją wzbogacić, aby czuć się
zdrowo i mieć energię. Podczas wykładu
mieliśmy okazję skosztować pysznego
ekologicznego chleba z samych ziaren,
według autorskiego przepisu Pani
Wiesławy, a także świeżo tłoczonego
oleju z ekologicznych nasion, wytwarzanego w manufakturze Pana Mariusza
Maziuka. Spotkanie umiliły nam Panie
z apteki DOZ z Wilkowic serwując naturalne soki bez cukru i herbatki ziołowe.

We wtorek 1 lutego mieliśmy przyjemność spotkać się na ostatnim już
wspólnym kolędowaniu w tegorocznym
okresie świątecznym. Podczas koncertu
kolęd, na scenie zaprezentowali się
uczniowie naszych grup „Promykowych” –
grupa gitarowa pod opieką Jakuba Bejdy
oraz grupa akordeonowa – pod opieką
Wojciecha Pacha. Uczestnicy zajęć,
którzy za instrument muzyczny obrali
sobie akordeon, z góralskim akcentem
wesoło rozpoczęli koncert. Wydarzenie
zakończył występ młodych gitarzystów.
Dziękujemy naszym uczniom za wspaniały pokaz i życzymy dalszych sukcesów
w rozwijaniu swoich umiejętności muzycznych! Dziękujemy również instruktorom
za pasję i serce, które wkładają w przygotowywanie naszych grup.
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NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY! Prosimy o zapisy.
WSZYSTKIE
WYDARZENIA
WSTĘP WOLNY! Prosimy
o zapisy.
Regulaminy i szczegółyNA
wydarzeń
dostępne
są na www.gokpromyk.pl.
Kalendarz
może ulec zmianie.
NAwydarzeń
WSZYSTKIE
WYDARZENIA
WOLNY! ProsimyKalendarz
o zapisy. może ulec zmianie.
Regulaminy i szczegóły
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Pozytywna energia sztuki ludowej Ikar 2021 w dziedzinie kultury
dla Zbigniewa Micherdzińskiego
Zbigniew Micherdziński jest zarówno
cenionym autorem prac malarskich na szkle
inspirowanych sztuką ludową, jak i mecenasem sztuki. W czasie kilkudziesięciu lat
oddanej pracy na rzecz twórczości udało mu
się zorganizować ponad 300 wystaw i wypromować wielu twórców. Jest pomysłodawcą
i wieloletnim kierownikiem Galerii Sztuki przy
Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej
(działającej od ponad 30 lat), aktywnym animatorem niezliczonych wydarzeń kulturalnych,
kilku imprez turystycznych i folklorystycznych,
organizatorem
kilkudziesięciu
konkursów
o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, a także wielu wystaw i kiermaszów
sztuki ludowej w Polsce i za granicą. Jest także
pomysłodawcą m.in. Beskidzkiego Centrum
Zabawkarstwa Ludowego i Beskidzkiej Szkoły
Folkloru, które działają w Bielsku-Białej przy
ROK.
Za tę wybitną działalność otrzymał prestiżową nagrodę
w zakresie kultury i sztuki – Ikar 2021. Statuetkę odebrał
10 stycznia 2022 r. podczas uroczystej gali w Teatrze
Polskim, z rąk prezydenta miasta Bielska-Białej - Jarosława
Klimaszewskiego. Ta prestiżowa nagroda uzupełniła kolekcję
odznaczeń, które za swoje zasługi jako animatora kultury
Zbigniew Micherdziński otrzymał w poprzednich latach, m.in.
nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie kultury, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Woj.
Śląskiego oraz Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi, a także
jedno z najważniejszych odznaczeń w dziedzinie kultury Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Sztuka od zawsze była Zbigniewowi Micherdzińskiemu
bliska, zajmował się różnymi jej dziedzinami, próbował wielu
technik, jednak najbliższe jego sercu jest malowanie na szkle.
Jak sam mówi – najbardziej lubi malować anioły, Madonny
i wybranych świętych.
Jego obrazy niosą radosne przesłanie, a śpiewające
anioły i zamyślone Madonny przenoszą odbiorcę w inny
wymiar. Są też odpowiedzią i lekarstwem na pandemię.
Dawniej, gdy chaty były nieduże i ciemne - żywe kolory
wnosiły do nich nieco światła. Tak i w dzisiejszych czasach obrazy Zbigniewa Micherdzińskiego wnoszą radość i kolor do
szarości dnia codziennego. Mają w sobie tę odrobinę magii,
która sprawia, że trudno od nich oderwać wzrok. Oryginalne
i wyszukane zestawienia kolorystyczne odsłaniają niezwykły
kunszt autora, wrażliwość połączoną z doskonałym opanowaniem „warsztatu”.
Zbigniew Micherdziński, prowadząc warsztaty malowania
na szkle, zachęca do tej techniki wszystkich zainteresowanych. Pod jego okiem powstało wiele ciekawych prac, które
zostały stworzone zarówno przez dzieci jak i przez dorosłych.
Prowadził warsztaty między innymi w ramach Stypendium
Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury, które
otrzymał na realizację projektu: „Magia tradycji ludowych
w malarstwie na szkle w oparciu o szkołę żywiecką i jeleśniańską”, warsztaty dla uczniów, dla uczestników Tygodnia
Kultury Beskidzkiej, liczne warsztaty dla rozmaitych grup
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foto: Paweł Sowa / wydział prasowy UM Bielsko-Biała
(największa liczyła prawie 40 osób) oraz zajęcia indywidualne.
Zbigniewowi Micherdzińskiemu zawdzięcza swój rozwój
również Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach.
Z Gminą Wilkowice związany jest od prawie 20 lat. Pierwsze
spotkania i zorganizowane przez niego wystawy odbywały się
w salce katechetycznej przy kościele św. Michała Archanioła
w Wilkowicach. Kolejne, już we współpracy z Gminną
Biblioteką Publiczną, w galerii biblioteki. Począwszy od
konkursu sztuki ludowej „Anioły w malarstwie na szkle
i w rzeźbie”, w bibliotece co roku organizowane były konkursy,
których pomysłodawcą był właśnie Zbigniew Micherdziński.
Pomagał w organizacji, podsuwał tematy, zapraszał jurorów,
kierował i prowadził. Dzięki niemu nie tylko pracownicy
biblioteki, z panią dyrektor Agatą Prochownik na czele, ale
również mieszkańcy gminy mieli okazję zetknąć się ze sztuką
ludową, poznać ją i nauczyć się rozpoznawać. Jak mówi pani
Agata: „Nauczył nas patrzeć na sztukę ludową”. Biblioteka
nawiązała kontakty z twórcami ludowymi z całej Polski,
z koneserami, etnologami i organizatorami konkursów zagranicznych. On sam traktuje Gminę Wilkowice jako „perełkę”,
wykazującą wyjątkową troskę o zachowanie dziedzictwa
kulturowego i rozwój sztuki, dlatego tak chętnie organizuje
tutaj wystawy, wernisaże i warsztaty. Jednymi z pierwszych
były „Jak powstaje dzieło” oraz „I Ty możesz być artystą”,
w których wzięli udział tacy twórcy jak Stanisław Kwaśny
czy Mateusz Gębala. Zbigniew Micherdziński nadal aktywnie
wspiera organizowane przez GBP w Wilkowicach wydarzenia
kulturalne, zaszczycając je swoją obecnością. Nie spoczywa
na laurach również jako malarz – wciąż tworzy nowe prace,
które spotykają się z uznaniem odbiorców.
Serdecznie gratulujemy Zbigniewowi Micherdzińskiemu
wybitnych osiągnieć w sztuce, w której łączy swoją pracę
z pasją. Życzymy wielu dalszych owocnych działań twórczych dających poczucie spełnienia i spokoju oraz wielu
radosnych kolorów towarzyszących na każdym etapie życia
zawodowego i osobistego.
Elżbieta Fabirkiewicz
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Konkurs Kolęd i Pastorałek
25 stycznia 2022 r. komisja konkursowa w składzie:
Sekretarz Gminy Alicja Raszka-Micherdzińska – przewodnicząca, Ksiądz Proboszcz Rafał Brzuchański, Romana
Chodkowska, Jolanta Kajzer, oceniła nagrania, które wpłynęły na tegoroczny konkurs przeprowadzony w formie
online, ze względu na reżim sanitarny. Celem konkursu jest
popularyzowanie kolęd, pastorałek, kultywowanie tradycji
bożonarodzeniowego kolędowania ze starymi rekwizytami
używanymi w naszym regionie (gwiazda, turoń, szopka) oraz
prezentowania starych zapomnianych tekstów. W konkursie
wzięło udział ok. 250 uczestników prezentujących wysoki
poziom umiejętności wokalnych i instrumentalnych, rekwizyty oraz stroje kolędnicze. Komisja podczas oceny zwracała
uwagę na ogólny wyraz artystyczny oraz ekspresję wykonania. Po odsłuchaniu i obejrzeniu 28 prezentacji w dwóch
kategoriach w poszczególnych grupach wiekowych, postanowiono przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
I. w kategorii „Soliści, duety, zespoły wokalne do 6 osób”:
dzieci przedszkolne: I miejsce: Lena Ziemiańska lat
5, Szymon Kubica lat 5, uczniowie klas I-III: I miejsce:
Karolina Dyczek, Zofia Nawieśniak, II miejsce: Martyna
Imielska i Aleksandra Kliś, Aleksandra Więckowska i Antoni
Więckowski, III miejsce: Julian Siuda, wyróżnienie: Martyna
Nawrocka, uczniowie szkół podstawowych IV-VIII oraz
ponadpodstawowych: I miejsce: Róża Gurdek, Michalina

Michniok, II miejsce: Julia Rączka, III miejsce: Laura Lisek i Lena
Pietrusiak, kolędujący dorośli: I miejsce: Nona & Company
w składzie: Nina Kumorek, Adam Penkała, Mateusz Klein;
II. w kategorii „Zespoły powyżej 6 osób”:
dzieci przedszkolne: I miejsce: „Ogniki” oraz „Skrzaty”,
II miejsce: „Myszki”, III miejsce „Motylki”, uczniowie klas I-III:
I miejsce: Uczniowie kl.I SP nr 1, Klasa 2a SP nr 2, II miejsce:
„Rozśpiewane pierwszaki” SP nr 2, Uczniowie klasy III SP nr
1, III miejsce: Trzecioklasiści z SP nr 2 w Bystrej, wyróżnienie:
Uczniowie klasy II SP nr 1; uczniowie szkół podstawowych
IV-VIII oraz ponadpodstawowych: I miejsce: „Animato” ZSP
w Mesznej, II miejsce: Uczennice klasy IV SP nr 1, Kolędnicy
z VIId SP nr 2, grupy kolędujące: I miejsce: Dzieci Maryi
z Bystrej Krakowskiej „Promyk”, II miejsce: „Bystrzańska
Schola” przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Bystrej Śląskiej.
Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 6 lutego 2022 r.
w kościele pw. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa
w Bystrej Krakowskiej. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
gratuluje wszystkim uczestnikom talentu i pięknych prezentacji. Pan Stanisław Kwiatek serdecznie dziękuje opiekunom
za przygotowanie dzieci oraz uczniów do występów, dziękuję osobom, dzięki którym konkurs został zorganizowany:
Członkom Komisji, Dyrektor Agnieszce Sech-Brzósce
i pracownikom GOK ”Promyk”, Ks. Proboszczowi Rafałowi
Brzuchańskiemu, Olimpii Podwacietnik oraz Radzie Sołeckiej,
Wójtowi Gminy Wilkowice i ludziom „dobrego serca” za
wsparcie finansowe. Do zobaczenia za rok, mamy nadzieję,
że na scenie.
POAK Bystra

Oświata
Odeszłaś zbyt wcześnie… wspomnienie o Ani Maślance
31 stycznia obchodziłaby 46.
urodziny. Niestety, choroba, która
rozwinęła się jak burza, nie dała szans
na przeżycie kolejnego jubileuszu.
Odeszła 19 stycznia. Nie mieliśmy
nawet szansy na pożegnanie. 24 listopada była jeszcze wśród nas na
konferencji. 24 stycznia, podczas
kolejnej konferencji, z bólem patrzyliśmy na miejsce, którego już nie zajęła.
Dla starszej młodzieży była Panią
Anną Maślanką – polonistką i nauczycielką edukacji dla bezpieczeństwa;
dla uczniów klasy III – ulubioną
wychowawczynią; dla nas – naszą
Anią.
Spędziliśmy wspólnie wiele lat,
najpierw w gimnazjum, potem w nowo
utworzonej podstawówce. Byliśmy razem na dobre i na złe.
Przeżywaliśmy radości i smutki.
Na Ani nigdy nikt się nie zawiódł. Miała w sobie nie tylko
odpowiedzialność i sumienność, ale także wielkie pokłady
uczciwości i prawości. Bolało ją, kiedy widziała, że ktoś
zapomina, co to znaczy być człowiekiem. Wielokrotnie
powtarzała, że nie rozumie tych, którzy zamiast żyć
w spokoju i w przyjaźni z ludźmi, niszczą życie innych,
a przy okazji – swoje; którzy ogarnięci zawiścią, gubią to,
Głos Gminy Wilkowice

co najważniejsze. Ona na pewno nie
potrafiła krzywdzić. Obdarowywała
dobrem, życzliwością i szacunkiem.
W zmiennej szkolnej rzeczywistości
nie szła najprostszą drogą. Myśląc
o przyszłości, jako polonistka ukończyła studia podyplomowe w trzech
specjalnościach: pracy w bibliotece
szkolnej, edukacji dla bezpieczeństwa
i – trzy lata temu – nauczania początkowego. Dawała tak wiele z siebie,
miała jeszcze tyle do zaoferowania…
Lubiła nasze wspólne zabawy
w teatr. Współorganizowała coroczne
szkolne i pozaszkolne przedstawienia.
Cieszyła się z sukcesów stworzonego
z wielkim zaangażowaniem musicalu „Mały Książę”. Kolejny projekt
- widowisko oparte na „Opowieściach z Narnii” - przerwała
pandemia. Ostatnio rodziły się w nas myśli o jego wskrzeszeniu. Ale Ani zabrakło. Przeszła do innego świata. Już nie
podpowie, nie wesprze, nie rzuci się w wir wspólnej pracy.
Pozostało wspomnienie, ból w sercu i puste miejsce
w pokoju nauczycielskim.
Dziękujemy Ci, Aniu, że byłaś z nami.
Koleżanki i koledzy z SP nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej
luty 2022
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Styczniowe sukcesy zespołu „Animato” ze szkoły w Mesznej
Zespół Animato rozpoczął swoją działalność we wrześniu
2021 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej.
Początkowo liczył on 16 członków, w chwili obecnej do
zespołu należy 25 osób. W jego skład wchodzą następujący uczniowie: Hanna Marcalik, Tobiasz Zieliński, Oliwia
Grygierczyk, Amelia Duraj, Paweł Kufel, Daria Juraszek,
Emilia Szymura, Magdalena Włodarczyk, Igor Belczyk, Julia
Sojka, Lena Tomaszek, Mariem Hammami, Magdalena
Waleczek, Natalia Kajstura, Joanna Góralczyk-Rajewska,
Katarzyna Góralczyk-Rajewska, Roksana Janek, Gabriel
Zieliński, Bartosz Włodarczyk, Małgorzata Gałęzia, Karolina
Tlałka, Adam Dunat, Damian Duraj, Miłosz Juraszek, Dominik
Kubica. Zespół od początku roku aktywnie uczestniczy
w próbach oraz występuje w różnych przeglądach i konkursach wokalnych. Styczeń był miesiącem wyjątkowo dużej
aktywności scenicznej.
13 stycznia 2022 roku w Szczyrkowskim Centrum Kultury
odbył się 28. Konkurs Kolęd i Pastorałek. Celem konkursu
było: kultywowanie tradycji świątecznych, rozbudzenie
w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd, pastorałek,
rozwijanie talentów muzycznych, rozbudzanie zainteresowań
muzycznych, integracja dzieci, upowszechnianie kultury
muzycznej, prezentacja wartościowych kolęd i pastorałek.
Zespół za swój występ w swojej kategorii wiekowej otrzymał
pierwsze miejsce.
Kolejnym wydarzeniem był 28. Przegląd Kolęd
i Pastorałek, który odbył się 16 stycznia 2022 roku w kościele
parafialnym pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny w Mesznej. Celem przeglądu było zachęcenie dzieci
i młodzieży do tradycyjnego bożonarodzeniowego kolędowania ze starymi rekwizytami używanymi w naszym regionie
(gwiazda, turoń, szopka), do przypomnienia starych, zapomnianych kolęd i pastorałek.
Uczestnicy przeglądu mogli występować solo oraz w grupie
kolędniczej. Zespół Animato podczas przeglądu wystąpił jako
drugi zespół w kolejności. Następnie kilku solistów z zespołu
zaprezentowało po jednej kolędzie, pastorałce pokazując
swój talent wokalny.

23 stycznia 2022 roku na Biwaku w Bystrej zespół wziął
udział w przeglądzie grup kolędniczych XII Bystrzańskie
Gody-Kolędnicy Przebierańcy. Zespoły oceniane były za
prezentowane kolędy, pastorałki, powinszowania bożonarodzeniowe i noworoczne oraz stroje.
Zespół Animato przebrany w tradycyjne stroje kolędnicze
zaprezentował następujące kolędy i pastorałki: „Pójdźmy
wszyscy do stajenki”, „Skrzypi wóz”, „Kolędnicy wędrownicy”,
„Jeszcze nie czas”, „Gore Gwiazda Jezusowi” oraz powinszowania noworoczne. Występ został przyjęty bardzo ciepło
i nagrodzony gromkimi brawami przez publiczność.
Ostatnim styczniowym zmaganiem konkursowym był
X Konkurs Kolęd i Pastorałek w Bystrej przeprowadzony
w formie online.
Komisja podczas oceniania nagrań zwracała uwagę na
poziom wokalny wykonania utworu, stroje oraz rekwizyty.
Po odsłuchaniu i obejrzeniu 28 prezentacji, które spełniały
wszystkie wymagania ujęte w regulaminie postanowiła przyznać zespołowi Animato pierwsze miejsce w swojej kategorii
wiekowej za kolędę „Kolędnicy, wędrownicy”.
Dziękuję Dyrekcji Szkoły w Mesznej, nauczycielom Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej, obsłudze szkoły,
rodzicom, przyjaciołom z Domu Kultury w Buczkowicach
oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesów
zespołu Animato.
Karolina Zasiadczuk-Kubica

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w SP 1 w Wilkowicach
To już 30. Finał WOŚP, a 24. w Sztabie SP1 Wilkowice.
30 stycznia 2022 r. o 700 na kwestę wyruszyli pierwsi
wolontariusze wraz z nauczycielami - opiekunami, aby
o 1900 zakończyć zbiórkę na tegoroczny cel, czyli wyposażenie dziecięcych oddziałów okulistycznych. Co się działo
w tym czasie w pogodzie, tego nie pamiętają nawet Ci, którzy
z Orkiestrą w Wilkowicach grają od początku. Powiedzieć,
że wiało, lało i sypało śniegiem, to jak nic nie powiedzieć.
Żadnemu wolontariuszowi nie przyszło jednak do głowy
rezygnowanie z kwesty, a trzeba wam wiedzieć, że wolontariuszami byli w większości uczniowie naszej szkoły z klas
5-8 i kilku sympatyzujących z nami uczniów szkół średnich.
Mogliście nas spotkać w okolicach kościołów oraz na ulicach
w Wilkowicach, Bystrej i Mesznej, w Szczyrku, na Magurce,
na szczycie Klimczoka oraz Chacie na Groniu, a także nasze
uczennice - zawodniczki LKS „Klimczok-Bystra” i zarazem
wolontariuszki, gdzieś… w Polsce. Siłą 47 wolontariuszy
zebraliśmy do puszek 24.815 zł, a na naszej eskarbonce
w dniu Finału było 3.085 zł. To w sumie 27.900 zł + waluta
obca, złoty pierścionek i kolczyk.
Sami wolontariusze nic by nie zdziałali, gdyby nie wszyscy,
którzy z nami zagrali i wrzucili datki do puszek, czy przekazali na eskarbonkę. Bardzo Wam jeszcze raz dziękujemy.
Jesteśmy wdzięczni rodzicom naszych uczniów za przestrona 20
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kazanie produktów żywnościowych, napoi, ciast na rzecz
naszych Wolontariuszy. Serdeczne podziękowanie dla
OSP Wilkowice, za to, że od początku trwania Orkiestry
w Wilkowicach wozi naszych Wolontariuszy na miejsca
kwesty (i nie inaczej było w tym roku), a także naszej „ekipie
księgowych”, bez których nie wyobrażamy sobie liczenia
pozbieranych pieniędzy. Dziękujemy wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób nam pomogli.
Mieliśmy wielką ochotę zebrać w tym roku kwotę 47 tys. i tym
samym poszczycić się okrągłym milionem złotych zebranym
przez nasz sztab. No cóż… poczekamy do przyszłego 31.,
a u nas 25. (okrąglutkiego) Finału. Rekordem, jak mówi sam
Szef Jerzy Owsiak, nie są kolejne kwoty zebrane podczas
Finałów, ale to, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
ciągle gra, gra w Wilkowicach…
A oto, czym została w tym roku
obdarowana grupa naszych wolontariuszy: piękny rysunek i cały
słoik zebranych grosików, przyozdobiony przez małą Marcysię
z informacją, że chce pomagać
chorym dzieciom. Rośnie kolejna
wolontariuszka…
Szef Sztabu Gabriela Giełtowska
luty 2022

„Drzewa są po prostu piękne, potrzebują tak niewiele, bo słońca, deszczu… a od nas szacunku”. (Łukasz Borowicz)

Czyli słów kilka o laureatach Powiatowego Konkursu
Ekologicznego „Człowiek a środowisko” 2021 r.
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach
W grudniu 2021 roku podano wyniki
organizowanego każdego roku konkursu
ekologicznego „Człowiek a środowisko”. Ten
konkurs o charakterze powiatowym organizuje Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej
w trzech kategoriach: literackiej, fotograficznej i prezentacji multimedialnej. Wśród
laureatów, co nas niezmiernie cieszy, są
nasi uczniowie: Paweł Czader, kl. 7A, (praca
literacka), Jakub Pogoda, kl. 5A, (praca
literacka), Wiktor Kubiak, kl. 5B (praca multimedialna i fotograficzna) i Zofia Joneczko,
kl. 4B (praca multimedialna). Uczniowie
pracowali pod kierunkiem pani Wiesławy
Stolarczyk-Kos i pani Anity Tyrlik.

Zosia Joneczko z klasy 4B zaprezentowała, jak w domu można
żyć ekologicznie. Sprawą ekologii zajmuje się cała jej rodzina.
Wszyscy segregują surowce wtórne do odpowiednich pojemników.
Na zakupy wybierają się zawsze z torbą wielokrotnego użytku… i,
co najważniejsze, sporządzają listę potrzebnych produktów, aby nie
marnować żywności. W domu zamiast środków chemicznych używa
się ekologicznych zamienników. Stosują zasadę recyklingu, z czegoś
zbędnego tworzą coś nowego i ładnego. Uczennica zdobyła wyróżnienie w kategorii prace multimedialne.

W swojej prezentacji Wiktor Kubiak z klasy 5B
pokazał, jak żyć w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i jak o niego dbać. Najważniejsze są właściwe
wybory, dokonywane już od najmłodszych lat. Można
przecież częściej jeździć rowerem niż samochodem,
używać siatek wielorazowych, a nie foliowych reklamówek, korzystać z prysznica zamiast kąpieli w pełnej
wannie, sadzić drzewa, a nie wycinać, segregować
śmieci i oddawać do recyklingu. Uczeń zajął III miejsce
w kategorii prace multimedialne i wyróżnienie w kategorii prace fotograficzne.

Prezentujemy prace naszych uczniów:

„Las woła”
Las woła nas,
bo dziś jest ten czas,
że musimy zacząć działać
i o naszą przyrodę się starać.

„Eko pszczoła”

My jego przyjaciele
znamy sposobów wiele.
Pomożemy drzewom, rzekom i łąkom,
by pozwolić rozkwitnąć znów pąkom.

Gdy chcesz dobry być dla Ziemi,
Z ekologią nie schodź do podziemi!
Segregacja i recykling, oszczędzanieTo jest powód na afiszowanie!

Posprzątamy śmieci w lesie!
Niech ta wiadomość daleko się niesie,
że chcemy bardzo pomagać
i z wszystkimi trudnościami się zmagać.

Każdy człowiek, czy to mały, czy też duży,
Na szacunek nasz zasłuży,
Kiedy będąc w lesie, w parku, w szkole
Nie zapomnij o małej pszczole!
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Będziemy zbierać puszki, butelki,
aż będzie pełny kosz wielki.
Zajrzymy pod wszystkie kamyki,
przeglądniemy rwące strumyki!
Przysłuchuje się nam sosna,
piękna, zielona i wyniosła,
kołysze się na wietrze
i po cichu nam szepce:

I zbuduje dla niej domek,
Potraktuje tak, jak ziomek.
Niechaj sobie każda pszczoła
Lata wszędzie, dookoła.

Moi drodzy przyjaciele
pokładam w was nadziei wiele.
Las bez pomocy będzie stracony,
a dzięki wam może być ocalony!
autor: Paweł Czader, kl. 7a - wyróżnienie

Niech zapyla wszystkie kwiaty,
Nie zważając na krucjaty.
Bo ta pszczoła, choć tak mała,
O losach świata przyrody będzie decydowała!
autor: Jakub Pogoda, kl. 5A - wyróżnienie

Laureatom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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Góralskie jasełka
„Mądrej Sówki”
Niewątpliwie okres Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, pełen radości, refleksji, nadziei i serdecznych
spotkań w gronie najbliższych. W dobrym przeżyciu Bożego
Narodzenia pomaga świadome pielęgnowanie tradycyjnych zwyczajów i rytuałów świątecznych. Jednym z nich
są Jasełka, czyli widowisko o Bożym Narodzeniu, którego
treścią jest historia narodzenia Pana Jezusa.
20 stycznia 2022 r. na deskach sceny Domu Strażaka
w Wilkowicach po raz kolejny stanęły przedszkolaki
z Niepublicznego Przedszkola „Mądra Sówka” z Wilkowic,
wystawiając Jasełka. W tym roku Jasełka miały charakter
góralski. Świąteczny nastrój podkreślały niecodzienne stroje
dzieci oraz bożonarodzeniowa dekoracja sali, przedszkolaki na moment przestały być zwykłymi dziećmi i zmieniły
się w najświętszą rodzinę, przenosząc wszystkich obecnych
w czasy sprzed dwóch tysięcy lat. Nie zabrakło górali, góralek,
kolędników, aniołów, trzech króli, czy Boskiej Rodziny,
a tańce, oryginalna góralska muzyka, stroje, kolędy w wykonaniu dzieci i niesamowita atmosfera poruszyły niejednego
widza, a rodzice i dziadkowie pękali z dumy.
Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem
wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności
recytatorskie i wokalne. Dzieciaki zaprezentowały się wprost
wspaniale. Uśmiechy, które nie schodziły z ich twarzy były
dowodem na to, że świetnie się przy tym bawiły. Wszystkim

przedszkolakom należą się ogromne pochwały za zaangażowanie, recytowane wierszyki, kolędy i pastorałki, dzięki
którym stworzyły wspaniałą, świąteczną atmosferę i podbiły
serca całej widowni. Wspólnie z nami tę uroczystą chwilę
przeżywali: Wójt Gminy Wilkowice Pan Janusz Zemanek,
któremu serdecznie dziękujemy za wsparcie i możliwość
zorganizowania tego przedsięwzięcia w sali OSP, a także
rodzice i dziadkowie naszych przedszkolaków.
Wielkie podziękowania należą się również uczniom
Fundacji Braci Golec: Wiktorii, Lenie i Kubie, którzy zagrali dla
naszych miłych gości krótki koncert prezentujący pastorałki
Beskidu Żywieckiego. Na koniec dzieciaki złożyły wszystkim
noworoczne życzenia oraz odśpiewały góralskie „Sto lat” dla
swoich dziadków. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają
dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz
również wzmacniają serdeczne relacje między nami.
Dyrekcja i Pracownicy „Mądrej Sówki”

Pracowite powitanie Nowego Roku
w Przedszkolu Publicznym w Bystrej
Już na początku nowego
roku przedszkolaki przystąpiły do realizacji programu
„Klub
zdrowego
przedszkolaka” pod patronatem
Państwowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Bielsku
- Białej. Przeprowadzono
doświadczenia
związane
z oddziaływaniem mydła
i wody na brud i bakterie.
W ramach programu, utrwalając
nawyki prozdrowotne, dzieci komponowały piramidę zdrowia – zwracając
uwagę na źródła wartościowej żywności
i znaczenie witamin, a także wykonały plakaty
dotyczące zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza (smog) oraz promieniowaniem UV.
W styczniu, w ramach edukacji zdrowotnej, prowadzono zajęcia dydaktyczne wg scenariusza opracowanego
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Rozwoju
Edukacji „Profilaktyka chorób zakaźnych”, których celem
było zwiększenie świadomości najmłodszych dotyczącej
dróg rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii oraz sposobów
zapobiegania infekcjom. Duże zainteresowanie wywołała przeczytana i zilustrowana przez nauczycielki „Bajka
o Groźnym Wirusie”, na zakończenie której, po długiej „burzy
mózgów”, dzieci wymyślały różne sposoby radzenia sobie
z niebezpiecznym przeciwnikiem oraz rysowały wirusy.
W ramach zajęć „LEGO - Education” wszystkie przedszkolaki od początku roku szkolnego, rozwijając swoje
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kompetencje matematyczne
i rozbudzając wiarę we własne
siły, bawią się w „Pracowni
6
klocków”.
Starszaki
w styczniu przystąpiły do
projektu „FIRST FORWARD”,
którego wyzwanie na ten
rok to: CARGO CONNECT.
Zadaniem
jest
„wybór
produktu”, odkrycie sposobu
przetransportowania
wybranego
„materiału”,
zaprojektowanie drogi i środków
transportu, zbudowanie ich z klocków
LEGO oraz transport do miejsca docelowego – fabryki lub odbiorcy. Działania te
opierają się na pracy w drużynach, co w szczególny sposób mobilizuje do zgodnego współdziałania,
pogodzenia swoich pomysłów z innymi – doceniania
rozwiązań kolegów, respektowania umów oraz podziału
pracy nad projektem.
Nie zapominamy także o zimowej opiece nad zwierzętami. Temat ten prowadzony jest od grudnia („Choinka dla
zwierząt”), natomiast podczas Bajkowego Dnia Szczęśliwych
Zwierzątek Leśnych, dzieci ponownie przygotowały i powiesiły w ogrodzie przedszkolnym pokarm dla ptaków.
Styczeń zakończyliśmy „śpiewająco” - wzięliśmy udział
w X Parafialnym Konkursie Kolęd i Pastorałek – on-line
(Grupa I „Ogniki” i Grupa IV „Skrzaty” zajęły pierwsze miejsce
w kategorii przedszkolaków) oraz w Bystrzańskich Godach
na Biwaku w Bystrej.
Zespół Promujący Przedszkole
luty 2022

Karnawał w Przedszkolu Publicznym w Wilkowicach
Nowy Rok 2022 rozpoczął się wesoło i kolorowo.
W styczniu i lutym na dzieci z Przedszkola Publicznego
w Wilkowicach czekało mnóstwo atrakcji. Pogoda dopisywała,
śniegu nie brakowało, więc udało się zażyć trochę zimowej
aury i zabaw na śniegu. Najważniejszym jednak styczniowym
wydarzeniem był Dzień Babci i Dziadka. Przedszkolaki od
długich tygodni przygotowywały się do występów, by sprawić
swoim dziadkom dużo radości. Przepiękne piosenki, niesamowite układy taneczne, liczne wierszyki w wykonaniu
dzieci z grup Biedronki, Kaczuszki, Pszczółki, Żabki i Smerfy
można było obejrzeć na stronie internetowej Przedszkola
Publicznego w Wilkowicach. Nie zabrakło także samodzielnie
wykonanych prezentów w postaci świeczników, zimowych
obrazków, papierowych filiżanek z herbatką i wielu innych
wspaniałych upominków. Pod koniec stycznia przedszkole
odwiedził Teatr Bajek LALKA. Przygotował on przedstawienie

Dzień Babci i Dziadka
oraz bal karnawałowy
w Przedszkolu Publicznym
w Mesznej
W związku z sytuacją pandemiczną w naszym kraju,
uroczystości dni Babci i Dziadka miały w tym roku inny
charakter niż zwykle. Nie było występów na strażnicy, wzruszeń i łezki w oku niejednej Babci i Dziadka, którą można
było dostrzec podczas występów. Szkoda, bo to właśnie
dla tej „łezki” warto było się trudzić i przygotowywać do
występu. Jednak w tym roku musiały wystarczyć nagrania
programu artystycznego, do którego dzieci przygotowywały się z dużym zaangażowaniem, najlepiej jak potrafiły.
Z wielką starannością przygotowywały też swoje upominki
dla Dziadków. Mamy nadzieję, że nagrania dostarczyły
wszystkim wzruszeń i pozytywnych emocji. Wszystkim
Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia, szczęścia
i wiele radości z życia.

W dniu 27.01.2022 r. w naszym przedszkolu odbył
się długo wyczekiwany bal karnawałowy. Ze względu na
obostrzenia związane z pandemią, każda z grup świętowała w swojej sali. Po śniadaniu w salach przedszkolnych
pojawiły się kolorowe postacie. Wśród dziewczynek dominowały księżniczki, wróżki, jednorożce, a chłopcy to głównie
super-bohaterowie. Tradycyjnie, w czasie balu dzieci brały
udział w różnych zabawach i konkursach, a także tańcach
przy ulubionych muzycznych hitach. Nie zabrakło też
słodkiego poczęstunku i pamiątkowych zdjęć, na których
przedszkolaki z wielką dumą prezentowały swoje piękne,
kolorowe stroje. Mamy nadzieję, że ta wspaniała zabawa
zostanie we wspomnieniach dzieci na długi czas.
Zespół Promujący Przedszkole
Głos Gminy Wilkowice

pod tytułem „Gucio zaczarowany”. Był to teatr lalek, który
w piękny, acz prosty i zrozumiały dla każdego przedszkolaka
sposób, wyjaśnił dzieciom, dlaczego lenistwo nie jest niczym
dobrym i że każde, nawet najmniejsze, stworzenie ma do
spełnienia w swoim życiu ważne zadanie. Po skończonym
przedstawieniu aktorzy przeprowadzili pogadankę utrwalającą przesłanie spektaklu i dali możliwość przyjrzenia się
z bliska lalkom oraz zrobienia pamiątkowych zdjęć. 3 lutego
w Przedszkolu Publicznym w Wilkowicach odbył się bal karnawałowy. Dzieci z wielką przyjemnością pomogły przystroić
sale. Na bal przedszkolaki przybyły w przepięknych strojach. Były pszczółki i biedronki, syrenki, policjanci i strażacy.
Nie zabrakło także przedstawicieli najbardziej popularnych
bajek i filmów. Nauczycielki zorganizowały mnóstwo zabaw
i konkursów. Było dużo tańców, a także przepyszne przekąski.
Dzieci bawiły się znakomicie i już marzą o kolejnym balu…
W tym miejscu pragniemy z całego serca podziękować
rodzicom naszych przedszkolaków za zaangażowanie
w organizację tego przedsięwzięcia. Bez Was, Drodzy
Rodzice, ten bal nie byłby tak wyjątkowy – DZIĘKUJEMY!
Anna Szlósarczyk

Bal karnawałowy klas 1 – 3
w Szkole Podstawowej nr 2
w Wilkowicach
Karnawał to czas balów, maskarad i zabaw. Zgodnie
z tradycją, w dniu 27 stycznia 2022 roku, w naszej szkole
odbył się bal karnawałowy. Dla naszych uczniów był to dzień
niezwykły, przez wielu wyczekiwany od dłuższego czasu. Ze
względów bezpieczeństwa każda klasa miała zorganizowany
bal w swojej sali. Każda sala była przepięknie udekorowana
w balony, serpentyny oraz girlandy. Dzieci, które miały okazję
przebrać się za ulubione postaci bajkowe z zaciekawieniem
wchodziły do sal, gdzie dołączały do zabawy z innymi królewnami, wróżkami, policjantami czy superbohaterami… Nie
sposób zliczyć i wymienić wszystkich postaci, które odwiedziły w tym dniu naszą szkołę. Uczniowie z radością i dumą
prezentowali wszystkim swoje piękne stroje, uczestniczyli
w licznych zabawach i konkursach, bawili się, tańczyli do
skocznej muzyki, a w chwili zmęczenia udali się na słodki
poczęstunek. Bal ten był wyjątkowym, niezwykle miłym wydarzeniem, które z pewnością na długo zostanie w pamięci
naszych uczniów.
Katarzyna Mrówka
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GUMI-CAR

MECHANIKA
KLIMATYZACJA
WULKANIZACJA
POMOC DROGOWA

tel. 603 532 942
Wilkowice, ul. Swojska 6

(obok gazów technicznych)

IN-GAZ
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Photo by Bence Sztrecska on Unsplash

Usługi
w naszym
regionie
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Bank Spółdzielczy w Bystrej oferuje now y produkt

POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ





Pożyczka udzielana jest na dowolny cel, bez konieczności rozliczenia kwoty udzielonej pożyczki.
Kwota pożyczki maksymalnie do 50% wartości nieruchomości.
Okres spłaty pożyczki – maksymalnie do 15 lat.
Szybka decyzja o udzieleniu pożyczki
PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY
hipotecznej.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO wynosi: 11,43%, jeżeli:
1. całkowita kwota (bez kosztów kredytowania) to 180.000,00 zł
2. całkowita kwota do zapłaty: 322.399,85 zł
3. oprocentowania zmienne 10,0%, stopa referencyjna WIBOR1M oraz stała
marża Banku w wysokości 7,64p.p.
4. całkowity koszt pożyczki 142.399,85 zł, w tym:
a) prowizja przygotowawcza 1,00%
b) prowizja za udzielenie pożyczki 3,00%
c) odsetki 135.160,85 zł
d) podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł
e) weksel in blanco 20,00 zł
5. okres kredytowania 180 miesięcy
6. 180 równych rat kapitałowych w wysokości 1.000,00 zł plus należne
odsetki płatne do każdego ostatniego dnia miesiąca.

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

KGW poleca
sałatkę śledziową
Składniki:
• 5-6 płatów śledzi matjas
• 2 cebule
• 0,5 l wody
• 2 łyżki octu, najlepiej jabłkowego
• kilka ziaren ziela angielskiego
• kilka ziarenek gorczycy
• 0,5 łyżeczki cukru
• 3 jajka
• 2 małe ogórki korniszony
• 4 łyżki groszku konserwowego
• 4 łyżki kukurydzy konserwowej
• majonez
• sól, pieprz do smaku
• zielona pietruszka
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Wykonanie:
Z jednej pokrojonej w krążki cebuli, octu, cukru i pozostałych przypraw
ugotować zalewę. Pozostawić do wystygnięcia. Zimną zalewą zalać
wymoczone wcześniej śledzie i pozostawić na 24 godziny. Śledzie wyjąć
z zalewy i osuszyć. Pokroić w drobne paseczki. Cebulę pokroić w kostkę.
W kostkę pokroić również jajka i ogórki. Dodać groszek i kukurydzę.
Wszystko wymieszać. Na koniec dodać majonez i pietruszkę.
Smacznego śledzika życzy KGW z Mesznej!

Głos Gminy Wilkowice
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Sport

Biegówki Magurka
Magurka Wilkowicka kojarzy się przede wszystkim
z pięknym, widokowo położonym schroniskiem i świetnym
miejscem na wypad rodzinny w weekend, ale to miejsce
oferuje znacznie więcej. Od wielu lat na szlakach Magurki
można spotkać piechurów, biegaczy, rowerzystów.
Wielka polana przed schroniskiem i trasy do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych, o łącznej długości
3750 m., w zimie zamieniają się w krainę biegów narciarskich, które są najstarszym sportem zimowym na świecie.
Ciekawostką jest to, że narciarstwo biegowe na Magurce
zapoczątkowała Arcyksiężna Maria Teresa z Habsburgów
(1862-1933). Od 1895 r. mieszkała w pałacu w Żywcu i początkiem XX w. często przyjeżdżała do Wilkowic. W schronisku
miała swój pokój i była wielką pasjonatką „biegówek”.
Oficjalne otwarcie tras, które nastąpiło w 2012 r. swoją
obecnością zaszczyciła wnuczka Arcyksiężnej Maria
Krystyna (1923-2012).
Nasza gmina ma bogatą historię związaną z narciarstwem
klasycznym, w skład którego wchodzą biegi, skoki i połączenie obu – kombinacja norweska. Możemy poszczycić
się sportowcami olimpijczykami i uczestnikami Mistrzostw
Świata. Obchodzący w tym roku 100- lecie swojego istnienia
(1922) klub LKS Klimczok Bystra wychował kilku znanych
narciarzy, a obecnie młodzi zawodnicy również świetnie
sobie radzą i zdobywają liczne trofea.
Sytuacja pandemiczna i łatwa dostępność sprawiły, że
przez ostatnie 2 lata „biegówki” bardzo zyskały na popularności. Niepotrzebne nam wielkie wyprawy, wyciągi, drogi
sprzęt...

Do spacerów na nartach można wykorzystać każdy
kawałek łąki, lasu czy nawet miejskiego parku. Oczywiście
pod warunkiem, że mamy śnieg. Sprzęt jest również dużo
tańszy w porównaniu z innymi sportami zimowymi.
Bieganie na nartach to sport dla każdego, w każdym wieku.
Na trasach możemy spotkać zarówno małe dzieciaki 5+, jak
i osoby w sile wieku, aż do 80+. Ludzie chodzą, spacerują,
biegają, każdy sam narzuca sobie intensywność treningu.
Na Magurce mamy wszystko, czego nam potrzeba: piękne
widokowe trasy, profesjonalnie przygotowane przez GOSiR,
które świetnie się nadają zarówno do nauki, szlifowania techniki, jak i do profesjonalnych treningów. Trzeba przyznać,
że nowy ratrak, w kontekście przygotowania tras, to prawdziwa rewolucja. Instruktorzy, w większości byłe zawodniczki
i zawodnicy, nauczą nas stawiać pierwsze i kolejne kroki.
A do tego - wypożyczalnia sprzętu znajduje się w budynku
tuż przy trasach.
Nic lepiej nie poprawi naszej odporności, jak częsty i umiarkowany wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu. Korzyści dla
naszego organizmu są ogromne: wzmacniamy układ kostno-stawowo-mięśniowy, poprawiamy koordynację i równowagę,
wspomagamy pracę układu krążenia i oddechowego.
W dzisiejszych czasach to bardzo dużo, co możemy zrobić
dla zdrowia i dobrego samopoczucia.
Wygląda na to, że zima w tym roku nam dopisuje i śniegu
mamy pod dostatkiem. Może warto spróbować czegoś
nowego?
Gorąco zapraszamy do świetnej zabawy.

Marzena Bednarczyk-Bokun
instruktorka „Biegówki Magurka” i była zawodniczka LKS Klimczok Bystra
Wypożyczalnia Nart Biegowych Rajbit na Magurce
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Ogłoszenia - praca
Obsługa maszyn CNC - wycinarka laserowa
w zakładzie produkcyjnym w Wilkowicach

UKS „ALFA” Wilkowice zatrudni osobę
do rozkładania sprzętu sportowego
Praca przy przygotowaniu sali do zajęć sportowych
w SP1 w Wilkowicach, ul. Kościelna 10, od poniedziałku
do piątku od godz. 15:20 do 15:40 (ok. 20 minut dziennie).
• Praca na umowę - zlecenie,
• wynagrodzenie mies. ok. 400 zł netto.
Wymagania:
• punktualność, odpowiedzialność,
• ukończone 16 lat,
• sprawność fizyczna.

tel: + 48 661906343, e-mail: biuro@uksalfa.pl

biuro@ekowtor.com,
tel. 33 443 28 30
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
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.

Do obowiązków będzie należało:
• obsługa maszyny CNC LASER.
Wymagania:
• znajomość środowiska CAD,
• znajomość rysunku technicznego,
• punktualność,
• uczciwość,
• znajomość środowiska Windows, Word,
• łatwość przyswajania wiedzy z obsługi programu komputerowego do obsługi magazynu,
• chęć nauki nowych zagadnień.
Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• pracę w trybie jednozmianowym w Wilkowicach od
poniedziałku do piątku,
• podnoszenie Twoich kompetencji: udział w szkoleniach
wewnętrznych, wiedzę i wsparcie naszego zespołu oraz
ciepłą i swobodną atmosferę,
• pracę w ogrzewanych pomieszczeniach.
Rekrutacja odbywa się na podstawie przesłanego CV
na adres email: praca@alux.pl

Firma LENKO S.A.
zatrudni osoby
na stanowiska:
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
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