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Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
Stopień zaawansowania rzeczowego wszystkich robót kanalizacyjnych wynosi obecnie około 83%. Do końca marca br. wykonano łącznie około 66 km sieci kanalizacyjnej wraz z tzw. sięgaczami zakończonymi studzienką na poszczególnych posesjach. Najwyższe zaawansowanie robót jest na etapie 1 (Meszna, Bystra Krakowska i Wilkowice – Pańskie
Pola) oraz etapie 3 (Bystra Śląska, Wilkowice – Grabecznik, Groń, Potoczek, Kalwaria) i wynosi blisko 99%. Roboty na
etapie 2 (Wilkowice – Działy, Bułgaria, Wilkowice Górne, Huciska) zaawansowane są w 65%. Do wykonania w bieżącym
roku są również dwie przepompownie ścieków, jedna zlokalizowana w Huciskach a druga w rejonie ul. Łubinowej.

W wyniku budowy sieci kanalizacyjnej na terenie szeregu obszarów Gmina uzyskała już pozwolenia PINB
w Bielsku-Białej na użytkowanie sieci. Do sieci kanalizacyjnej mogą podłączać się nieruchomości położone w rejonach ulic: – Kościelna, Tatrzańska w Bystrej;

– Olchowa, Polna w Mesznej; – Zielna, Relaksowa, Do Boru,
Do Lasku, Cmentarna, Szarotek, Cienista, Kościelna, Nad Wilkówką, Długa, Parkowa, Słowicza, Swojska, Leśna (częściowo), Graniczna, Spadzista, Cicha, Wodna, Miła, Żwirowa w Wilkowicach.
cd. na str. 2

cd. ze str. 1

Realizacja robót kanalizacyjnych na etapach 1 i 3 zgodnie z umowami z wykonawcami powinna być zakończona do
30.06.2020 r. Jednakże rozprzestrzeniająca się epidemia ma
istotny wpływ na postęp, harmonogram i zaawansowanie robót
oraz umowne terminy zakończenia przedmiotu umowy. Powyższe spowodowane jest znaczną absencją pracowników firm
podwykonawczych (zagrożenie epidemiologiczne, konieczność
wzięcia urlopów opiekuńczych z powodu zamknięcia żłobków,
przedszkoli i szkół), trudności i opóźnienia w dostawach materiałów, spowodowanych ograniczeniami w transporcie i wzno-

wieniem kontroli na przejściach granicznych, trudnościami
w dotrzymaniu terminów dostaw oraz znacznych opóźnień już
zamówionych materiałów spowodowane ograniczeniem w produkcji lub całkowitym zamknięciem przedsiębiorstw, zakładów
pracy i zakładów przemysłowych.
Wykonawcy nie są w stanie oszacować wpływu pandemii na
realizację i harmonogram budowy oraz termin końcowy wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawcy robót Etapu 2 i Etapu 3 poinformowali pisemnie
Urząd Gminy o wystąpieniu okoliczności o charakterze siły wyższej mającej wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w szcze-

gólności ryzyko zarażenia chorobą zakaźną COVID-19, ograniczenie pracy personelu, ograniczenie usług i dostaw, co stanowi
przeszkodę w realizacji umowy. Pomimo wykazanego ryzyka
Wykonawca realizuje roboty budowlane w rejonach ulic: Maków,
Gruntowa, Ziołowa, Fiołków, Topolowa, Strażacka w Wilkowicach (etap 2 – obszary E, D, F1, F2), Szczyrkowska w Bystrej
oraz Potoczek, Chmielna w Wilkowicach (etap 3 – ob. N, P).
Wykonawca robót etapu 1 w związku z ogłoszonym stanem epidemii zawiesił roboty budowlane od 10.04.2020 r. do
20.04.2020 r. (okres Świąt Wielkanocnych). Po tym terminie
wznowiono roboty w rejonach ulic: Energetyków, Orczykowa

– połączenie do Szkolnej oraz Sportowa w Mesznej (Etap1 –
obszar C).
Z uwagi na ograniczone prace urzędów administracji publicznej wstrzymane zostały kontrole PINB obiektów (sieci kanalizacji
sanitarnej), obligatoryjne przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej, co w konsekwencji skutkuje
(miejmy nadzieję, chwilowym) brakiem możliwości wykonywania
dalszych podłączeń nowych odbiorców do kanalizacji.
O dalszych pracach oraz skutkach zarazy na realizację Projektu będziemy informować na stronie internetowej Gminy.
Jednostka Realizująca Projekt

Jakub Wolny: Liczyłem na dużo lepszy sezon
Kolejny sezon w gronie najlepszych skoczków na świecie zaliczył Jakub Wolny. Reprezentant LKS „Klimczok-Bystra”
w wywiadzie dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach podsumowuje krótko wydarzenia ostatnich miesięcy, odnosi się również do obecnej sytuacji.
– Nie sposób nie zacząć od pytania jak najbardziej aktualnego – jak Ty spędzasz ten szczególny czas?
Jakub Wolny: Jesteśmy teraz wszyscy w ciężkiej sytuacji
i zapewne jeszcze trochę to potrwa. Ja staram się wykorzystać
czas, jak tylko można. Gram w różne gry, czytam książki, spędzam czas z moją dziewczyną. Ale też mamy normalne treningi
indywidualnie rozpisane, więc w zasadzie nudy nie ma.
– Sezon zakończył się przedwcześnie w mało przyjemnych okolicznościach. Oceniasz go jako udany, czy jednak
z jakimś niedosytem?
J.W.: Rzeczywiście zakończył się przedwcześnie i bardzo niespodziewanie, bo jeszcze dzień wcześniej normalnie skakaliśmy
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w kwalifikacjach. Natomiast uważam, że była to jedyna słuszna
decyzja. Sezon nie był dla mnie udany. Nie ukrywam, że liczyłem
na dużo więcej, ale taki jest sport. Głowa do góry i trzeba iść do
przodu. W tym sezonie sporo się nauczyłem, ponieważ dostałem
dużo „ciężkich” lekcji, z których chcę wyciągnąć wnioski.
– Czego Twoim zdaniem najbardziej brakowało do tego,
aby ustabilizować formę i punktować z większą regularnością, bo też taki fragment w trakcie sezonu miałeś?
J.W.: To trudne pytanie, ponieważ skoki to dosyć specyficzny
sport. W pewnym momencie chciałem robić coś ponad moje
możliwości w danym czasie i wychodziło zupełnie w drugą stronę i nie tak, jak tego oczekiwałem.
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– Sport jest aktualnie na dalszym planie, ale
pewnie też wybiegacie w przyszłość, rozmawiacie o tym, co dalej. Jak zapatrujesz się na Letnie
Grand Prix? Jakie są Wasze plany?
J.W.: Jak już wspomniałem mamy rozpisane indywidualne treningi na siłowni i tu wszystko idzie zgodnie z planem. Jeśli chodzi natomiast o zawody w sezonie letnim, to jak na razie nie otrzymaliśmy żadnej
wiążącej informacji.
– Gdy jesteś w treningowym rytmie spędzasz
czas aktywnie także z wykorzystaniem obiektów
w gminie Wilkowice. Jak ważne są one Twoim
zdaniem dla młodych adeptów skoków narciarskich i sportu, choćby innych zawodników LKS
„Klimczok-Bystra”?
J.W.: Zdarza się, że korzystam z obiektów w gminie
Wilkowice, głównie z siłowni przy hali w Wilkowicach.
Cieszę się, że mam taką możliwość, bo to dla mnie
duże udogodnienie. Nie muszę jeździć nigdzie dalej, mogę trenować właściwie „u siebie”, a to też daje komfort psychiczny.
– Czego życzyć Ci w kontekście najbliższego sezonu?
Jaki cel sobie wyznaczasz w perspektywie tej już nieco
bardziej długofalowej?

J.W.: Myślę, że z racji obecnej sytuacji przede wszystkim
mnóstwo zdrowia. A w przyszłości? Jak najdalszych skoków!
I oby zawody jak najszybciej się rozpoczęły.
Źródło: www.gosir.wilkowice.pl
Foto: Facebook/Jakub Wolny Official

Pandemia koronawirusA
i choroba koronawirusowa COVID-2019
najważniejsze informacje dotyczącE profilaktyki, zakażenia i przebiegu choroby
Czy ktoś z nas żyjąc w XXI wieku, w dobrze prosperującym
państwie, korzystającym z nowoczesnych technologii medycznych mógłby pomyśleć, że staniemy przed poważnym wyzwaniem, jakim jest transmisja zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2? Epidemie są zjawiskami znanymi ludzkości od zarania
i od wieków towarzyszą im określone i zwykle powielane reakcje i zachowania społeczne. Trwająca pandemia koronawirusa unaoczniła nam, że mimo upływu wieków, tak jak naszym
przodkom i nam bliskie są skrajne emocje, strach a nawet panika. Dynamizmu całokształtowi epidemii dodaje szybka wymiana informacji w internecie, jednakże informacje te bywają często nieprawdą. Aby spróbować zrozumieć i oswoić tę nową dla
nas globalną sytuację należy poznać najważniejsze fakty związane z przebiegiem i ochroną przed zakażeniem niewidzialnym
wrogiem. W artykule tym, między innymi na podstawie informacji znajdujących się na stronach WHO chcielibyśmy przedstawić najważniejsze zweryfikowane dane na temat epidemiologii,
profilaktyki i objawów zakażenia koronawirusem.
Koronawirusy (CoV) swoją nazwę zawdzięczają ich charakterystycznemu wyglądowi w mikroskopie elektronowym.
Stanowią one dużą rodzinę wirusów, które powodują choroby, prezentujące objawy od zwykłego przeziębienia do poważniejszych schorzeń, takich jak wirus bliskowschodniego
zespołu niewydolności oddechowej (MERS) i wirus zespołu
ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS). Choroba
koronawirusowa (COVID-19) spowodowana jest nowym
szczepem koronawirusa, który odkryto i opisano w 2019 roku.
Szczep ten nie został wcześniej zidentyfikowany u ludzi.
Koronawirusy są organizmami przenoszonymi między zwierzętami i ludźmi. Kilka znanych koronawirusów występuje

u zwierząt, ale nie zainfekowały one do tej pory ludzi. Obecnie
wiadomo, że koronawirus może przenosić się z człowieka na
człowieka. Pierwotnym epicentrum obecnej epidemii pozostaje chińskie miasto Wuhan, gdzie w grudniu 2019 roku zidentyfikowano nowego wirusa. Z czasem koronawirus został
„przywleczony” wraz z podróżnymi na wszystkie kontynenty.
Rozprzestrzenianie zakażenia ułatwiła duża mobilność ludzi
podróżujących głównie samolotami i następnie drogą lądową.
Jak wspomnieliśmy powyżej, nastąpiła kontynentalna transmisja koronawirusa, a zakażenia potwierdzone na początku
w Azji, wykryto potem w Europie, obu Amerykach, Australii
i Afryce. Szerokie spektrum terytorialne oraz szybki przyrost
zachorowań spowodował, iż Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) ogłosiła stan pandemii koronawirusem.
Podstawową drogą szerzenia się koronawirusa jest droga kropelkowa. W czasie kaszlu chorzy rozpylają aerozol zawierający
wirusa, a ten wdychany jest przez osoby zdrowe w ilości wystarczającej do zakażenia. Wykazano, że im więcej wirusa w organizmie, tym cięższy i bardziej zagrażający życiu przebieg choroby
COVID-19. Rzadziej do zakażenia może dojść przez kontakt
z wydzielinami chorego, koronawirus nie wchłania się przez skórę. Może być mimowolnie przeniesiony w okolicę oczu, ust czy
nosa na powierzchni nieumytych rąk. W miejscach zanieczyszczonych, np. śliną osób chorych, wirus zachowuje zdolność do
zakażania w temperaturze pokojowej około 2 dni.
Do zakażenia koronawirusem 2019-nCoV może dojść
w każdym wieku. Częściej chorują mężczyźni niż kobiety.
Dzieci chorują bardzo rzadko (1– 2% wszystkich przypadków).
Typowe objawy infekcji koronawirusem obejmują objawy ze
strony układu oddechowego: gorączkę powyżej 38 st. C,
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(mokry) kaszel, katar, duszność, uczucie osłabienia i trudności w oddychaniu. U części chorych po około tygodniu
od zakażenia dochodzi do zapalenia płuc, mogącego przejść
w niewydolność oddechową o różnym nasileniu, która wymagać może podłączenia do respiratora. Zmiany w płucach prowadzą do nieodwracalnego uszkodzenia ich miąższu w procesie włóknienia. Włóknienie płuc zmniejsza powierzchnię
oddechową tego narządu. Brak wystarczającego utlenowania
krwi prowadzi do niedotlenienia mózgu, serca, nerek, wątroby i innych organów wewnętrznych. Bardzo rzadko występują
objawy z innych układów i narządów, takie jak biegunka czy
uszkodzenie i niewydolność mięśnia sercowego. W cięższych
przypadkach zakażenie może doprowadzić nawet do śmierci.
U około 80% ludzi z prawidłowo funkcjonującym układem odpornościowym zakażenie może nie dawać żadnych objawów,
ale zarażają oni inne osoby. U dzieci choroba COVID-19 występuje praktycznie tylko w postaci bezobjawowej. Prawdopodobnie u dzieci do roku może objawiać się tylko biegunką. Zakażenie koronawirusem jest najbardziej niebezpieczne oraz
zwiększa szansę hospitalizacji i śmierci u osób starszych
oraz w podeszłym wieku. Najcięższy przebieg choroby
i występowanie zwiększonej śmiertelności zaobserwowano
wśród osób starszych z rozpoznanymi wcześniej chorobami
przewlekłymi, przede wszystkim układu sercowo-naczyniowego, zaburzeniami neurologicznymi, cukrzycą lub zaburzeniami odporności. Zatem osoby najbardziej narażone na zakażenie powinny unikać dużych skupisk ludzi i najlepiej
pozostać w domu.
Aby zwiększyć odporność każdy powinien stosować kilka
prostych czynności. Należy dbać o higienę osobistą, unikać
stresu, dobrze się wysypiać, wietrzyć mieszkanie, stosować
odpowiednią dietę, używać rękawiczek jednorazowych, maseczek i środków dezynfekcyjnych do rąk, jak również dedykowanych do dezynfekowania klamek i innych powierzchni
użytkowych. Zalecamy także samotne spacery w odległości co
najmniej 2 metrów od innych osób (albo pozostanie w ogródku
czy na balkonie) oraz przede wszystkim unikanie osób chorych
lub z podejrzeniem zakażenia (w tym przeziębienia). Zgodnie
z danymi ze strony www.mp.pl/choroby zakazne śmiertelność
wśród wszystkich chorych w Chinach wyniosła 2,3%, w grupie
wiekowej 70 – 79 lat – 8%, a wśród chorych w wieku ≥80 lat
– 14,8%. Wśród zachorowań o przebiegu krytycznym śmiertelność wyniosła 49%. Śmiertelność wśród zakażonych SARS-CoV-2 obciążonych chorobami przewlekłymi była większa:
w grupie osób z chorobami układu krążenia – 10,5%, z przewlekłymi chorobami układu oddechowego – 6,3%, z nadciśnieniem tętniczym – 6%, z chorobami nowotworowymi – 5,6%. Dla
porównania, z powodu grypy w zależności od sezonu umiera
około 0,1– 0,5% chorych.
Podstawowe zalecenia zapobiegania rozprzestrzenianiu się
infekcji koronawirusem, rekomendowane przez WHO obejmują: regularne mycie rąk, zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania, dokładne gotowanie mięsa i jaj. Należy regularnie
i dokładnie myć ręce płynem na bazie alkoholu (spirytusem
powyżej 70%) lub myć dokładne wodą z mydłem (co najmniej
30 sekund). Mycie rąk mydłem i wodą lub pocieranie ich płynem dezynfekującym zabija wirusy, które mogą znajdować się
na powierzchni rąk. Wskazane jest unikanie dotykania klamek,
przycisków i powierzchni powszechnie używanych (na sygnalizacji świetlnej, bankomatach, itp.). Należy używać rękawiczek.
Jeśli musisz otworzyć drzwi zrób to łokciem lub przedramieniem. Unikać należy podawania dłoni na powitanie – możesz
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komuś pomachać z daleka lub skinąć głową. Należy unikać
bliskiego kontaktu z innymi osobami, a zwłaszcza tymi, którzy
wykazują objawy chorób układu oddechowego. Zabronione
jest korzystanie z publicznych toalet. Wskazane jest zachowanie co najmniej 2 metrów odległości od innych osób. Kiedy
ktoś kaszle lub kicha, rozpyla w powietrzu małe kropelki płynu
z nosa lub ust (aerozolu), które mogą zawierać wirusa. Jeśli
jesteś zbyt blisko zakażonego, możesz wdychać krople z wirusem. Należy nosić maseczkę na twarzy i unikać dotykania
oczu, nosa, ust i ich sąsiedztwa. Dłonie dotykają wielu powierzchni i mogą znajdować się tam wirusy. Zanieczyszczone
ręce mogą przenieść wirusa do oczu, nosa lub ust, a stamtąd
może dostać się on do wnętrza ciała i spowodować zachorowanie. Należy pamiętać, by upewnić się, że ludzie wokół ciebie
przestrzegają odpowiedniej higieny dróg oddechowych. Oznacza to zakrycie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką/
materiałem ubrania podczas kaszlu lub kichania. Następnie
należy natychmiast usunąć wykorzystaną chusteczkę. Przestrzegając właściwej higieny oddechowej chronisz ludzi wokół
przed wirusami, takimi jak wirus przeziębienia, kataru, grypy
i choroby koronawirusowej COVID-19.
Doktor Małgorzata Farnik, pulmonolog i alergolog zaleca
robienie zakupów do własnej torby, a nie koszyka ze sklepu
w gumowych rękawiczkach. Zdejmij je tak, by je zrolować
odwracając na drugą stronę (zewnętrzną stronę do środka),
a drugą rękawiczkę chwycić czystą ręką od środka i zroluj
w ten sam sposób. Jeśli możesz pozostaw zakupy na 24 godziny w suchym pomieszczeniu, wówczas wirusy ulegną wysuszeniu i obumrą. Jeśli uznasz, że zostałeś narażony na zakażenie koronawirusem, to po wejściu do domu zdejmij odzież
i wykąp się. Pozostaw poza domem to, czego nie musisz zabrać, np. z auta, odzież wypierz w temp przynajmniej 60 st. C.
Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności w oddychaniu zasięgnij pomocy medycznej telefonicznie u lekarza rodzinnego.
Koniecznie zostań w domu, jeśli źle się poczujesz. Postępuj zgodnie ze wskazówkami lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Ponieważ władze państwowe i lokalne mają
najbardziej aktualne informacje na temat miejscowej sytuacji
epidemiologicznej i koordynują pomoc medyczną. Należy
dzwonić z odpowiednim wyprzedzeniem, aby lekarz mógł
szybko skierować pacjenta do właściwej placówki medycznej. Stanowi to również ochronę i zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji. Należy postępować zgodnie z poradami
udzielonymi przez specjalistę opieki zdrowotnej, państwowy
lub lokalny organ zdrowia publicznego lub pracodawcę na temat tego, jak chronić siebie i innych przed koronawirusem.
Odczuwając złe samopoczucie, nawet z łagodnymi objawami,
takimi jak ból głowy i lekki katar, należy pozostać w domu aż
do wyzdrowienia. Unikanie kontaktu z innymi osobami i wizyt
w placówkach ochrony zdrowia pozwoli tym placówkom działać bardziej efektywnie i pomoże chronić nas i innych przed
możliwym zakażeniem COVID-19 i innymi wirusami. Należy
obligatoryjnie zgłosić pobyt (w ciągu ostatnich 14 dni) w kraju,
na którego obszarze wystąpiły zachorowania na COVID-19.
Osoby takie zobowiązane są do określonych zachowań, powinny objęte być kwarantanną domową.
Osoby, które mogą być zakażone koronawirusem powinny
bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Nie
należy zgłaszać się do lekarza rodzinnego lub szpitalnego
oddziału ratunkowego (SOR)!
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Czas epidemii koronawirusem stanowi sprawdzian dla nas
wszystkich, z tego czy odpowiednio stosujemy się do uregulowań i zachowań przewidzianych prawem i zasadami współżycia społecznego. Pozostańmy w domu na czas przewidziany

takim nakazem, dbajmy o siebie i osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Razem, kolektywnie i we współpracy z innymi ludźmi łatwiej będzie przetrzymać czas groźnej epidemii.
lek. Paweł J. Pawlica, mgr Anita Błachut

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja
w każdym powiecie
Zdarza się, że niektóre sytuacje życiowe zmuszają nas do poszukiwania pomocy prawnika. Korzystanie z porady prawnej w zajmujących się takimi usługami kancelariach jest płatne. Gdzie można szukać zatem nieodpłatnej pomocy prawnej
w lokalnym środowisku?
Na mocy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia
5 sierpnia 2015 r. osoby znajdujące się w sytuacji życiowej
uniemożliwiającej im skorzystanie z usług adwokata lub radcy
prawnego mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Na
terenie każdego powiatu działa co najmniej jeden punkt pomocy prawnej, w którym bez ponoszenia przez zainteresowanego
kosztów, porady prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni
(a także, w wyjątkowych wypadkach aplikanci adwokaccy lub
radcowscy, czyli osoby posiadające tytuł magistra prawa będące w okresie 36-miesięcznego szkolenia przygotowującego do
praktycznego wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego działający na postawie upoważnienia).
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w wyznaczonych
w powiecie punktach pomocy polega na poinformowaniu osoby
uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, a także na wskazaniu sposobu rozwiązania problemu
prawnego. W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat
lub radca prawny pomoże także w napisaniu projektu pisma
w sprawach objętych poradą.
Adwokaci i radcowie prawni w ramach nieodpłatnej porady
udzielą uprawnionemu pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa cywilnego
(np. spraw o zapłatę lub pomoc w sprawach spadkowych),
prawa karnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz prawa podatkowego. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w powiatowych punktach nie obejmuje jednak
spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego
i handlowego ani też spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności).
Ważną informacją jest również, że z nieodpłatnej pomocy
prawnej uprawniony skorzystać może wyłącznie do momentu
wszczęcia postępowania przez sąd, sąd administracyjny
lub organy ścigania. Po wszczęciu postępowania sądowego lub postępowania przygotowawczego w sprawach karnych,
osoba, która nie jest zdolna do poniesienia kosztów obrony
lub pomocy prawnej bez uszczerbku koniecznego utrzymania
siebie może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych
w całości lub w części, albo też o pomoc pełnomocnika lub
obrońcy udzielaną z urzędu. Wobec tego, nieodpłatna pomoc
prawna po wszczęciu postępowania sądowego lub postępowania przygotowawczego obejmować będzie wyłącznie pomoc w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, obrońcy w sprawach karnych, doradcy po-

datkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać może każda osoba, która wypełni oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie to, zainteresowany składa osobie udzielającej porady. Osoba otrzymująca
pomoc prawną nie musi się obawiać, iż treść jej oświadczenia
zostanie jakkolwiek upubliczniona, oświadczenia przechowuje
się bowiem w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich
osobom trzecim. Co istotne, adwokat oraz radca prawny, jak
też aplikanci przez nich upoważnieni objęci są tajemnicą zawodową, a zatem wszelkie dane, fakty oraz dokumenty, jakie
osoba korzystająca z pomocy prawnej ujawni przed udzielającym porady objęte są chronioną tajemnicą zawodową i nie
zostaną nikomu ujawnione.
Przed zgłoszeniem się do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w celu przyspieszenia procesu udzielenia pomocy oraz zagwarantowaniu sobie, że udzielona pomoc będzie prawidłowa
oraz kompleksowa, uprawniony powinien zgromadzić wszelkie
dokumenty, które jego zdaniem dotyczą lub mogą dotyczyć problemu prawnego, z którym zgłasza się do adwokata lub radcy
prawnego. Pomoc prawna udzielana jest zgodnie z kolejnością
zgłoszeń do punktu, zatem należy liczyć się z tym, że czas uzyskania porady będzie uzależniony od tego, ilu chętnych aktualnie oczekuje na udzielenie porady. Adwokaci i radcowie prawni
dokładają starań, aby pomoc była udzielona szybko i wypracowują taki system pracy, który umożliwia jak najszybszą i kompletną poradę. Czas oczekiwania na udzielenie porady należy
wziąć pod uwagę szczególnie, jeżeli przedmiotem porady ma
być sprawa, w której organ lub druga strona sporu wyznaczyła
termin na realizację zobowiązania lub odpowiedzi.
Od 1 stycznia 2020 r. nieodpłatna pomoc świadczona
w punktach pomocy uzupełniona została także o nieodpłatną
mediację. Mediacja polega na poddaniu się dobrowolnemu
i poufnemu procesowi prowadzonemu przez bezstronną wykwalifikowaną osobę (mediatora), który to proces ma na celu
pomóc w pozasądowym rozwiązaniu wynikłego między stronami konfliktu. Z mediacji w pierwszej kolejności skorzystać
powinni w szczególności skonfliktowani małżonkowie, którzy
noszą się z zamiarem rozwodu oraz skonfliktowani o sprawowanie opieki nad dziećmi rodzice żyjący w rozłączeniu.
Informację o tym, gdzie w najbliższym sąsiedztwie znajduje
się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji znaleźć można w starostwie
powiatowym, urzędzie gminy lub urzędzie miasta, ale także na
stronie internetowej darmowapomocprawna.ms.gov.pl.
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Paweł J. Pawlica
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ZDALNE LEKCJE ETYKI
Zmiany, jakich musieliśmy dokonać wszyscy w naszym codziennym życiu, są wszem i wobec znane, jednak
nie każdy pewnie wie, jak dzielnie pracują nasi uczniowie. Ich codzienne wysiłki, kierowane przez nauczycieli,
a wspierane przez rodziców, przynoszą nie raz nieoczekiwane wyniki i wspaniałe prace, o czym można się przekonać wykorzystując współczesną technologię – zdjęcia, poczta elektroniczna, skany itp.
Podczas lekcji dzieci analizowały obecną rzeczywistość –
tak odmienną, dziwną, często niezrozumiałą a nawet straszną, jednak niezwykle także wzruszającą. Oto bowiem powstały wspaniałe dzieła uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach (tutaj tylko niektóre
z powodu ograniczonego miejsca), które są wyrazem szacunku i wdzięczności, jaką młode pokolenie obdarza wszystkich wokoło, dzięki którym nasze życie toczy się dalej.

Nasi bohaterowie
Policjanci, strażacy, lekarze,
jesteście naszymi bohaterami,
ponieważ każdego dnia jesteście z Nami.
Pomocy nam udzielić śpieszycie,
i tak co dnia ratujecie nam życie.
Wdzięczni bardzo Wam jesteśmy,
Za ten trud,co go dźwigacie.
I za serce, które co dnia
do swej pracy wkładacie.
Dziękujemy i prosimy,
pozostańcie z nami zawsze.
Bo jesteście dla nas ważni,
i niesiecie nam nadzieję, że to wszystko
kiedyś minie.
Dziękujemy Wam kochani,
za to wszystko co robicie.
By ratować tak po prostu,
jakże kruche nasze życie.
Kacper Szymanek V b
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Jak zawsze, podczas różnorodnych działań, nieocenieni
stają się rodzice naszych uczniów, o czym świadczy (mam
nadzieję, że mogę spokojnie zacytować słowa jednej z mam)

taka wiadomość z poczty: „(…) Na tę chwilę padło pytanie
jak możemy pomóc w aktualnej sytuacji. Myślę, że nie będę
oryginalna i dużo rodziców z naszej szkoły również dołączyło do grupy osób wspierających szpitale. Mianowicie
Janek sumiennie pomaga mi
szyć maseczki, za nami już
300 maseczek, wiele straconych nocy, bóle kręgosłupa,
a nawet łzy. Jan pomaga
szyć troczki, liczy materiał,
kroi materiał, a nawet uszył
swoją maseczkę pod okiem
mamy (…)”.

W imieniu Dyrekcji oraz
wszystkich pracowników
naszej szkoły dołączamy się zatem do pełnych
wdzięczności słów naszych dzieci.
Lucyna Skonecka

P.S.
Więcej prac dostępnych
na stronie internetowej
spwj.edu.pl
Głos Gminy Wilkowice
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CO U NAS

Zajęcia są zawieszone, imprezy odwołane bądź
przeniesione na inne terminy, ale to nie znaczy,
że musimy tracić kontakt ze sztuką. Staramy się
wybierać dla Państwa różne ciekawe artykuły,
pomysły i utwory warte posłuchania lub obejrzenia.
Wszystko to prezentujemy na bieżąco na
naszych profilach portali Facebook i Instagram.
Zapraszamy do śledzenia wpisów, czytania,
przeżywania i do wspólnej zabawy.

W związku z nietypową sytuacją nie możemy zaprosić Państwa do obejrzenia przepięknej wystawy rysunków,
która zdobi w tej chwili ściany Promyka. Możemy natomiast uchylić rąbka tajemnicy i przedstawić kilka prac
16-letniej Kamili Owczarskiej na łamach Głosu Wilkowic.
Kredki towarzyszyły Kamie od najmłodszych lat.
Były z nią w trudnych chwilach, były też wtedy, kiedy
było radośnie. Jak przyjaciółki - chodziły z nią
wszędzie. Rysowała razem z mamą odkładając na
bok zwykłe kolorowanki i próbując samodzielnie
poprowadzić linie naśladując rysunki albo tworząc
swoje własne. Mama Kamy potrafiła docenić ich
wartość i wspierała córę na każdym etapie rozwoju
artystycznego namawiając do rysowania, rysowania
i rysowania.. :)
Dzięki tym wielu próbom, każda kolejna praca jest
coraz bardziej udanym dziełem, a Kama znalazła
swój własny styl, w którym wyraża siebie - nowoczesną nastolatkę. Rysuje to, co jest najbliższe
stylistyce współczesnych młodych ludzi - "instagramowe" twarze, portrety z lekką karykaturą
podkreślające charakterystykę modela. Wbrew
pozorom jest to niezwykle trudne, wymagające
doskonałej obserwacji i umiejętności przeniesienia
na papier ulotnego wrażenia. Kamie, dzięki swojej
nastoletniej wrażliwości, udaje się to doskonale.
Rysuje prostą, zdecydowaną kreską, która pokazuje
doświadczenie w posługiwaniu się piórkiem. Tę
"pewność" w dłoni młoda artystka zamierza wykorzystać, być może już w niedalekiej przyszłości,
rysując tatuaże.
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Kama Owczarska
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Oferta pracy
na stanowisko:

AKUSTYK

/PRACOWNIK
TECHNICZNY
szczegóły na
www.gok.wilkowice.pl
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Przedszkole Publiczne w Wilkowicach
„NIECH DLA WSZYSTKICH KWIATY ROSNĄ,
NIECH PTAKI DLA WSZYSTKICH ŚPIEWAJĄ”

Maria Terlikowska

W przedszkolu istnieje wiele możliwości poznawania przyrody, rozwijania postaw ekologicznych, wszechstronnego kształtowania rozwoju. Ważne jest, aby wykorzystywać naturalną potrzebę ruchu i ciekawość dzieci. Nadchodząca wiosna umożliwi
systematyczniejszy kontakt z przyrodą, otaczającym nas środowiskiem.
Dzieci rozwijają swoją wyobraźnię, procesy sensoryczne
i poznawcze. Nasze przedszkolaki podczas obserwacji i zabaw
badawczych posługują się sprzętem optycznym – mikroskop,
lupa, latarka oraz narzędziami pomiarowymi.
Podczas spacerów, zabaw w ogrodzie dzieci mogą słuchać,
mierzyć, badać, porównywać, rozwijać zainteresowania.
W pracy z dziećmi wykorzystujemy różne środki artystyczne.
Dzieci w trakcie tworzenia pobudzają ekspresję uczuć, wyrażają swoje emocje. Przedszkolaki wykonują prace z materiałów
papierniczych, przemysłowych i naturalnych darów przyrody.
Ważną sprawą jest podkreślenie znaczenia muzyki w rozwoju
dzieci. Muzyka umożliwia pokonywanie trudności komunikacyjnych, zaburzeń mowy, rozwiązywanie konfliktów. Muzykowanie
daje wiele okazji do kształtowania uwagi, pamięci słuchowej.

Przedszkolaki słuchają, spostrzegają, odróżniają zjawiska akustyczne, kształtują poczucie rytmu, tworzą improwizacje muzyczne, wyczuwają tempo i dynamikę, śpiewają, grają, rozwijają aktywność muzyczną. Poznają układy taneczne.
Nasze przedszkolaki brały udział w koncercie muzycznym
„Nasze zwierzęta w muzyce”. Słuchały gry na trąbce, śpiewu,
uczestniczyły w zabawach ruchowo-muzycznych, utrwalały
wiadomości na temat niektórych zwierząt.
Dzieci z grup starszych uczestniczyły w spektaklu „Jaś i Małgosia” organizowanym przez Teatr Wrocławski w Bielskim Centrum Kultury.
Przedszkolaki uwielbiają zabawy i gry ruchowe. W przedszkolu prowadzimy ćwiczenia i zabawy gimnastyczne między
innymi metodą M. Labana, V. Sherborne, A. i M. Kniessów, wykorzystujemy różnorodne przybory gimnastyczne – laski, woreczki, szarfy, krążki, piłki, itp.
Możemy pochwalić się tak zwanym rozkładanym dużym
sprzętem gimnastycznym przedstawionym na poniższym zdjęciu. Przedszkolaki uświadamiają sobie własne możliwości psychofizyczne, pokonują swoje słabości, trzymają właściwe postawy, przestrzegają określonych reguł, kształtują aktywność
fizyczną.
W związku z epidemią koronawirusa i zamknięciem przedszkoli zachęcamy rodziców do śledzenia strony internetowej
naszego przedszkola i korzystania z propozycji zabaw, zajęć
i ćwiczeń przygotowanych przez
nauczycieli z uwzględnieniem
dwóch grup wiekowych: dzieci młodsze (3–4 latki) i starsze
(5–6 latki).
W tym trudnym czasie zachęcamy Rodziców również do
oglądania i słuchania z dziećmi
programów edukacyjnych, czerpania z nich pomysłów do zabawy i nauki.
Życzymy miłego spędzania
czasu ze swoimi pociechami
i spokoju. Zostańcie w domu!!

mgr Barbara Nowak
mgr Danuta Staniec

Zaplanuj wakacje już dziś z Klubem Tenisowym Bat Bystra!
Zapisujemy dzieci na wakacyjne warsztaty tenisowe na kortach
w Bystrej:
Oferujemy:
– codziennie 3 godziny zajęć tenisa,
– gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe,
– zajęcia plastyczne,
– w jednym dniu wycieczka.
Cena 300 zł – w tym przekąski i napoje.
Czas trwania od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00.
Ilość miejsc ograniczona, zapisy do 20 maja br.
Terminy: 1, 2 i 4 tydzień lipca oraz 4 tygodnie w sierpniu.
Informacje i zapisy: tel. 507 127 959.
Głos Gminy Wilkowice
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Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację, iż 15 marca br.
odszedł do wieczności Józef Cegielski – zasłużony i niezwykle
aktywny społecznie mieszkaniec Gminy Wilkowice.
Szerokiemu gronu mieszkańców znany w ostatnich
latach jako Pełnomocnik
Rektora ATH ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku i opiekun
Filii Uniwersytetu na terenie
Gminy Wilkowice. Wcześniej
pełnił również funkcję Dyrektora Administracyjnego Filii
Politechniki Łódzkiej w latach
1989–2005 i kolejno Kanclerza Akademii Techniczno-Humanistycznej do roku 2009.
Był także założycielem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej.
Ponadto Pan Józef Cegielski w latach 1975–1978 oraz
1981–1984 był komendantem Chorągwi Bielskiej ZHP i jednocześnie w latach 1977–1980 członkiem Rady Naczelnej
ZHP. Po rozwiązaniu Chorągwi Bielskiej ZHP kontynuował
służbę instruktorska w Hufcu Beskidzkim. Od 2012 roku był
Komendatnem Ośrodka Harcerskiego Wilczysko w Wilkowicach.
Aktywny samorządowiec (m. in. przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Szczyrk, przewodniczący Komisji Oświaty
i Kultury w Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej). Za swoje liczne zasługi odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi za wieloletnią pracę w Związku Harcerstwa Polskiego,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaczeniem

„Zasłużony dla Akademii Techniczno-Humanistycznej”, które Senat ATH zgodnie ze statutem uczelnianym przyznaje
rokrocznie osobom, które w szczególny sposób przyczyniły
się do rozwoju Akademii, przysporzyły jej dobrego imienia
lub chwały.
W naszej pamięci pozostanie zawsze jako życzliwy dla
drugiego człowieka, zaangażowany w powierzone zadania,
uczynny i zawsze uśmiechnięty. Wspaniały instruktor, wychowawca i przyjaciel. Harcerz wierny ideałom.
Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci Józefa Cegielskiego, składamy jego rodzinie i bliskim kondolencje oraz
głębokie wyrazy współczucia.
Urząd Gminy w Wilkowicach

15 marca 2020 r. odszedł
do DOMU Pana Śp. Ludwik Czarnecki,
mieszkaniec Wilkowic. Człowiek
prawy z niepowtarzalną osobowością, zawsze wiernym swoim
ideałom, które uważał za bliskie
każdemu prawowitemu Polakowi. Niezmordowanie walczył
o prawdę. Jako patriota za najważniejsze uważał budowanie
nowego, sprawnego państwa
– Polski sprawiedliwej. Bezinteresownie zaangażowany w życie społeczne, ale także
polityczne naszej Ojczyzny. W latach 1992 – 2001 był Prezesem Bielskiego Koła Porozumienia Centrum, a od czasu
powołania Prawa i Sprawiedliwości – jej aktywnym członkiem. Z okazji 25-lecia NSZZ „Solidarność” wyróżniony za
wkład wniesiony w działalność Związku na Podbeskidziu.
Spoczął w rodzinnym grobie na Podlasiu.

12

Msza św. w intencji Zmarłego zamówiona przez członków
Koła Terenowego PiS będzie sprawowana w kościele parafialnym w Wilkowicach 26 listopada 2020 o godz. 18.00.
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Cześć Jego pamięci!
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BANK
SPÓŁDZIELCZY
W BYSTREJ

43-360 Bystra, ul. Zdrojowa 3
tel./fax: (33) 817-12-45, 817-13-71
e-mail: bank@bsbystra.pl

www.bsbystra.pl

Zapraszamy również
do naszych placówek
w Buczkowicach,
Szczyrku i Wilkowicach
14

Oferujemy:

• konto oszczędnościowe
Banku Spółdzielczego (KOBS)
• konto JUNIOR dla osób od 13
do 18 roku życia – bez opłat
• konto SENIOR dla osób
otrzymujących emeryturę –
prowadzenie konta bez opłat
• konta ROR i RB w walutach obcych
• rachunek internetowy
• kredyty i pożyczki
• solidne lokaty
• szybki dostęp do gotówki
–bankomaty
Uwaga !!!
Z powodu zagrożenia epidemicznego
Bank Spółdzielczy w Bystrej oraz
Punkty kasowo-kredytowe w
Buczkowicach i Wilkowicach czynne
będą od poniedziałku do piątku od
8.00 do 15.00
Z
a
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LKS „Klimczok-Bystra”:
Kolejny bardzo dobry sezon narciarski za nami!
W lutym br. miejsce miała kolejna, XXVI edycja najbardziej
prestiżowej imprezy w sporcie młodzieżowym w naszym
kraju. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży „Śląskie 2020”,
bo o niej mowa, zebrała w naszym województwie najlepszych młodych zawodników uprawiających sporty zimowe.
Fantastycznie podczas tych zawodów zaprezentowały się
biegaczki narciarskie z LKS „Klimczok-Bystra”, które z Wisły,
gdzie przeprowadzono konkurencje biegowe, przywiozły aż
3 medale. Już w pierwszym dniu rywalizacji na podium stanęły dwie zawodniczki reprezentujące nasz Klub. Podczas
biegu na 7,5 km stylem klasycznym 2. miejsce zajęła Zofia
Dusińska, natomiast brązowy medal trafił w ręce Weroniki
Jareckiej. W sprinterskim biegu drużynowym na dystansie
6x1300 metrów, Zofia Dusińska oraz Weronika Jarecka stoczyły niesamowitą walkę o medale, sięgając ostatecznie po
Wicemistrzostwo Polski. Zosia blisko była również wywalczenia medalu w biegu stylem dowolnym na dystansie 5 km,
podczas którego uplasowała się, na nielubianej przez sportowców, 4. pozycji.
Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży nasz Klub reprezentował również Artur Bożek, który w każdym biegu zajmował pozycję w ścisłej czołówce, tj.:
●● 4. miejsce w biegu na dystansie 10 km stylem klasycznym,
●● 5. miejsce w biegu sprinterskim,
●● 6 miejsce na dystansie 7,5 km stylem dowolnym.
To nie koniec jednak wspaniałych osiągnięć naszych biegaczy. Weronika Jarecka zanotowała bardzo dobry występ
podczas tegorocznej, 44. edycji Biegu Piastów. Wspomniany Bieg Piastów to jeden z najliczniej obsadzonych biegów
narciarskich świata. Cudowna trasa, kapitalna atmosfera,
uczestnicy z ponad 20 krajów, z różnych zakątków globu.
Bieg ukończyło blisko 2000 biegaczy! Weronika wśród kobiet
zajęła 5. miejsce w kategorii OPEN (3. miejsce wśród Polek),
ustępując między innymi fantastycznej Justynie Kowalczyk.
Dystans 25 km był zaliczany do Mistrzostw Polski w biegach
długodystansowych. Nasza zawodniczka, niestety, medalu
Mistrzostw Polski nie otrzymała, gdyż była za młoda.
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Podczas Mistrzostw Polski Młodzików i UKS-ów niezawodnie okazały się najmłodsze adeptki narciarstwa biegowego
reprezentujące LKS „Klimczok-Bystra”. Drużyna w składzie:
Martyna Mańdok, Martyna Rosiak, Alicja Nowak i Weronika Drelicharz wywalczyła podczas tej imprezy 3. miejsce,
notując tym samym trzeci z rzędu medal Mistrzostw Polski
w sztafecie. Warto dodać, że regulamin krótko przed Mistrzostwami został zmieniony i dziewczyny musiały walczyć
z zawodniczkami od siebie starszymi. W biegu indywidualnym stylem dowolnym wspaniały występ zaliczyła Weronika
Drelicharz, która wróciła do domu z brązowym medalem.
W biegu indywidualnym stylem klasycznym bardzo blisko
wywalczenia miejsca „na pudle” w kategorii „młodziczka”
była Emilia Dobija (4. miejsce), a w kategorii „dzieci starsze”
Martyna Mańdok (5. miejsce).
Dziękujemy zawodnikom za zaangażowanie, godne reprezentowanie Klubu, Gminy oraz swoich szkół.
Dziękujemy również licznemu gronu kibiców, którzy zawsze towarzyszyli nam podczas startów.
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Beata Szymańczak
LKS „Klimczok-Bystra”

