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Inwestycje
Postępy prac budowlanych przy odwodnieniu
ul. Agrestowej
Za nami kolejny etap realizacji zadania: „Rozbudowa ulicy
Agrestowej wraz z budową odwodnienia w Mesznej”.
Obecnie został posadowiony kanał deszczowy biegnący
od terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej,
wzdłuż ul. Szczyrkowskiej, do potoku Mesznianka. Włączone
zostało odwodnienie ul. Agrestowej oraz projektowanego
parkingu.
Odcinek kanalizacji deszczowej, od ul. Agrestowej do
potoku Mesznianka, został wykonany z rur i studni GRP - odlewanego odśrodkowo tworzywa sztucznego, składającego się
z żywic poliestrowych, włókna szklanego i materiałów wzmacniających. Ta technologia początkowo wykorzystywana była
w przemyśle lotniczym i zbrojeniowym, gdzie wymagane są
szczególnie lekkie, a jednocześnie bardzo wytrzymałe materiały.
Wykonanie kanału głównego, od ul. Szkolnej do potoku Mesznianka, dało możliwość zabudowy latarni do innego zadania
- oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego, które zostanie zakończone w ciągu 2-3 najbliższych tygodni. Wszystkie słupy zostały
już posadowione. Zadanie to zostanie opisane w kolejnym wydaniu Głosu Gminy Wilkowice.
Dobiegają końca również prace odtworzeniowe chodnika. Kolejnym etapem robót będzie umocnienie narzutem kamiennym
miejsca wylotu z kanalizacji deszczowej na skarpach potoku Mesznianka i wykonanie podbudowy pod parking oraz drogę.
Magdalena Wasiewicz / Inspektor ds.inwestycji

Zapraszamy na spacery nową kładką
W dniu 30 kwietnia 2021 roku Gmina Wilkowice odebrała
inwestycję związaną z przebudową kładki dla pieszych nad
potokiem Białka, w ciągu trasy edukacji ekologicznej, która
realizowana była w systemie „zaprojektuj-wybuduj”.
Przedmiot umowy obejmował w szczególności:
- opracowanie kompleksowej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwoleń, opinii,
uzgodnień i sprawdzeń. (Dokumentację projektową wykonawca zobowiązany był sporządzić na podstawie Programu
Funkcjonalno-Użytkowego),
- przebudowę fundamentów i umocnienie koryta potoku,
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- przebudowę konstrukcji nośnej kładki dla pieszych,
- montaż balustrad,
- korektę dojść dla pieszych,
- prace wykończeniowe,
- sprawowanie nadzoru autorskiego.
Inwestycja wykonywana była przez firmę Zakład Budowlany
„Most-Bud” Eugeniusz Klimczak z siedzibą ul. Złoty Potok 46,
43-318 Bielsko-Biała za łączną kwotę brutto 294.585,00 zł.
Przedmiot umowy był współfinansowany w ramach projektu
pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka
w Bystrej” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania
5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania
5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Teresa Łaciak
Inspektor ds. zamówień publicznych i funduszy strukturalnych
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Dalszy ciąg kanalizacji
„Tempo realizowania przyłączeń do sieci kanalizacyjnej
przez mieszkańców spełnia nasze oczekiwania, co jest
niewątpliwie powodem do satysfakcji. Z danych, którymi
dysponujemy, wynika, że biorąc pod uwagę pogodne dni
,średnio podłączanych jest około 7 budynków dziennie, co
tylko na przestrzeni tego roku daje liczbę ok. 300 obiektów.
To ważne, że w dążeniach do wielokrotnie przywoływanego
wątku uzyskania efektu ekologicznego, jaki wspólnie mamy
do osiągnięcia, mieszkańcy wykazują tak daleko idącą aktywność. Zaangażowanie ze strony mieszkańców jest dla nas
bardzo mobilizujące. Odpowiedzią z naszej strony są kolejne
rozszerzenia projektu budowy kanalizacji o pozostałe jeszcze,
już nieliczne, nieskanalizowane dotychczas obszary” – pisze
Wójt Gminy Janusz Zemanek dla Gazety Beskidzkiej.
Realizowany projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach
aglomeracji” zostanie rozszerzony o kolejne, ponadplanowe,
zadanie, co pozwoli na wzrost liczby mieszkańców mogących
podłączyć się do sieci kanalizacyjnej.
Dobiegają końca prace przygotowawcze do wykonania
„zadania 13”, a niektóre z jego elementów zostały już
wykonane (np. ul. Borsucza). Gmina Wilkowice już planuje
rozszerzenie projektu unijnego o kolejne odcinki – „zadanie
14”, które zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku!
Nowa inwestycja obejmie swoim zakresem, nieskanalizowane dotychczas, rejony ulic Malinowej oraz Kolejowej
w Wilkowicach. Na ul. Malinowej prace związane z budową
kanalizacji oraz odtworzeniem nawierzchni, prowadzone
będą na odcinku o długości 391 m. Na ul. Kolejowej planowane jest ułożenie 166 m nowej sieci kanalizacyjnej oraz
zabudowanie pięciu przydomowych przepompowni ścieków.
Charakter prac ma bezpośredni związek z ukształtowaniem
terenu i stanowi jedyne możliwe rozwiązanie dla prawidłowego odprowadzania ścieków.
Oba te obszary były brane pod uwagę już podczas planowania zadań przed kilku laty, jednak wówczas nie udało się
uzyskać wszystkich wymaganych uzgodnień. Budowa kanalizacji w tym rejonie musiała zostać odłożona w czasie i właśnie
teraz doczekała się „zielonego światła” na realizację.

Dzięki oszczędnościom, wynikającym z rozważnego
gospodarowania, Gmina Wilkowice może zrealizować obie
inwestycje w zadaniu „14”, których łączny koszt wyniesie
około 650 tys. zł. Jednocześnie prowadzone są działania
zmierzające do uzupełnienia tego zadania o skanalizowanie
kolejnego obszaru w rejonie ulic Swojskiej i Złotej. Byłoby
to kolejne 400 m sieci kanalizacyjnej. Wymaga to jednak
przeprowadzenia procedury przetargowej oraz zaangażowania dodatkowych środków finansowych w wysokości około
500 tys. zł.
Równocześnie ze staraniami
o możliwość realizacji nowych
odcinków, prowadzone są prace
przewidziane w dotychczasowym harmonogramie. Jednym
z najważniejszych elementów,
z punktu widzenia mieszkańców,
w najbliższym czasie bedą
prace przy odtworzeniu dróg,
przede wszystkim nawierzchni
asfaltowych. Harmonogram tych
prac zostanie zamieszczony
w następnym numerze „Głosu
Gminy Wilkowice”.
Wójt Gminy Wilkowice,
dr inż. Janusz Zemanek

Parking przy NZOZ
już prawie gotowy
Wielkimi krokami zbliża się również zakończenie prac przy
budowie parkingu przed Ośrodkiem Zdrowia w Wilkowicach.
Obecnie wykonano:
- budowę instalacji kanalizacji deszczowej dla odwodnienia
terenu inwestycji wraz z przebudową fragmentu istniejącej
kanalizacji deszczowej,
- budowę instalacji elektrycznej oświetlenia dla terenu inwestycji,
- parking dla samochodów osobowych z kostki betonowej,
- podjazd dla karetki pogotowia.
Do ukończenia pozostały już tylko nasadzenia i uporządkowanie terenu.
Magdalena Wasiewicz / Inspektor ds.inwestycji
Głos Gminy Wilkowice
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Raport o stanie Gminy oraz procedura absolutoryjna
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020 poz. 713), wójt co roku,
do dnia 31 maja, przedstawia radzie gminy raport o stanie
gminy. Jest to dokument, który podsumowuje działalność
wójta w roku poprzednim, a zwłaszcza „realizację polityk,
programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.” Raport będzie opublikowany w Biuletynie Informacji
Publicznej: https://bip.gwwilkowice.finn.pl/ w zakładce „Raport
o stanie Gminy Wilkowice”. Przypominam, że raport rozpatruje
się podczas sesji, na której jest podejmowana uchwała rady
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
Ważnym punktem porządku obrad jest debata nad raportem,
do udziału w której ustawodawca dopuszcza również mieszkańców. Warto podkreślić, że jest to jedyna przewidziana
w ustawie czynna forma udziału mieszkańców w sesji – art.
28aa ust. 6: „W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos”. Warunki dopuszczające
do udziału w debacie określa z kolei ust. 7: „Mieszkaniec,
który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6,
składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie,
poparte podpisami: 1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co
najmniej 20 osób; 2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców
– co najmniej 50 osób.” W naszym przypadku odnosimy się
do punktu 1, zgodnie z którym warunkiem czynnego udziału
zainteresowanego mieszkańca w debacie jest złożenie
zgłoszenia, które będzie poparte co najmniej 20 podpisami.
Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie z imienia i nazwiska
konkretnej osoby, która ma zostać dopuszczona do debaty
oraz jej własnoręczny podpis. Lista poparcia powinna wskazywać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis.
Dane te pozwalają na weryfikację, czy podpisane osoby są

mieszkańcami gminy. Kolejne istotne kwestie podnosi ust. 8,
który wskazuje, że: „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja,
podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności
otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba
mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15,
chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.” W Gminie
Wilkowice aktualnie obowiązuje liczba określona w ustawie,
czyli 15 osób. Pragnę w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć,
że udział w debacie dotyczy tylko i wyłącznie dokumentu,
jakim jest raport o stanie gminy, a nie jest forum do przedstawienia indywidualnych wniosków czy zażaleń. Ust. 9
informuje o kolejnym kroku, jakim jest podjęcie uchwały: „Po
zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy
przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum
zaufania. Uchwałę o udzielniu wójtowi wotum zaufania rada
gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu
wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem
uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.” Wynik
głosowania ma w tym przypadku istotne znaczenie dla
organu wykonawczego, jakim jest wójt. Zgodnie z ust. 10:
„W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch
kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy
art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.” Informacja
o terminie sesji, na której będzie rozpatrywany raport o stanie
gminy wraz z procedurą absolutoryjną, zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy Wilkowice.
Przewodniczący Rady Gminy Marcin Kwiatek

Kolej na Wilkowice
Po krótkiej przerwie wracamy do Państwa z kolejnym artykułem dotyczącym podróży transportem kolejowym na terenie
naszego województwa. Dziś krótko pragniemy przybliżyć
kilka informacji na temat nowego cennika biletów na pociągi
śląskiego przewoźnika - spółki Koleje Śląskie, obowiązującego od dnia 10 maja bieżącego roku. Zmiana cennika jest
pierwszą z zapowiadanych trzech faz optymalizacji oferty dla
pasażerów.
Dostosowanie transportu publicznego do sytuacji
pandemicznej.
Śląski przewoźnik, realizujący połączenia na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego, zmagał się w ostatnim czasie
z wyzwaniami, jakie przyniosła pandemia COVID-19. Przez
ostatnie miesiące konieczne było, między innymi, zwiększenie
częstotliwości dezynfekcji taboru kolejowego, natomiast
wprowadzone przez rząd ograniczenie liczby podróżnych
w transporcie oraz zmniejszenie mobilności mieszkańców,
skutkowało znaczącym spadkiem wpływów finansowych.
Skutki ekonomiczne, jakie przyniosła pandemia, ale również
pozostałe czynniki, takie jak podwyżka cen energii elekstrona 4
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trycznej oraz napraw i utrzymania taboru, zmusiły spółkę
do korekt w zakresie cen biletów na części obsługiwanych
przez Koleje Śląskie tras. Analizując sytuację z całego województwa, można dostrzec, że średnia podwyżka cen biletów
wyniosła ok. 13 %. Należy podkreślić, że po aktualizacji taryfy,
Koleje Śląskie nadal są jednym z najtańszych przewoźników
kolejowych w Polsce.
Droższe bilety? W niektórych przypadkach będzie taniej!
Działania Stowarzyszenia “Razem dla Wilkowic”, polegające na zwiększeniu atrakcyjności transportu kolejowego
dla mieszkańców Gminy Wilkowice, skupiły się również na
aspekcie ekonomicznym. Stowarzyszenie, od sierpnia ubiegłego roku, konsultowało problem wysokiej ceny biletów
jednorazowych na przejazd pociągiem na krótkich odcinkach
m.in. do Bielska-Białej czy do Żywca ze spółką Koleje Śląskie
oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
maj 2021

Modyfikacja taryfy przyniosła spełnienie postulatów wyrażonych w wielu pismach skierowanych zarówno do Operatora,
jak i Organizatora transportu. Od 10 maja, podróżując ze
stacji Wilkowice Bystra możemy zakupić tańsze bilety jednorazowe między innymi do stacji Bielsko-Biała Główna (bilet
kosztuje 4,50 zł, a kosztował 5,00 zł) oraz stacji Żywiec (5,50
zł, a było 6,00 zł). Dla tych miejscowości tańsze są również
bilety miesięczne. Do podanych cen mają zastosowanie
wszystkie ulgi ustawowe - m.in. dla uczniów, studentów.
Pozostałe zmiany w taryfie.
Przewoźnik podjął decyzję o likwidacji biletu liniowego
L53 obowiązującego na odcinku Żywiec – Bielsko-Biała
Komorowice oraz oferty „KŚ-26” (dla młodzieży do lat 26,
która nie kontynuuje nauki). Bez zmian pozostaje natomiast

cena biletu jednorazowego do stacji Czechowice-Dziedzice:
7,00 zł. Droższe będą jednak bilety do stacji Tychy 13,50 zł
(wzrost o 50 groszy) oraz do stacji Katowice 17,00 zł (wzrost
o 1 zł). Jednocześnie przypominamy Państwu o ofercie “10
godzin po sieci”, która nadal jest dostępna u Przewoźnika
- dzięki niej można nabyć bilet za 18,00 zł i podróżować
w dowolnej relacji na terenie województwa śląskiego, obsługiwanej przez przewoźnika Koleje Śląskie przez 10 godzin od
momentu sprzedaży.
Liczymy, że działania Stowarzyszenia na rzecz transportu
kolejowego przyniosą dalsze korzyści dla naszych mieszkańców i przyczynią się do wyboru ekologicznego środka
transportu, jakim jest kolej.
Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic”

Wójt Gminy odpowiada...
Redakcja: Na profilu Gminy Wilkowice na portalu
Facebook pojawiło się ostatnio wiele ciekawych tematów
i gorących komantarzy. Jednym z nich jest konkurs na
zagospodarowanie terenu „skweru” w Wilkowicach.
Padła propozycja zbudowania tam tężni solankowej.Czy
to będzie możliwe?
Wójt Gminy Wilkowice Jansz Zemanek: Nowa tężnia
powstaje w Bystrej przy sanatorium. To stosunkowo niewielka
odległość od „skweru”, a będzie to duża tężnia za około pół
miliona złotych. Zobaczymy jak ona będzie się sprawdzała,
być może jedna w gminie wystarczy, ponieważ tężnia to nie
tylko samo wybudowanie, ale również potem utrzymanie tego
obiektu.
R: Mieszkańcy pytają również, kiedy można będzie
podłączyć się do kolejnych odcinków kanalizacji?
W: Zakończono roboty budowlano – montażowe związane
z budową kanalizacji sanitarnej na zlewni F1. Dokumentacja
odbiorowa wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie
złożona została w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego w Bielsku – Białej i spodziewamy się, że
w ciagu najbliższego miesiąca otrzymamy pozytywną informację o możliwości użytkowania zlewni. Po uzyskaniu
zaświadczenia o braku sprzeciwu do użytkowania obiektu
będą możliwe podłączenia do kanalizacji w rejonach ulic:
Agrestowa, Prosta, Rzemieślnicza, Żytnia, Gościnna,
Pszenna, Malwowa, Chabrowa, Bławatków, Jeżynowa,
Wyzwolenia (numery 158-196), Żywiecka (numery 144 –
164), Gruszowa, Topolowa, Orna, Na Wałach, Poziomkowa.
Niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji będziemy
wysyłać informacje do mieszkańców ww. ulic.
Redakcja: Burzliwą dyskusję wywołał post informujący
o likwidacji linii 115. Czy możemy prosić o komentarz?
W: Zazwyczaj wprowadzenie czegoś nowego wiążę się
z aplauzem, a zlikwidowanie wywołuje poczucie krzywdy. Tak
też jest w przypadku linii 115. W zasadzie nie likwidujemy
tej linii, a linia ta została już zlikwidowana. Jej ostatnie kursy
w obecnym przebiegu zakończą się z ostatnim dniem maja.
Należy zaznaczyć, że likwidacja linii nr 115 jest ściśle związana
z wprowadzeniem do Wilkowic linii nr 2. Od samego początku
Głos Gminy Wilkowice

obecnej kadencji, osobiście wraz z grupą radnych, czyniliśmy
starania o wydłużenie linii nr 2 do Wilkowic. Szczególną determinacją była dla nas data 01.09.2020 r., ponieważ ten dzień
oznaczał dokładnie 30 rocznicę likwidacji linii nr 55. Liczby
są bezlitosne, a wskazują one jednoznacznie na praktycznie
całkowity spadek zainteresowania linią nr 115 - sprzedaż
biletów miesięcznych spadła do poziomu 2 sztuk na miesiąc,
a sprzedaż biletów jednorazowych o 98%. Również obserwując ten autobus, można zauważyć, że wozi on głównie
„powietrze”, a pasażerowie pojawiają się w nim sporadycznie. Nie tylko Gmina Wilkowice, ale również Starostwo
Powiatowe w Bielsku-Białej dopłaca do tych przejazdów.
W związku z powyższym, zostaliśmy właściwie zmuszeni do
podjęcia tej wspólnej, choć bardzo trudnej, decyzji o likwidacji nierentownej linii. W komentarzach pojawiają się
pytania, co będzie po pandemii, czy zapotrzebowanie na
przejazdy tą linią wzrośnie. Jestem głęboko przekonany, że
użytkownicy linii 115 w znaczącej mierze „przesiedli” się do
autobusu linii nr 2. Dobrą informacją dla osób mieszkających
w Huciskach jest to, że Gmina Wilkowice podjęła już prace
związane z wydłużeniem linii nr 2 w tym kierunku. Nie będzie
to z pewnością kurs do istniejącego ostatniego przystanku
Wilkowice-Granica, natomiast planowane jest wybudowanie
nowej pętli autobusowej na wysokości ul. Rydzów. Zabieg
ten rozwiąże problem w tej części Wilkowic, która chwilowo będzie miała zmniejszony dostęp do komunikacji.
Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby jeszcze w tym
roku zakończyć wszystkie prace projektowe, a w przyszłym
roku rozpocząć i zakończyć prace budowlane. Przypominam,
że na tym odcinku w dalszym ciągu będzie kursowała linia
116. Ma ona nieco inny przebieg, ponieważ skręca w ul.
Żywiecką, a nie – jak linia 115 – w Bystrzańską. Tutaj jest dla
mnie sprawa najtrudniejsza, ponieważ żadna linia nie będzie
przebiegała obok ośrodka zdrowia oraz Urzędu Gminy. Zdaję
sobie oczywiście sprawę, że dla części mieszkańców będzie
to stanowiło poważny problem, jednak w chwili obecnej nie
mamy po prostu innego wyjścia.
R: Dziękujemy za rozmowę. Na pytania Mieszkańców
odpowiadał Wójt Gminy Wilkowice, dr inż. Janusz Zemanek.
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Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.
Główny Urząd Statystyczny przeprowadza
Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021.
Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę spis.gov.pl i wypełnij
formularz spisowy.
Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji
do samospisu należy wykazać wszystkie osoby,
które w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 24:00
mieszkały pod danym adresem. Wszystkie
dodane i prawidłowo spisane osoby są zwolnione z obowiązku samospisu. Oznacza to,
że osoby te nie muszą samodzielnie logować
się do aplikacji spisowej, aby dokonać samospisu.
Spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia udziału w loterii i wygranie
atrakcyjnych nagród!
- Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się
w dogodnej dla siebie chwili
- Pobierz unikatowy kod uprawniający do
udziału w loterii
- Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl.
Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 22
kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r.
Jeżeli nie możesz spisać się we własnym
zakresie zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99
i spisz się przez telefon lub odwiedź najbliższy
urząd gminy, gdzie na czas trwania spisu urzędy
gmin przygotowały specjalne miejsca spisania
się przez Internet.
Jeśli nie spiszesz się przez Internet ani przez
telefon, po 4 maja br. skontaktuje się z Tobą
rachmistrz telefonicznie dzwoniąc z numeru 22
828 88 88, aby przeprowadzić spis. Zgodnie
z ustawą nie możesz odmówić mu przekazania
danych.
Możesz potwierdzić tożsamość rachmistrza spisowego, dzwoniąc na infolinię
spisową 22 279 99 99.

Narodowy Spis Powszechny
�udno�ci i Mieszka� 2021

Spis trwa od 1 kwietnia do �0 wrze�nia 2021 r.
według stanu na 31 marca br.

Wejd� na spis.gov.pl i wypełnij formularz

Samospis internetowy
to najprostsza
i bezpieczna metoda

Zadzwo� na nr infolinii spisowej od poniedziałku do piątku
od godz. 8:00 do godz. 18:00 i wybierz:

Infolinia spisowa

22 279 99 99

lub
kontakt ze strony
rachmistrza telefonicznego

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój
obowiązek wynikający z ustawy o narodowym
spisie
powszechnym
ludności
i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie
powszechnym grozi karą grzywny na podstawie
art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas
bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica
statystyczna. Dane jednostkowe zbierane
i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne
i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy
statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie?
Zapoznać się z ustawą spisową? Wejdź na
spis.gov.pl i bądź na bieżąco!
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1 - Narodowy Spis Powszechny �udno�ci i �ieszka� 2021
dalej
1 - Spisz się przez telefon
2 - Pomoc i informacje o Narodowym Spisie Powszechnym
�udno�ci i �ieszka� 2021 oraz weryﬁkacja rachmistrza

Proszę wprowadzi� kod pocztowy swojej miejscowo�ci
w postaci pięciu cyfr bez kreski.
np. 40158
Twoje wojew dztwo to ląskie, a połączenie będzie obsługiwane
przez Urząd Statystyczny w Katowicach.

Z osobami, kt�re nie spiszą się samodzielnie skontaktują się telefonicznie
rachmistrzowie spisowi, w celu przeprowadzenia spisu w formie wywiadu
telefonicznego.
Rachmistrzowie spisowi dzwonią z numeru telefonu:

22 828 88 88
Masz pytania?
Skontaktuj się z infolinią spisową

Więcej informacji na temat NSP 2021
dostępne jest na stronie
spis.gov.pl
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Wójt Gminy Wilkowice ogłasza konkurs pn.
„Najpiękniejszy letni ogród
oraz najpiękniejsza metamorfoza ogrodu
w Gminie Wilkowice w 2021 roku”
Maj to jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Rozkwitająca przyroda cieszy oczy,
ogrzewa serca i napawa optymizmem. Jest to doskonały czas zarówno na prace, jak
i na odpoczynek w ogrodzie. Im piękniejszy ogród, tym przyjemniej spędzać w nim
czas, dlatego zachęcamy do zadbania o ekologiczne piękno najbliższego otoczenia.
W tym roku Wójt Gminy Wilkowice ogłasza konkurs na napiękniejszy ogród naszej
gminy, uzupełniając go o dodatkową kategorię konkursową - najpiękniejszą metamorfozę! Pozwoli to wziąć udział w konkursie również osobom, których ogrody dopiero
powstają.

KONKURS

Cele konkursu to między innymi:
1. promocja dbania o swoje najbliższe otoczenie przez mieszkańców Gminy Wilkowice;
2. podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Wilkowice;
3. ochrona środowiska naturalnego, poprzez poprawę stanu czystości, ładu i porządku
oraz poprzez działania proekologiczne;
4. zwrócenie uwagi na wygląd i zagospodarowanie posesji na terenie Gminy Wilkowice;
5. promocja nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, mających wpływ na estetykę
ogrodów oraz Gminy Wilkowice.
Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, będących właścicielami zgłaszanych do konkursu posesji. Wymogiem koniecznym uczestnictwa w konkursie jest
dostarczenie w wyznaczonym terminie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem. W przypadku zgłoszenia w kategorii „najpiękniejsza metamorfoza ogrodu
w Gminie Wilkowice”, należy dodatkowo dostarczyć szczegółową i wyraźną dokumentację zdjęciową wyglądu ogrodu przed zmianą.
Pula nagród w konkursie wynosi 4000 zł.

Regulamin konkursu dostępny jest na www.wilkowice.pl

Annie Spratt, unsplash.com

Rekordowe tempo szczepień
We wszystkich trzech punktach szczepień na terenie Gminy Wilkowice, od stycznia br., wykonano łącznie już ponad
5.579 szczepień przeciwko COVID-19. Do końca maja planowana łączna ilość szczepień wyniesie w sumie 7.519!
Punkty na terenie Gminy Wilkowice, w których realizowane są szczepienia to:
1. SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach, ul. Żywiecka 19,
2. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 18,
3. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, ul. J. Fałata 2.

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

Wiosennie i patriotycznie
w Przedszkolu Publicznym w Wilkowicach
Po trzytygodniowej przerwie, związanej z ograniczeniami epidemiologicznymi, dzieci powróciły do przedszkola
i normalnego trybu zajęć. Na nowo w ruch poszły klocki,
puzzle, układanki. W salach znów jest gwarno i wesoło. Co
tydzień na dzieci czekają nowe tematy, dzięki którym cały
czas wzbogacają swoją wiedzę o nieznane sobie zjawiska,
pojęcia, sytuacje. Znów roznoszą się po przedszkolu wesołe
dźwięki piosenek. Dużo muzykujemy, czerpiąc pełnymi
garściami z metod Carla Orffa i Rudolfa Labana. Gramy na
kastanietach, marakasach, a nawet na plastikowych kubkach.
Tańczymy ze wstążkami, bawimy się gumą sensoryczną
do muzyki klasycznej, filmowej i ludowej, improwizujemy,
wspierając kreatywność każdego dziecka. Nie brakuje także
zajęć plastycznych. Mnóstwo pomysłów i chęci oraz różnorodność materiałów sprawia, że tablice wystawowe zawsze
zapełnione są kolorowymi i oryginalnymi pracami. Mając na
uwadze wszechstronny rozwój dzieci, zawsze znajdziemy
czas na świętowanie wyjątkowych dni takich jak: Święto Flagi,
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja czy Dzień Strażaka.
W związku z państwowymi świętami, dzieci utrwaliły sobie
symbole narodowe, słuchały patriotycznych wierszy, układały
puzzle w kształcie Polski, rozwiązywały zagadki, uczyły się

na pamięć Katechizmu Małego Dziecka w wersji zarówno dla
chłopców jak i dla dziewczynek, tańczyły ze wstążkami do
walca a-moll Fryderyka Chopina, wykonały prace plastyczne.
Dużo czasu dzieci z Przedszkola Publicznego
w Wilkowicach spędzają także na świeżym powietrzu. Bawią
się na placu zabaw, rysują kredą, chodzą na spacery obserwując zmieniającą się pogodę i poznając okoliczne szczyty
górskie. Rozwijają w ten sposób nie tylko motorykę dużą,
ale dbają także o sprawność swojego mózgu i całego układu
nerwowego, zapewniają wielopłaszczyznową stymulację
zmysłów, a, przede wszystkim, poprawiają sobie humor po
zimnych i deszczowych dniach.
Anna Szlósarczyk

Projekt „Jesteśmy różni, lecz równie ważni”
w Przedszkolu Publicznym w Mesznej
W marcu i kwietniu br. dzieci z Przedszkola Publicznego
w Mesznej brały udział w ogólnopolskim projekcie „Jesteśmy
różni, lecz równie ważni”. Celem akcji było podnoszenie
świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat
autyzmu oraz Zespołu Aspergera, kształtowanie postaw
społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym, uświadomienie
dzieciom obecności osób niepełnosprawnych w najbliższym
otoczeniu, a także tworzenie sytuacji budujących wrażliwość
dziecka, empatię i szacunek wobec innych osób.
W trakcie zajęć dzieci poznały wyzwania, jakie na co dzień
muszą podejmować osoby niepełnosprawne oraz osoby ze spektrum
Podziękowanie otrzymuje
autyzmu. Udział w projekcie uświadomił przedszkolakom, że każdy z nas
jest inny, ma inne zdolności oraz słabości, ale każdy jest wyjątkowy i tak
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ZESPOLE
samo ważny. W ramach akcji dzieci z grupy II wspólnie wykonały pracę
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W MESZNEJ
plastyczną, która została wysłana na ogólnopolską wystawę zorganizoza włączenie się w Ogólnopolski Projekt
waną przez twórców projektu.
Edukacyjno- Społeczny
2 kwietnia, czyli w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, plano"Jesteśmy
różni,
lecz równie ważni"
waliśmy w przedszkolu wykonać zdjęcie w ramach akcji „Świecimy na
niebiesko”. Niestety, pandemia Covid-19 pokrzyżowała nam szyki i nie
Partnerzy:
Organizatorzy:
mieliśmy możliwości zrobienia wspólnego, niebieskiego zdjęcia. Na szczęście, dzięki zaangażowaniu rodziców, dzieci „zaświeciły” na niebiesko
w swoich domach, solidaryzując się w ten sposób z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z ich rodzinami.
Mamy nadzieję, że udział w projekcie zostanie na długo w pamięci przedszkolaków, a hasła, takie jak akceptacja i zrozumienie, będą towarzyszyć nam wszystkim nie tylko podczas takich wyjątkowych wydarzeń.
Zespół Promujący Przedszkole
Miejsko- Gminne
Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w
Siewierzu
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Majewska Edyta
Małota Marlena
Moskalczyk Klaudia

Działania świetlicy szkolnej Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mesznej w kwietniu
Kwiecień tego roku był miesiącem, w którym nie mieliśmy okazji widywać się
w świetlicy szkolnej z powodu pandemii i zdalnego nauczania.
Do kontaktów i współpracy z uczniami posłużyły nam elektroniczne media.
Drogą mailową, dzieci świetlicowe otrzymywały ciekawe materiały, filmiki
edukacyjne i pomysły na spędzanie wolnego czasu.
Zorganizowany i przeprowadzony został konkurs pt. „Porusz umysł”, polegający na rozwiązywaniu rebusów o tematyce wiosennej. Uczniowie chętnie
wzięli w nim udział, a po powrocie do szkoły wśród uczestników rozlosowano
nagrody.
Z okazji Dnia Ziemi, który przypada na 22 kwietnia, został zorganizowany
kolejny konkurs, tym razem konkurs plastyczny zatytułowany „Świetliczak
i ochrona przyrody”. Zadaniem uczestników było wykonanie prac o tematyce
ekologicznej, nawiązujących do dbania o środowisko naturalne i jego ochrony.
Uczniowie wykonali prace dowolną techniką, a następnie dostarczyli do szkoły.
Jury konkursu wyłoniło laureatów, którzy uhonorowani zostali dyplomem
„Przyjaciela Ziemi” oraz otrzymali nagrodę. Wszystkim wyróżnionym w konkursach serdecznie gratulujemy.
Zespół Promujący Szkołę, Anna Rajba-Michalik

Wiosna w przedszkolu publicznym w Bystrej
Piękny wiosenny czas (chociaż odrobinę zimny i śnieżno –
deszczowy) mobilizował przedszkolaków do uczestniczenia
w wielu ciekawych przedsięwzięciach. Przede wszystkim,
nadal systematycznie, podczas „matematycznych dni” utrwalamy zdobyte w ciągu roku umiejętności matematyczne.
W kwietniu był to „Dzień Konstrukcji”. Każda z grup, korzystając z drewnianych klocków, gazet, deseczek, plastikowych
butelek, materiału przyrodniczego i... wyobraźni, stworzyła
wspaniałe konstrukcje. Umiejętność orientacji i widzenia
przestrzennego została utrwalona, a przy okazji, „przemycone” przez nauczycielki, nazwy: sześcian, walec, stożek
i prostopadłościan, na pewno zostaną zapamiętane. Młodsze
przedszkolaki układały wiejską zagrodę, po której biegały
szczęśliwe i zadbane zwierzątka. Natomiast skonstruowana
i odzwierciedlona ze szczegółami „Ekologiczna Bystra przyszłości” to pochwała dziecięcej kreatywności i wyobraźni.
Od wielu lat 22 kwietnia obchodzimy „Międzynarodowy
Dzień Ziemi”. Uczymy dzieci, aby pamiętały, że Ziemię
mamy tylko jedną i należy o nią dbać, nie tylko dla siebie,
ale także dla następnych pokoleń. Przez cały czwartkowy
dzień przedszkolaki utrwalały poznane sposoby
ochrony przyrody, w tym: malowały bociany - symbol
polskiej fauny, przygotowały plakat „Ziemia domem
nas wszystkich”, oglądały film edukacyjny o zasadach ekologii, segregowały odpady, a podczas
zabawy dramowej rozmawiały ze zwierzętami o ich
potrzebach. Ponieważ obostrzenia covidowe uniemożliwiły wyjście poza teren placówki, dlatego,
korzystając z chwili sprzyjającej pogody, starsze
grupy porządkowały i przygotowały do wiosennej
wegetacji przedszkolny ogród (oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa). Zasadziły cebulki
kwiatów ozdobnych na rabatce kwiatowej – będzie
co oglądać na następną wiosnę.
Głos Gminy Wilkowice

Temat umiejętności poznawania tajemnic i dostrzegania
piękna, nie tylko wiosennej przyrody, był poruszany podczas
„Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich”. Kształtowanie
nawyku samodzielnego korzystania z książek w celu poznawania świata, rozwijania wyobraźni i przenoszenia się myślami
w nieznane, to sposób nie tylko na pozyskiwanie wiadomości,
ale także forma terapii dla dzieci lękliwych, mających kłopot
z odzwierciedlaniem uczuć i ich werbalizacją oraz nawiązywaniem prawidłowych kontaktów społecznych. To forma
umożliwiająca nabywanie wiary we własne siły, pomagająca
radzić sobie z dziecięcym smutkiem i obawami przed realnym
strachem, związanym z niezrozumiałym światem dorosłych.
W tym dniu częściowo podsumowaliśmy także codzienne
czytanie dzieciom przez nauczycielki baśni, bajek, bajeczek
i opowiadań – wiele książeczek do przeczytania jeszcze przecież zostało, a i samodzielne czytanie ich fragmentów przez
dzieci z najstarszej grupy, to wielka frajda. Tegoroczne motto:
„Aby dotrzeć daleko, nie ma lepszego pojazdu niż książka”
Emily Dickinson - zostanie z nami na długo.
Zespół Promujący Przedszkole
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Szanowni Państwo, kwiecień w „Promyku” miał być
miesiącem bogatym w wydarzenia kulturalne. Po długim
czasie ograniczeń w naszej działalności, związanych
z pandemią koronawirusa, żywo na niego czekaliśmy, by
móc spotkać się z Państwem i spędzić interesująco czas na
zaplanowanych imprezach. Niestety, wprowadzenie ponownych restrykcji epidemiologicznych przez rząd, zmusiło nas
do odwołania wydarzeń z udziałem publiczności.

Spotkanie poprowadziła pani Justyna Hałaczkiewicz,
od niedawna mieszkanka Wilkowic. Prowadząca zabrała
nas na wyjątkową wycieczkę do Grecji, a mianowicie na
piękną i zieloną wyspę Korfu. Na spotkaniu poznaliśmy
najciekawsze miejsca turystyczne na wyspie, które warto
zobaczyć podczas wakacyjnego urlopu. Nacieszyliśmy
oko pięknymi zdjęciami krajobrazów, urokliwymi widokami oraz błękitami i szafirami morza. Dostaliśmy też
kilka wakacyjnych porad kiedy najlepiej wybrać się na
wyspę i jakie pamiątki z niej przywieźć. Dziękujemy
serdecznie.

Mimo wszystko, nie siedzieliśmy z założonymi rękami,
postanowiliśmy działać. W tym ostatnio zmieniającym się
świecie, postawiliśmy na nowoczesny sposób komunikacji
i zorganizowaliśmy dla Państwa Klub Podróżnika online. Było
to dla nas wyzwanie pod względem technicznym. Jak połączyć wszystko w jedną spójną całość, aby Państwa zaciekawić
i wypaść jak najlepiej. Pomimo małych problemów, myślimy,
że całkiem dobrze poradziliśmy sobie z wyzwaniem.

USŁYSZEĆ TANIEC
HISZPANIA
MUZYKA | TANIEC | ŚPIEW

MAGICZNY
DZIEN DZIECKA

19.06.2021 GODZ. 18.00
Sala widowiskowa GOK „Promyk”

WSTĘP WOLNY
ZAPISY TELEFONICZNE

UL. FAŁATA 2K, BYSTRA,
TEL. 33 8170773

Obowiązują
zapisy !
niedziela 30 maj
I występ godzina 15:30
II występ godzina 18:00

WYSTĄPIĄ:

MAŁGORZATA WOŁYŃCZYK – taniec
JAKUB WAGNER – gitara flamenco, cajon
MATEO GALITO – taniec, śpiew
ANDRZEJ KOWALSKI – gitara basowa

GOK „Promyk” ul. J. Fałata 2k, Bystra, tel. 33 817 07 73, www.gokpromyk.pl
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CZERWIEC

2021

NA WSZYSTKIE WYDARZENIA OBOWIĄZUJĄ ZAPISY TELEFONICZNE! WSTĘP WOLNY!
Trwa KONKURS FOTOGRAFICZNY: „Dynamika sportu w Gminie Wilkowice” – szczegóły na www.gokpromyk.pl

Data

Godzina

Wtorek
01.06
Środa
02.06
Wtorek
08.06

19:00
18:00
18:00

Wtorek
08.06

19:00

Środa
09.06
Piątek
11.06

18:00
18:00

Poniedziałek
14.06
Wtorek
15.06
Sobota
19.06
Poniedziałek
21.06
Wtorek
22.06
Środa
23.06
Czwartek
24.06
Piątek
25.06
Piątek
25.06

17:00

19:00
18:00
I. 17:00
II. 19:00
19:00
I. 17:00
II. 19:00
I. 17:00
II. 19:00
17:00
19:00

Nazwa imprezy
DKF „Promyk”: „Dolina Bogów”,
reż. Lech Majewski, dramat fabularny, 2020 r.
Koncert gitarowy grupy „Promykowej”. Wstęp wolny –
z zaproszeniami
Finisaż Heleny Parczewskiej-Korus „Obrazoterapia”
Seans filmowy – reż. Werner Herzog, dramat
biograficzny, 2015 r. (szczegóły na profilu GOK
„Promyk” na Facebooku oraz w administracji)
Koncert wokalno–teatralny grup „Promykowych”.
Wstęp wolny – z zaproszeniami

„5–lecie +” GOK „Promyk”. Wstęp z zaproszeniami
Teatrzyk dziecięcy Debiucik i Teatr Bezimienni
z Gminnego Centrum Działań Twórczych
w Pisarzowicach, filia MGOK Wilamowice.
Przedstawienie pt. „Trzepot”. Od 9 lat. ZAPISY DO
10.06!
DKF „Promyk”: „Milczenie”, reż. Martin Scorsese,
dramat historyczny, 2016 r.
Koncert na żywo: „USŁYSZEĆ TANIEC. Hiszpania”.
Wstęp wolny - biletowany. ZAPISY TELEFONICZNE
SEANS TANECZNY – NAGRANIE KONCERTU
INAUGURUJĄCEGO III TYDZIEŃ TAŃCA
DKF „Promyk”: „Yuli”, reż. Icíar Bollaín, dramat
biograficzny, 2018 r.
SEANS TANECZNY – NAGRANIE KONCERTU
INAUGURUJĄCEGO III TYDZIEŃ TAŃCA
SEANS TANECZNY – NAGRANIE KONCERTU
INAUGURUJĄCEGO III TYDZIEŃ TAŃCA
SEANS TANECZNY – NAGRANIE KONCERTU
INAUGURUJĄCEGO III TYDZIEŃ TAŃCA
Seans filmowy – kultowy film taneczny!
(szczegóły na profilu GOK „Promyk”
na Facebooku oraz w administracji)

T
Y
D
Z
I
E
Ń
T
A
Ń
C
A

"Powrót pasterzy na hale" - transgraniczny karpacki
plener rzeźbiarski. (szczegóły na oddzielnym plakacie)

24-27.06
Niedziela
27.06

9:30

Wtorek
29.06

19:00

Przewodnik czeka: „Hale, owce, pasterze i … plener
rzeźbiarski na Magurce”
Klub Podróżnika: „Gdzie Papież mówi buongiorno. Czyli
o rowerowej podróży do Watykanu”, poprowadzi
Krzysztof Wieczorek

Organizator

Miejsce

Odbiorcy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Dorośli i
młodzież

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Dorośli i
młodzież

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Zaproszeni
goście

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Dorośli i
młodzież

Oddział Górali
Żywieckich w
Wilkowicach
GOK „Promyk”

Magurka

Wszyscy

GOK „Promyk”

Parking przy
GOSiR

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

Dorośli i
młodzież
Dorośli i
młodzież

AKTUALNE WYSTAWY

do 08.06
od 10.06

Wystawa malarstwa akwarelowego
Heleny Parczewskiej-Korus „Obrazoterapia”
Wystawa prac koła malarskiego pod opieką Marii Mazurek
„Chwile Uchwycone”
Wystawa zdjęć z II Tygodnia Tańca

Wystawa konkursowa „Powrót do przeszłości… w tradycji i kulturze ludowej naszego regionu ”

GOK „Promyk”– dolna sala
GOK „Promyk” – dolna sala
Gminny Ośrodek Kultury
„Promyk” – hol na I piętrze
Izba Regionalna
„Stara Stolarnia”

W związku z niepewną sytuacją związaną z pandemią COVID-19, kalendarz może ulec zmianie.
Przygotowanie informacji: GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”, ul. J. Fałata 2k, Bystra, tel. 33 817 07 73, www.gokpromyk.pl
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Rok Górali w Wilkowicach
14 grudnia 2020 r. Sejmik gminy i gości będzie bezpieczne, przy wsparciu Urzędu
Województwa Śląskiego, doceniając Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Związku
znaczenie kultury regionalnej połu- Podhalan oraz Gminy Wilkowice, przyniesie nam wszystkim
dniowej części województwa, ogłosił nowe formy odkrywania swoich korzeni i budowania tożsaz inicjatywy Związku Podhalan mości poprzez sięganie do dziedzictwa naszych przodków.
Wydarzenia Roku Górali w Województwie Śląskim rozpocz- Oddziałów Górali Żywieckich
i Śląskich, rok 2021 tytularnym Rokiem Górali w wojewódz- niemy od czerwcowego „Powrotu pasterzy na hale”, poprzez
wydarzenie główne, jakim będzie we wrześniu „Pasterski
twie śląskim.
Najdalej na północny-zachód wysuniętą gminą górali Odpust na Św. Michała”, listopadowe warsztaty kolędnicze
żywieckich jest Gmina Wilkowice. Historia osadnictwa dla dzieci „Góralskie kolędowanie z szopką”, a zakończymy
w Wilkowicach, Bystrej i Mesznej lokuje nasze miejscowości „Góralską Pasterką w Straconce” i „Kolędowaniem na Św.
w tej części Polski, gdzie kultura i tradycje górali przeplatają Szczepana” w Wilkowicach, Bystrej i Mesznej.
Wydarzeniem głównym wracamy jednocześnie do dosyć
się z bezpośrednim sąsiedztwem regionów, państw i innych
od naszej kultur, intensywnym uprzemysłowieniem ośrodków nieodległej pamięci naszych przodków. W latach 70-tych ub.
miejskich, jakimi dla nas była Biała, a dalej, już na Śląsku, w. Piotr Stachura, animator beskidzkiej kultury, pisał przywoBielsko. Po II wojnie światowej, kultura i tradycje naszych łując pamięć o Wilkowicach i Magurce: „W Wilkowicach na
miejscowości mocno erodowały, a wielowiekowe zwyczaje św. Michała był odpust. Wtedy zwykle kończyło się pasienie,
ulegały szybkiemu procesowi poddawania się nowocze- więc pasterze mieli już w niedzielę czas wolny. Był to tzw.
sności, która niestety nie obejmowała ochrony lokalnego pasterski odpust. Na odpuście chłopcy kupowali konie z pierdziedzictwa kulturowego.
nika, organki lub piszczałki. Starsi, którzy już się zalecali do
Jak wielu mieszkańców dzisiaj pamięta o tym, że nasi dziewcząt, obdarowywali je dużymi ozdobnymi sercami.”
przodkowie posługiwali się gwarą, jakie pieśni śpiewali, jak W tym Roku Górali przywracamy pamięć o wilkowskim odpusię odświętnie ubierali? Jeszcze w połowie XIX w. Wilkowice ście jako „pasterskim odpuście”, a jego wymiar zewnętrzny
i Huciska przez etnografów były identyfikowane jako wieś będzie ubogacony obecnością szczególnych gości i charakgóralska. Za tą właśnie identyfikacją stały: gwara, zwyczaje, terem góralskim.
Wydarzenia Roku Górali będą obejmowały szereg wydaubiór i sposób gospodarowania naszych przodków, a dla
wielu z Was, po prostu, mieszkańców tej ziemi, która jest rzeń na całej Żywiecczyźnie, czyli w powiecie żywieckim
teraz również Waszym miejscem. Charakterystyczna dla i części powiatu bielskiego oraz w powiecie cieszyńŻywiecczyzny, w tym dla Wilkowic, była gospodarka polo- skim. Szczegółowy harmonogram wydarzeń Roku Górali
niarska i pasterska, a teren Magurki był przez wieki obszarem w Województwie Śląskim przedstawimy Państwu w kolejnym
wypasów na halach dóbr łodygowickich, do których należały wydaniu Głosu Gminy Wilkowice.
m.in. Wilkowice, Bystra Krakowska, Meszna, Mikuszowice
A My, Oddział Górali Żywieckich w Wilkowicach oraz
Krakowskie
czy
też
Szczyrk.
Gminny
Ośrodekpasterka
Kulturyw„Promyk”,
teraz
Góralska
Straconce izapraszamy
kolędowaniejuż
na św.
24-26.12.2021 Góralska Pasterka na Straconce i
mieszkańców
Gminyz Wilkowice
nastrojach
wydarzenia
Kultura, tradycje i zwyczaje górali żywieckich, to wyjąt- wszystkich
Szczepana
w
Wilkowicach
muzykami
w
kolędowanie na św. Szczepana
kowe dziedzictwo naszych miejscowości, które łączy nas Roku Górali
w naszej
gminie.instrumentami i mnóstwem
ludowych,
góralskimi
we wspólnych korzeniach ze wszystkimi 12 grupami górali
wiernych w ostatnich latach stała się ważnym
polskich, a w obecnym województwie - z sąsiednią dla górali
elementem Świąt
Bożego Narodzenia
Beskidach.
Planowane
wydarzenia
RokuwGórali
żywieckich, grupą górali śląskich.
Kilkudziesięciu muzyków, kilkanaście kapel
w Gminie Wilkowice:
W tym roku nasza uwaga skierowana jest na Magurkę,
góralskich, razem górale żywieccy, śląscy i
Wilkowice i bliskie nam sąsiedztwo w Beskidzie Małym,
podhalańscy to wizytówka górali w Beskidzie
24-27.06.2021 r. - „Powrót pasterzy na hale” - transgraa szczególnie na pasterstwo.
Małym. To repertuar dziesiątek kolęd i pastorałek
niczny karpacki plener rzeźbiarski,
Będziemy odkrywali na powrót hale na Magurce, dawny
wybrzmiewających
poOdpust
pasterce
cały okres
26.09.2021
r. - Pasterski
naprzez
Świętego
Michała,
i obecny wymiar pasterstwa, a kończyć będziemy na, jakże
Świąt
Bożego
Narodzenia
i
kolędowania.
08.11.2021
r.
Góralskie
kolędowanie
z
szopką
charakterystycznym dla górali żywieckich, kolędowaniu
warsztaty
dla
dzieci,
i obrzędowości Bożego Narodzenia.
24-26.12.2021 r. - Góralska Pasterka w Straconce
Okres pandemii i wynikających z niej ograniczeń, ryzyko
Andrzej
Nycz
i kolędowanie
na św. Szczepana.
podejmowania inicjatyw gromadzących ludzi, zmusił nas
Związek Podhalan
wszystkich do opóźnienia i ograniczenia wydarzeń Roku
Andrzej
Nycz, w
Związek
Podhalan Górali zaplanowanych w całym województwie, w tym
Oddział Górali
Żywieckich
Wilkowicach
Oddział Górali Żywieckich w Wilkowicach
w Wilkowicach. Niemiej jednak to, co dla mieszkańców

Województwo Śląskie
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Związek Podhalan
w Polsce

Oddział Górali
Żywieckich w
Wilkowicach
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Gminny Ośrodek
Kultury „Promyk”

Gmina
Wilkowice

„Przejęcie” przystanku przez młodzież
Jesteśmy grupą młodych twórców (w wieku 13-15 lat) zrzeszonych w Gminnym Ośrodku Kultury “Promyk” w Bystrej.
Spotykamy się tam w prawie każdą sobotę. Zajmujemy się
tworzeniem przeróżnych grafik, począwszy od logo, aż po
duże grafiki naścienne. Mamy również zajęcia z rysunku
i fotografii, aby jak najlepiej przygotować się do realizacji
naszego celu. Naszym marzeniem jest stworzenie muralu,
czyli zewnętrznej grafiki, na obiekcie w naszej gminie, wkomponowanej w otoczenie, emanującej emocjami.
W naszych bliskich planach jest rozpoczęcie działań
przy wykonywania pracy artystycznej - muralu. Dzięki temu
będziemy mogli rozwinąć swoje zdolności artystyczne, a tym
samym dobrze się bawić. Pieniądze z końcowej aukcji charytatywnej, która odbędzie się podczas uroczystego odsłonięcia
muralu, przekażemy na szczytny cel - dla domu dziecka.
Cała nasza grupa będzie zaangażowana w ten projekt,
każdy chce coś wnieść od siebie. Wszyscy dysponują dostępnością i świetnymi pomysłami. Bierzemy udział w większym,
dofinansowywanym projekcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności. Obecnie dysponujemy już wstępnym rozpoznaniem potencjalnych miejsc na stworzenie muralu. Posiadamy
fotografie, a pierwsze szkice pojawią się w najbliższym
czasie.
Wierzymy, że stworzenie w tym miejscu naszego muralu
przyczyni się do nadania duszy miejscu oraz urozmaicenia
dotychczas szarawego otoczenia.
Grupa „Street Mates”
Agata, Andżelika, Blanka, Emilia, Ewa, Igor, Igor, Julia,
Julia, Kacper, Lea, Marta, Martyna, Nikola, Patryk, Weronika.

Przykładowa wizualizacja z wykorzystaniem
grafiki z plakatu Programu „Równać Szanse”,
wykonana przez grupę Street_Mates.

O tym, jaki będzie finalny efekt
metamorfozy przystanku,
dowiemy się już wkrótce!
Pierwszy duży etap działań za nami. Do tej pory w projekcie
„Street art na warsztat”, prowadzonym przez Gminny Ośrodek
Kultury „Promyk”, młodzież zaprojektowała swoje logo, brała
udział w warsztatach graficznych (prowadzonych przez panią
Elżbietę Fabirkiewicz) i fotograficznych (prowadzonych przez
pana Daniela Franka), napisała artykuły, pismo urzędowe
oraz zrobiła wizualizacje miejsc, w których mógłby powstać
mural. Są też wstępnie przygotowane pomysły, które mogą
być zrealizowane na jednej wspólnej ścianie. Wszystko
w atmosferze dobrej zabawy. W projekcie biorą udział
uczniowie klas 7 i 8 mieszkający na terenie Gminy Wilkowice
- 16 niesamowitych osób, wykonujących wszystko bardzo
profesjonalnie. Młodzież złożyła w Urzędzie Gminy oficjalne,
samodzielnie napisane, pismo z prośbą o udostępnienie
miejsca na artystyczny mural. Wójt Gminy Wilkowice dr inż.
Janusz Zemanek z aprobatą przyjął pomysł przedstawiony
przez delegację młodzieży.
Dzięki temu, wkrótce rozpoczną się prace nad ożywieniem
przystanku linii nr 57 przy szpitalu na ul. Fałata w Bystrej!
Młodzież ma mnóstwo fantastycznych, kolorowych pomysłów, które uwieczni na ciekawej architekturze przystanku.
Warsztaty przygotowawcze do wykonania muralu poprowadzi
dr Marek Głowacki, odpowiedzialny za pracownię komiksu
i sztuki narracji w Instytucie Plastycznym Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie, tegoroczny stypendysta Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, twórca murali, artysta
i pedagog. Już nie możemy się doczekać!
Projekt „Street art na warsztat” prowadzony jest w ramach
Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci
i Młodzieży. Dziękujemy Fundacji również za wspaniałe
gadżety, które młodzież dostała w prezencie!
Ela Fabirkiewicz / koordynator projektu

Projekt „Street art na warsztat” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”
w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
Głos Gminy Wilkowice
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Wokół nas
Ogrody dla przyrody
„Dzień Ziemi obchodzony jest 22. kwietnia, ale w obliczu
sytuacji naszej planety, każdy czas jest odpowiedni do
poruszania tego tematu. Ta trudna sytuacja związana jest
z katastrofą klimatyczną i zanikiem bioróżnorodności. Ze
zmianami klimatu będziemy musieli sobie jakoś poradzić,
jednak jeśli znikną niektóre gatunki zwierząt i roślin, nie
odtworzymy tego już nigdy, a nam również są one przecież
potrzebne. W takich miejscowościach, jak nasza gmina,
każdy ma możliwość zrobienia czegoś dla przyrody - można
zacząć np. od swoich ogrodów.”
Jacek Bożek, Prezes Klubu Gaja
Takim działaniem, które każdy może wykonać, jest zbudowanie schronień dla zwierząt.
Najbardziej popularne są budki dla ptaków. Są one
potrzebne, ponieważ mamy coraz mniej starych wypróchniałych drzew, w których dzięcioły najchętniej wykuwają swoje
dziuple. Musimy pamiętać też, że również ponad 40 innych
gatunków ptaków korzysta z dziupli zrobionych wcześniej
przez dzięcioły. Są to m.in. wróble, mazurki, sikorki, kowaliki…. Coraz mniej starych drzew, to coraz mniej dziupli, a co
za tym idzie - coraz mniej miejsc lęgowych dla ptaków.
Ważne jest jednak, żeby budki wykonane były w odpowiedni
sposób. Najlepsze modele budek dla ptaków opracowane
zostały przez ornitologa, prof. Sokołowskiego, już prawie
100 lat temu. Zostały zaprojektowane na podstawie obserwacji działań dzięciołów i stanowią namiastkę wykutej przez
nie dziupli. Przede wszystkim, nie posiadają patyczka przy
otworze wlotowym, który w naturze również nie występuje.
Umieszczanie takiej podpory jest błędem, który umożliwia
drapieżnikom takim jak np. kuny, łatwiejszy dostęp do wnętrza
budki lęgowej.
Poza budkami dla ptaków, w zimie warto założyć dla
nich karmnik, a latem poidełko, ponieważ w lecie ptaki mają
problem ze znalezieniem wody.
Wokół nas żyje wiele zwierząt, których miejsca bytowania
zostają ograniczane poprzez działalność człowieka w przyrodzie. Są to np. nietoperze – dla nich warto powiesić skrzynki
lęgowe, które będą również ich schronieniem dziennym,
zastępującym dziuplę. Można zadbać też o schronienia dla
innych małych ssaków tworząc dziuple dla koszatnic, popielic,
wiewiórek i innych małych ssaków.
Powinniśmy zadbać również o owady, których jest na
świecie coraz mniej. Nie zdajemy sobie sprawy, jak ważną
rolę spełniają one w przyrodzie, przede wszystkim jako zapylacze różnych roślin, w dużej mierze także tych przez nas
uprawianych. Bez pracy owadów nie mielibyśmy owoców.
Obecnie np. w Chinach, owadów jest już tak mało, że zapylanie drzew owocowych wykonują ludzie. My na szczęście
jeszcze nie musimy tego robić, ale o owady z pewnością
warto zadbać. Można budować dla nich schronienia
z nawierconych pieńków, trzciny (w której pszczoły murarki
mogą składać jaja), szyszek (dla biedronek), gliny, siana
i innych naturalnych materiałów. Będą to miejsca zimowania
i rozmnażania, które należy zabezpieczyć przed owadożernymi gatunkami ptaków.
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Nasze ogrody mogą stanowić enklawę dla roślin i zwierząt.
Na wygląd ogrodów ma wpływ np. zaplanowane koszenie.
Od jego częstotliwości uzależnione jest, jakie rośliny będą
rosły w naszym ogrodzie. Częste koszenie będzie utrzymywało równy zielony trawnik, który jednak będzie „zieloną
pustynią”, z której nie skorzystają żadne stworzenia. Ogród
można uzupełnić kwiatami, które nie tylko go upiększą, ale
również będą stanowiły bazę pokarmową dla owadów. Łąkę
przyjazną owadom uzyskuje się również poprzez
wysiew gotowych mieszanek nasion
i zmniejszenie częstotliwości koszenia.

Leslje Browman, unsplash.com

Ważny jest dobór gatunków roślin, które sadzimy. Niektóre
gatunki są zdecydowanie lepsze dla ptaków zwierząt
i owadów, inne są dla nich bezużyteczne (jak np. popularne
tuje). Gatunki takie jak np. głóg, tarnina czy bez, są roślinami
kwitnącymi, więc z kwiatów korzystają owady zapylające,
a jesienią z kolei owoce stanowią bazę pokarmową dla
ptaków. W gęstwinie gałęzi znajdą schronienie takie ptaki jak
np. zięby, dzierzby, wróble. Mogą założyć gniazdo i ukryć się
przed drapieżnikami. Warto sadzić tego typu rośliny, które
ptakom i owadom zapewnią pokarm i schronienie, np. jarzębinę, drzewa i krzewy owocowe, z których skorzysta również
człowiek. Świetnym pożytkiem dla pszczół jest również lipa,
która jest drzewem miododajnym i leczniczym. Drzewa
w miastach i na wsiach, nad rzeką czy w lasach, spełniają
zupełnie inną rolę. U nas, w Wilkowicach, ważną rolą drzew
jest zapewnienie mini-enklaw dla ptaków, schronień i bazy
pokarmowej.
Jeśli chcemy pomóc przyrodzie, to schronienia dla
owadów, ptaków i ssaków oraz odpowiednio zagospodarowane ogrody, będą pewnego rodzaju rekompensatą za
zmiany w przyrodzie spowodowane działalnością człowieka.
Jarosław Kasprzyk
Posadzenie drzewa lub krzewu
można potwierdzić wpisem do „licznika drzew”
znajdującego się na stronie: www.świętodrzewa.pl
Na podstawie wywiadu z Jackiem Bożkiem
oraz z Jarosławem Kasprzykiem - Elżbieta Fabirkiewicz
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Użądlenia przez owady błonkoskrzydłe i komary
W tym roku nieco później, ale z tym większą radością
witamy nadchodzącą wiosnę. Naszą radość z pięknych
rozkwitających kwiatów i promieni słonecznych może
zakłócić właściwie jedynie niezawinione użądlenie jednego
z owadów błonkoskrzydłych, które to, nie zapominajmy, są
niezwykle pożyteczne i pomimo niedogodności przy bezpośrednim kontakcie, winniśmy o nie dbać. Pamiętajmy, że nie
są one złośliwymi stworzeniami bytującymi na tej
ziemi, a pracownikami, dzięki którym mamy piękne
kwiaty, dobre owoce i nie tylko. Owady błonkoskrzydłe żądlą wyłącznie w samoobronie.

U pacjentów z łagodną reakcją systemową mogą pojawić
się na całym ciele bąble pokrzywkowe, zaczerwienienie skóry
i swędzenie. Może wystąpić obrzęk warg, powiek, szyi, całej
twarzy, pomimo, że miejsce użądlenia było odległe, jak np.
stopa czy palec dłoni.

Spośród owadów błonkoskrzydłych największe
znaczenie pod względem
reakcji alergicznych po
użądleniu mają: osowate
(osy, szerszenie, klecanki),
pszczołowate
(pszczoły
miodne i trzmiele) oraz
mrówkowate. W środkowej
i północnej Europie najczęstsze
są użądlenia os i pszczół miodnych, rzadziej szerszeni i trzmieli.
Reakcje alergiczne spowodowane
użądleniami owadów innych niż błonkoskrzydłe zdarzają się sporadycznie.

U każdego pacjenta z ogólnoustrojową reakcją poużądleniową w wywiadzie należy wykonać badania diagnostyczne
i wprowadzić odpowiednie leczenie oraz profilaktykę, gdyż
kolejny kontakt z jadem owada może wywołać silniejszą od
poprzedniej reakcję. Ogólnoustrojowe reakcje anafilaktyczne
zazwyczaj zależą od przeciwciał klasy IgE. Objawy mogą
dotyczyć skóry, przewodu pokarmowego, układu oddechowego i układu krążenia.
Dotąd uważano, że po przebytej dużej reakcji miejscowej
ryzyko wystąpienia reakcji systemowej w przypadku ponownego użądlenia jest niskie (2–15%), podobne do ryzyka
obserwowanego w populacji ogólnej. Dlatego u pacjentów
po epizodzie dużej reakcji miejscowej bez objawów systemowych, rutynowo nie zaleca się wykonywania badań
dodatkowych ani kwalifikacji do immunoterapii swoistej;
chorzy nie muszą też nosić przy sobie adrenaliny. Jednak
niektóre badania pokazały, że wśród pacjentów z wywiadem
dużej reakcji miejscowej na użądlenie owada błonkoskrzydłego częstość systemowej reakcji alergicznej po ponownym
użądleniu owada może wynosić nawet 24%. Ryzyko reakcji
systemowej może być szczególnie zwiększone w przypadku
potwierdzonego testem skórnym uczulenia na jad pszczoły
miodnej oraz osy pospolitej.

Użądlenie przez owada błonkoskrzydłego może
wywołać:
1) prawidłową reakcję miejscową na użądlenie - u osób
bez alergii na jad owadów typową reakcją jest ból, świąd
i niewielki obrzęk w miejscu użądlenia. Ustępuje w przeciągu
kilku godzin lub dni.
2) dużą reakcję miejscową - obrzęk o średnicy >10 cm
utrzymujący się >24 h, któremu może towarzyszyć uczucie
rozbicia, dreszcze, gorączka lub ból głowy, odczyn zapalny
wzdłuż przebiegu naczyń chłonnych. Nie zwiększa istotnie
ryzyka wystąpienia reakcji uogólnionej w razie kolejnego
użądlenia.
3) ogólnoustrojową reakcję anafilaktyczną - pierwsze
objawy pojawiają się najczęściej już w ciągu kilku minut po
użądleniu, są to: chłodna, blada i spocona skóra, zapadnięte
żyły podskórne, hipotensja (spadek ciśnienia tętniczego),
tachykardia (przyśpieszona akcja serca), skąpomocz lub
bezmocz, bezwiedne oddanie stolca i utrata przytomności,
obrzęk krtani, ust. Może wystąpić zatrzymanie krążenia.
4) ogólnoustrojową reakcję toksyczną (nieimmunologiczną) – występuje po użądleniu przez wiele owadów
jednocześnie; może wystąpić rabdomioliza (obumieranie komórek mięśni), uszkodzenie mięśnia sercowego,
zaburzenia czynności wątroby lub nerek, niedokrwistość
hemolityczna (spowodowana obumieraniem krwinek czerwonych z powodu uszkodzenia), skaza krwotoczna, DIC (zespół
wykrzepiania wewnątrznaczyniowego).
5) reakcję nietypową (np. zapalenie naczyń, uszkodzenie
nerek, gorączkę, małopłytkowość i in.) Występuje kilka dni po
użądleniu.
Głos Gminy Wilkowice

W praktyce klinicznej najczęściej zdarzają się: duża
reakcja miejscowa (około 25%, u pszczelarzy 40%) i ogólnoustrojowa reakcja anafilaktyczna (częstość występowania
tych reakcji sięga 8%, a u pszczelarzy może przekraczać
40%.); sporadycznie może wystąpić zgon.

W diagnostyce alergii wykonuje się:
1) testy skórne (punktowe, a w razie wyniku
ujemnego – śródskórne),
2) oznaczenie alergenowoswoistych przeciwciał IgE in vitro,
3) stężenie tryptazy w surowicy,
U osób z przebytą poużądleniową
reakcją anafilaktyczną uczulenie na
jad owada potwierdza:
1) dodatni wynik testu skórnego
z alergenem jadu lub
2) obecność w surowicy przeciwciał IgE
swoistych dla jadu.
Wyniki tych badań nie pozwalają jednak przewidywać wystąpienia reakcji ogólnoustrojowej po
kolejnym użądleniu, gdyż wiele (25–84%) osób
z dodatnim wynikiem testu skórnego z jadem danego
gatunku owada nie ma żadnej reakcji po kolejnym
użądleniu tego owada, a u niektórych (0–22%) osób
z ujemnym wynikiem testu skórnego występuje reakcja
ogólnoustrojowa.
maj 2021
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Zapobieganie użądleniom
i ciężkim reakcjom poużądleniowym:
Znajomość czynników ryzyka zwiększających prawdopodobieństwo użądlenia pozwala nam być bardziej czujnym
i ostrożnym. Warto więc się im przyjrzeć. Są to:
1. ciepła pora roku,
2. jedzenie lub picie na wolnym powietrzu,
3. chodzenie bez obuwia,
4. używanie w ciepłe dni perfum, zwłaszcza kwiatowych
zapachów,
5. noszenie ubrań o żywych, jaskrawych, kwiecistych kolorach, do których naturalnie lgną owady,
6. praca w ogrodzie (zwłaszcza cięcie żywopłotu lub
kwiatów),
7. zbieranie owoców,
8. uprawianie sportu na wolnym powietrzu (zwłaszcza
w skąpym ubraniu),
9. położenie uli w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych
lub miejsc pracy,
10. przebywanie w pobliżu uli podczas wybierania z nich
miodu,
11. usuwanie gniazd os (np. z poddaszy lub okien),
12. środki odstraszające owady (repelenty) są nieskuteczne w przypadku owadów błonkoskrzydłych.
Warto też wiedzieć, jakie są czynniki zwiększonego
ryzyka ciężkiej reakcji anafilaktycznej przy ponownym
użądleniu:
1. krótki odstęp czasu pomiędzy użądleniami (ale bardzo
częste użądlenia prawdopodobnie powodują rozwój tolerancji
immunologicznej),
2. silne uczulenie na jad, zwłaszcza szerszenia lub pszczoły
miodnej, duże stężenie swoistego IgE (>1,0 kj./l) lub dodatni
wynik testów skórnych,
3. ciężka poprzednia reakcja poużądleniowa,
4. choroba układu oddechowego lub sercowo-naczyniowego,
5. przyjmowanie beta-blokerów,
6. podeszły wiek,
7. zwiększone stężenie tryptazy w surowicy, mastocytoza.
Osoby uczulone powinny wiedzieć, gdzie owady budują
swoje gniazda.
W razie użądlenia przez pszczołę miodną należy
jak najszybciej usunąć (w jakikolwiek sposób) żądło,
ponieważ im dłużej pozostaje ono w skórze, tym większa
ilość jadu zostaje uwolniona do organizmu.

Usuwanie żądła:
Metoda usuwania żądła nie jest istotna. Zazwyczaj żądło
można usunąć w warunkach domowych.
Praktyczna instrukcja krok po kroku:
1. uwidaczniamy miejsce użądlenia,
2. myjemy i dezynfekujemy ręce, jeśli mamy dostęp do
jednorazowych rękawiczek to je zakładamy,
3. dezynfekujemy skórę w miejscu ukąszenia z odpowiednim marginesem,
5. staramy się podważyć żądło kartonikiem (np. kartą
kredytową) lub paznokciem. Pozostałe w skórze żądło jest
zaopatrzone w haczyki, co powoduje, że pszczoła odrywa je
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z częścią swojego przewodu pokarmowego. Żądło pozostawione w skórze świadczy bez wątpienia o użądleniu przez
pszczołę, ponieważ inne owady błonkoskrzydłe, które mogą
spowodować anafilaksję (osa, trzmiel i szerszeń), usuwają je,
a nawet mogą żądlić w kilku miejscach. Uważamy, aby nie
uciskać w trakcie zabiegu woreczka jadowego, gdyż powoduje to dostanie się większej ilości jadu do organizmu.
6. Rankę po usunięciu żądła odkażamy za pomocą ogólnodostępnych środków do odkażania błon śluzowych i skóry.
7. W przypadku dużego odczynu miejscowego rozważamy
zastosowanie środka przeciwhistaminowego miejscowo lub
ogólnie.
8. Jeśli chory uczulony jest na jad pszczół lub jeśli wystąpią
objawy uczulenia, należy rozpocząć leczenie według ogólnie
przyjętych zasad i wezwać pomoc.
Po użądleniu warto zrobić zimny okład, który zmniejsza
rozprzestrzenianie się reakcji zapalnej, przez co minimalizuje
ból, obrzęk, świąd.
Dobra i sprawdzona jest domowa metoda wtarcia soku
z przekrojonej cebuli lub pomidora (cebula jest nieco bardziej
skuteczna) - substancje zawarte w sokach tych warzyw
skutecznie zmniejszają miejscowy odczyn po użądleniu.
Często stosowane:
W leczeniu dużych alergicznych reakcji miejscowych po
ukąszeniach owadów skuteczne są niepowodujące sedacji
leki przeciwhistaminowe II generacji, takie jak: cetyryzyna,
lewocetyryzyna, loratadyna, desloratadyna, feksofenadyna
(po 12 roku życia), a także rupatadyna. Leki te zmniejszają
nasilenie świądu, ograniczają obrzęk, rumień oraz naciek i są
bezpieczne dla dzieci. Najczęściej skuteczne jest podanie
już jednorazowej dawki. Dodatkowo leki przeciwhistaminowe
II generacji mogą być stosowane prewencyjnie w okresie
największego narażenia na ukąszenia/użądlenia owadów.
Zaleca się, aby osoby ze szczególnie dużymi i uciążliwymi
reakcjami miejscowymi, a zwłaszcza dzieci, przyjmowały je
codziennie, jeśli inne metody zapobiegania są nieskuteczne.
Glikokortykosteroidy, stosowane zarówno systemowo, jak
i miejscowo (maści, kremy), zaleca się w leczeniu dużych
miejscowych odczynów, zwłaszcza po użądleniach owadów
błonkoskrzydłych. Są one również skuteczne w leczeniu miejscowych odczynów po ukąszeniach komarów. Stosowane
w postaci maści (np. furoinian mometazonu) 2 razy na
dobę przez kilka dni (5–7 dni), podobnie jak leki przeciwhistaminowe skutecznie łagodzą świąd, zmniejszają obrzęk
i rumień. Jeżeli obrzęk po użądleniu np. w okolicę powieki
czy warg znacznie utrudnia normalne funkcjonowanie, należy
rozważyć zastosowanie glikokortykosteroidu doustnie.

LECZENIE u osoby uczulonej
- reakcja anafilaktyczna:

Postępowaniem z wyboru w ostrej reakcji anafilaktycznej
są domięśniowe wstrzyknięcia adrenaliny. Adrenalinę należy
podać jak najszybciej, gdyż szybkie osiągnięcie dużego
stężenia leku w osoczu i tkankach ma decydujące znaczenie
dla przeżycia chorego.
U 2/3 osób, które przebyły ogólnoustrojową reakcją anafilaktyczną po użądleniu przez owada, reakcja taka występuje
po ponownym użądleniu.
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Dlatego też osoby takie powinny nosić ze sobą, zwłaszcza
w sezonie aktywności owadów, zestaw pierwszej pomocy,
składający się z:
1) adrenaliny przygotowanej do natychmiastowego
samodzielnego wstrzyknięcia (w Polsce dostępne są ampułkostrzykawki Anapen [0,15 lub 0,3 mg adrenaliny] i Fastjekt
[0,3 mg adrenaliny] – przyp. red.),
2) szybko działającego leku przeciwhistaminowego (np.
cetyryzyny 2 tabletki po 10 mg),
3) glikokortykosteroidu (np. prednizon 2 tabletki po 50 mg).
Skuteczną i ważną metodą leczenia dla osób uczulonych
na jad owadów błonkoskrzydłych jest immunoterapia swoista
czyli odczulanie.
Odczulanie jest wskazane zarówno u dzieci, jak i u dorosłych z:
1) ciężką reakcją ogólnoustrojową w wywiadzie, z objawami ze strony układu oddechowego i układu krążenia oraz
2) z uczuleniem na określony gatunek owada, udokumentowanym za pomocą testów skórnych lub oznaczenia
swoistych dla jadu przeciwciał IgE w surowicy.
Po zakończeniu odczulania prowadzonego przez 3–5
lat, większość chorych, u których występowały łagodne lub
umiarkowane objawy anafilaksji, jest chroniona przed reakcją
poużądleniową, nawet jeśli wyniki testów skórnych nadal są

dodatnie. U osób leczonych metodą odczulania wykazano
po roku znamienną poprawę jakości życia związaną ze zdrowiem.
Użądlenie przez owada nie jest niczym przyjemnym, na
szczęście większość ludzi reaguje na użądlenie łagodną
zwyczajną reakcją miejscową. Dla osób z grupy ryzyka
reakcji anafilaktycznej zagrażającej życiu istnieje szansa na
zmianę tego stanu po zastosowaniu odczulania.
Jakkolwiek nieprzyjemne jest spotkanie bliskiego
stopnia z osą czy pszczołą, nie zapominajmy, że dzięki
tym owadom istniejemy. W dzisiejszym świecie są to
gatunki masowo wymierające i zagrożone. Powinniśmy
zrobić wszystko, żeby je ochronić, gdyż bez nich życie
na ziemi stanie pod wielkim znakiem zapytania. Nie zabijajmy ich bezmyślnie ani umyślnie!

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

„Przepis na majówkę” - karkówka w sosie
Majówka to przepiękne kolory, zapachy i... smaki! Koło Gospodyń Wiejskich w Mesznej przygotowało dla
Państwa coś specjalnego, aromatycznego i pysznego. Zachęcamy do spróbowania!

Składniki:
1 kg karkówki bez kości,
0,5 kg grzybów (mogą być pieczarki),
4 średnie ogórki kiszone,
4 średnie cebule,
3 łyżki przecieru pomidorowego,
3 łyżki keczupu pikantnego,
1 szklanka zalewy z ogórków,
olej rzepakowy lub smalec do smażenia.
Marynata do mięsa:
6 łyżek dobrego oleju rzepakowego,
2 łyżki octu balsamicznego,
2 łyżki oleju sojowego,
2 łyżki wody.
Wszystkie składniki dokładnie rozmieszać i dodać:
3 ząbki roztartego czosnku,
1 łyżkę czerwonej papryki wędzonej lub 1 łyżkę
miodu (w zależności od preferencji smakowych
degustatorów),
po 1 łyżeczce oregano, bazylii, majeranku,
po 1/2 łyżeczki czarnego pieprzu i tymianku,
2 gałązki świeżego rozmarynu (same igiełki).
Do marynowania mięsa można użyć też marynaty
klasycznej lub staropolskiej.

Głos Gminy Wilkowice

Wykonanie:
1. Mięso pokroić w plastry, delikatnie rozklepać,
posmarować każdy plaster marynatą, ułożyć w naczyniu
i pozostawić w chłodnym miejscu na minimum 12 godzin.
2. Wyjąć mięso z marynaty, (marynaty nie wylewać).
Każdy płat mięsa obsmażyć na mocno rozgrzanym
tłuszczu z każdej strony po około 3-4 minuty.
3. Ułożyć mięso w naczyniu żaroodpornym lub rondlu.
Na mięsie ułożyć pokrojone w plastry grzyby, ogórki
i cebulę.
4. Keczup, przecier, pozostałą marynatę i zalewę ogórkową dokładnie wymieszać i zalać ułożone w naczyniu
mięso z dodatkami. Przykryć i dusić do miękkości.
Zazwyczaj trwa to około 60-70 minut.
Agata Prochownik, KGW Meszna
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Ogłoszenia - praca
biuro@ekowtor.com,
tel. 33 443 28 30
UKS „ALFA” Wilkowice zatrudni
pracownika technicznego
Praca przy rozkładaniu sprzętu sportowego i przygotowaniu sali do zajęć sportowych w SP1 w Wilkowicach,
ul. Kościelna 10, codziennie około 40 minut w godzinach
popołudniowych / wieczornych.
WYNAGRODZENIE DO USTALENIA.
Wymagania:
• punktualność, odpowiedzialność,
• ukończone 16 lat,
• sprawność fizyczna.

tel.: 694325396, e-mail: biuro@uksalfa.pl
Kera-Ceramika S.C.
ogłasza nabór na stanowiska:
Pracownik produkcji
Zakres obowiązków:
• praca przy produkcji ceramiki - obrabianiu, szkliwieniu
i pakowaniu ceramiki.
Wymagania:
• dokładność,
• zdolności manualne,
• chęci do pracy.
Firma oferuje:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny
etat w stabilnej polskiej firmie,
• pracę w systemie jednozmianowym,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
• pracę w Wilkowicach.

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

Wymagania:
• wykształcenie techniczne z obszaru mechatronika /
elektryka,
• min. dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej (w tym
rysunków technicznych oraz schematów elektrycznych),
• gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym,
• uprawnienia SEP do 1kV,
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
• mile widziana wiedza z zakresu programowania i diagnostyki przemienników częstotliwości lub / oraz sterowników
PLC.
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Firma EKO-WTÓR JAKUBIEC poszukuje stałych
pracowników na kilka stanowisk. Począwszy od prostych,
niewymagających żadnych dodatkowych kwalifikacji prac
na sortowni odpadów poprzez operatorów wózków widłowych, urządzeń transportu bliskiego, aż po kierowców
z kategorią C+E.

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

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

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

Magazynier

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

tel. 663 630 522, kadry@lenko.com.pl
maj 2021

Strefa aktywności gospodarczej
Kera-Ceramika
– jubileusz
pod znakiem rozwoju
Kera-Ceramika to z pewnością jedna z najmocniej rozpoznawalnych, firmowych marek naszej gminy.
Przedsiębiorstwo z Wilkowic bardzo dzielnie sprostało
wielkiemu wyzwaniu, jakim dla większości przedsiębiorstw był zeszłoroczny początek ogólnoświatowej
pandemii i sposobi się do kolejnego, ważnego kroku
w swoim rozwoju oraz świętowania ważnej dla firmy
rocznicy...
Mało kto pewnie już pamięta, ale to właśnie, zlokalizowana
na ul. Furmaniec, Kera-Ceramika była pierwszym zakładem,
który powstał w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej.
Produkcję w nowo powstałym zakładzie produkcyjnym
zainaugurowano w lipcu 2011 roku. Uroczyste otwarcie
zakładu odbyło się zaś 16 grudnia 2011 roku. W tym roku
mamy więc szczególny jubileusz – 10-lecia funkcjonowania
zakładu produkcyjnego w nowej lokalizacji.
Okazji do świętowania powinno być zresztą w samej firmie
więcej. Na finiszu są już bowiem prace związane z budową
nowej hali produkcyjnej przedsiębiorstwa, która pnie się
w górę w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej. Nowa hala,
o wielkości 700 m2, gotowa ma być już w lipcu. Jak udało
nam się ustalić - w siedzibie Kera-Ceramika, dzięki powstaniu
nowej hali, firma będzie mogła zwiększyć zatrudnienie nawet
o 20%, realizując dzięki temu szereg dodatkowych zleceń
i rozwijając swoją działalność.
Kera-Ceramika z panującymi od ponad roku turbulencjami,
związanymi z pandemią COVID-19, radzi sobie bardzo przyzwoicie. Jak podkreśla Prezes Kera-Ceramika, Marcin Rajzer
– sytuacja wymusiła na firmie sporą elastyczność i kreatywność, dzięki czemu udało się zminimalizować straty, a nawet
rozwinąć pewne obszary działalności. Firma zanotowała,
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dla przykładu, bardzo wyraźny wzrost sprzedaży swoich
wyrobów w internecie. Sprzedaż detaliczna w internecie
pozwoliła na to, by złapać nieco oddechu w obliczu wielkich problemów hoteli i lokali gastronomicznych, które były
w czasach przed pandemią głównym odbiorcą zamówień.
Ponadto w firmie bardzo mocno nastawiają się na zmianę
proporcji sprzedawanych produktów w Polsce i zagranicą.
W tej chwili ok. 90% wyrobów Kera-Ceramika sprzedawane
jest na terenie naszego kraju, lecz dużym celem przedsiębiorstwa z Wilkowic pozostaje wzrost sprzedaży ceramiki za
granicą. Stąd, między innymi, stała obecność Kera-Ceramika
na prestiżowych, największych w tej branży targach
„Ambiente” w niemieckim Frankfurcie. Ciekawym działaniem
prorozwojowym firmy Kera-Ceramika jest także, nawiązana
z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie współpraca,
w ramach której uczelnia prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz badania nad nowymi materiałami i surowcami.
Kera-Ceramika, jak widać, kontynuuje charakterystyczną
dla niej drogę systematycznego rozwoju, w stylu znanym
z niektórych amerykańskich success story.
Firma przed 43-laty powstała w garażu
ojca obecnego właściciela, po to, by
krok po kroku rozwijać swoją działalność
i regularnie zwiększać zasięg na rynku
ceramicznym. W międzyczasie udało
się przenieść do pierwszego zakładu,
który mieścił się na ul. Grabecznik
w Wilkowicach, a dalej, równo 10 lat temu,
rozpocząć działalność w Gminnej Strefie
Aktywności Gospodarczej. Pierwsze
garnki wypalane były przez jedną osobę
– wspomnianego prekursora i pierwszego
właściciela – Józefa Rajzera. Dziś nad
całym procesem pracuje kilkadziesiąt
zatrudnionych w firmie osób. Oto historia
biznesowego sukcesu.
Sebastian Snaczke, UGW

maj 2021
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Usługi w naszym regionie

Bank Spółdzielczy w Bystrej oferuje

KREDYT SŁONECZNY
na okres 11 miesięcy





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

Kredyt na okres: 11

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

Oferta ważna od 1 czerwca 2021 r.
do 31 sierpnia 2021 r.
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Oprocentowanie kredytu 5,7 % w skali roku, Stopa rzeczywista wynosi 16,90 %
Parametry
Rata kredytu
łączna kwota wszystkich opłat, prowizji i innych
kosztów związanych z zawarciem umowy w tym:
1. prowizja przygotowawcza
2. prowizja za udzielenie kredytu
3. koszt zabezpieczenia
suma odsetek
całkowity koszt kredytu

maj 2021

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

Głos Gminy Wilkowice
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Sport
W wakacje postawmy na sport!
Czyli oferta klubów sportowych z terenów Gminy Wilkowice dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym
W tym roku większość dzieci dużo czasu spędziła w domu
i musiała rezygnować ze swoich sportowych zajęć. Mamy
nadzieję, że do wakacji to się zmieni i będzie można ten czas
wykorzystać atrakcyjnie, zdrowo i sportowo.
Dzieci, które zostają na wakacje w gminie, nie muszą
się nudzić! Klub Tenisowy BAT Bystra proponuje ciekawe
zajęcia i liczne atrakcje na kortach! Jednym z nich są wakacyjne Warsztaty Tenisowe dla dzieci, które już grają w tenisa
oraz dla tych, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę
z tym sportem. Podczas tych zajęć dzieci aktywnie spędzają
czas grając w tenisa oraz w liczne gry zespołowe, poznają
ćwiczenia ogólnorozwojowe, zawierają przyjaźnie. Zajęcia
odbywają się w Ośrodku Tenisowym Open w Bystrej. Korty
są położone w tzw. Bramie Wilkowickiej z pięknym widokiem
na Magurkę Wilkowicką i Łysą. Korty posiadają klubokawiarnię i nowoczesne zaplecze socjalne. Warsztaty trwają
przez cały lipiec i sierpień, cykl zajęć to jeden tydzień od
poniedziałku do piątku. Zajęcia odbywają się w godzinach
9.00 do 13.00, w jednym dniu jest wycieczka autokarowa.
Jeździmy zwykle w takie miejsca jak Chlebowa Chata, która
mieści się w Górkach Małych lub Alpaqero-rancho z alpakami w Międzyrzeczu. W obu tych miejscach dzieci ciekawie
spędzają czas dowiadując się wielu ciekawych rzeczy o zwierzątkach, jakimi są alpaki oraz o tajnikach pieczenia chleba.
Warsztaty tenisowe prowadzi wykwalifikowana kadra
trenerska, mająca doświadczenie w pracy z dziećmi oraz
doświadczenie tenisowe. Zajęcia prowadzone są w małych
grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Wakacje są świetną okazją dla dzieci do odkrywania
swoich pasji, poznawania nowych miejsc, zawierania przyjaźni, odkrywania nowych sportów. Dziecko, które regularnie
uprawia sport, jest bardziej otwarte na zmiany, posiada
większą umiejętność znoszenia porażek, umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów, jest bardziej odporne na
stres i lepiej radzi sobie z problemami w dorosłym życiu.
Terminy zajęć w lipcu: 5-9, 12-16, 26-30
w sierpniu: 2-6, 9-14, 16-21, 23-27.

We wrześniu Klub prowadzi nabór nowych Tenisistów
do szkółek tenisowych. Zajęcia prowadzone są w małych
grupach 4-5 osobowych, dobranych wiekowo i pod kątem
zaawansowania gry. Celem tych zajęć jest rozwijanie koordynacji ruchowej, która jest podstawą umiejętności gry w tenisa.
Klub stawia przede wszystkim na naukę poprzez zabawę.
Treningi prowadzi wykwalifikowana kadra trenerska z licencjami Polskiego Związku Tenisowego.
Katarzyna Klimczak

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą na www.akademiaopen.pl Informacje i zapisy - tel: 507 127 959
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KS Bystra - ambitne cele
i ważna rola w świecie po pandemii
Prezes Klubu Sportowego „Bystra”, Jakub Habdas
opowiedział nam pokrótce o sportowej i organizacyjnej
rzeczywistości klubu z Bystrej w czasie pandemii, ostatnich
sukcesach oraz celach i wyzwaniach na najbliższy czas.

KLUB SPORTOWY „BYSTRA” W DOBIE PANDEMII

Za nami, z całą pewnością, trudny i wymagający czas,
zarówno sportowo, jak i organizacyjnie. Od ponad roku
w harmonogramie zajęć i rozgrywek sportowych pojawiają
się całe tygodnie zaznaczone na czerwono, kiedy to możliwości zorganizowanego uprawiania sportu są wyłączane lub
ograniczane. W sezonie 2019/20 nie udało się dokończyć
większości rozgrywek. W tym sezonie prawdopodobnie uda
nam się zakończyć zmagania w ligach piłki ręcznej oraz piłki
nożnej. Nasza drużyna koszykówki nie może za to rozpocząć ligowych zmagań w lokalnej lidze od długich miesięcy.
Nie muszę chyba tłumaczyć jak bardzo całe to zamieszanie
destabilizuje klubowe życie. W zawieszeniu są w zasadzie
wszystkie nowe, klubowe inicjatywy, które czekają na lepsze
i spokojniejsze czasy. Wirus niezwykle utrudnia tez prace
trenerom, którzy od długich miesięcy nie mogą przeprowadzić właściwych przygotowań.

SPORTOWO UDANY SEZON

Dobiegający powoli końca sezon na pewno był bardzo
ważny z perspektywy rozwoju sekcji piłki ręcznej w naszym
klubie. Nasz zespół seniorek, oparty w głównej mierze
o utalentowane juniorki, zadebiutował w rozgrywkach II ligi
kobiet, zostawiając po sobie całkiem dobre wrażenie. Kilka
spotkań udało się w dobrym stylu wygrać, a nawet najlepsze
w tej lidze zespoły z Rzeszowa i Zabrza nie odstawały
w bezpośrednich starciach w sposób bardzo zdecydowany.
Ważne rozgrywki też za kilkoma grupami naszej młodzieży,
za którą kolejne doświadczenia w Śląskiej Lidze Piłki
Ręcznej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje z pewnością zespół młodziczek, który w bardzo wymagającej lidze
zakończył zmagania na 5. miejscu na Śląsku. Bardzo dobrze
w rozgrywkach bielskiej Klasy A prezentują się za to nasi
piłkarze. Podopieczni trenera Przemysława Musiała praktycznie od początku „kręcą się” wokół ligowego pudła. Jest
więc spora szansa, by był to najlepszych z dotychczasowych
sezonów KS Bystra na tym poziomie rozgrywkowym.

INDYWIDUALNE SUKCESY OSTATNICH MIESIĘCY

Rzeczą, która szczególnie cieszy nas w perspektywie
ostatnich miesięcy, jest ugruntowanie pozycji naszych zawodniczek w Polsce. Emilia Więckowska stała się w ostatnim
czasie niekwestionowaną gwiazdą Kadry Narodowej rocznika 2004 i w tym roku czeka ją wielkie wyzwanie w postaci
udziału w Mistrzostwach Europy. Wielkim wyróżnieniem było
też powołanie do Kadry Narodowej rocznika 2006 dla innych
zawodniczek KS Bystra: Joanny Stypa i Weroniki Balas,
w lutym tego roku. Widać wyraźnie, że selekcjonerzy młodzieżowych kadr narodowych i wojewódzkich coraz chętniej
zaglądają do Bystrej w poszukiwaniu wartościowych młodych
piłkarek ręcznych i, co dla nas szczególnie ważne, następuje
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też tutaj już prawdziwa powtarzalność, praktycznie w każdym
roczniku. Bo sezon 2020/21 to nie tylko wspomniane epizody
naszych zawodniczek w Kadrach Narodowych, ale i cały
szereg powołań do kadr województwa śląskiego różnych
kategorii wiekowych, zarówno w tradycyjnej odmianie piłki
ręcznej, jak i plażowej.

CELE NA POSTPANDEMICZNĄ RZECZYWISTOŚĆ

Sukces naszego klubu polega chyba w największej mierze
na tym, że przez cały okres naszej, już 8-letniej działalności,
stale się rozwijaliśmy i inwestowaliśmy nasz czas i skromne
w sumie środki w nowe inicjatywy. Dlatego też wszyscy
w KS Bystra mocno czekamy na koniec pandemicznego
zamieszania i możliwość wdrażania w życie nowych pomysłów. Jesteśmy świadomi tego, że w powrocie do normalnej
rzeczywistości po pandemii niezwykle ważną rolę odrywać
będą właśnie takie organizacje jak nasza, ponieważ sport,
zdrowy styl życia, ale i integracja czy budowanie więzi będą
teraz niezwykle ważnymi tematami. Jesteśmy gotowi na to
wyzwanie. Chcemy mocno zwiększyć naszą aktywność
właśnie również w społecznych działaniach.

SPORTOWY ROZWÓJ NA PIERWSZYM MIEJSCU

Cele sportowe są niezmiennie ambitne. Chcemy być
miejscem, które zgodnie z naszą filozofią – z jednej strony
pozwala każdemu, młodszemu czy starszemu zawodnikowi,
realizować swoje pasje i aktywnie spędzać czas, ale też daje
prawdziwą szansę na zaistnienie w sportowym świecie dla
tych najbardziej ambitnych. Sportowym celem nr 1 jest, by
dołączyć do krajowej czołówki w zakresie szkolenia w piłce
ręcznej. Chcemy rozwijać także szkolenie w piłce nożnej, bo
to sport nr 1 w Polsce i na świecie. Mamy w klubie naprawdę
bardzo mocne, merytoryczne kadry. Zaangażowaliśmy wielu
pasjonatów sportu, dysponujących przy tym dużą wiedzą
z bardzo różnych obszarów. Mamy pomysły jak się rozwijać.
Jestem bardzo dużym optymistą! Potrzeba nam w zasadzie
tylko świata bez obostrzeń i ograniczeń…
Jakub Habdas - Prezes KS „Bystra”
maj 2021

