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GMINNA RADA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH W WILKOWICACH
oraz

WÓJT GMINY WILKOWICE
mają zaszczyt zaprosić

wszystkich Mieszkańców, Turystów i Gości Gminy Wilkowice
na jubileuszowe

X Gminne Święto Plonów

6 września 2015 r. (NIEDZIELA)
Plac za Domem Strażaka w Bystrej przy ul. Klimczoka.
Program:
11.00
12.00
13.00

14.00
14.30
15.15
15.45
16.30
17.30
18.00

Msza św. w Kościele Parafialnym w Bystrej Krakowskiej,
przejście dożynkowego korowodu na plac za Domem Strażaka w Bystrej,
przy ul. Klimczoka przy akompaniamencie Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
otwarcie uroczystości, przywitanie Gości, wręczenie chleba Panu Wójtowi – 		
Gospodarzowi Gminy.
Wręczenie regulaminowych nagród i wyróżnień w konkursie
na „Najpiękniejsze obejście gminy Wilkowice”,
występ zespołu „Witkowianie”,
FIO Power Band z Bielska-Białej,
występ zespołu dziecięcego z Likavki (Słowacja),
FIO Power Band z Bielska-Białej,
występ Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”,
występ „Kapeli Bystrzańskiej”,
biesiada prowadzona przez DJ’a - Mateusza Winiarskiego.

Organizatorzy:

Gminna Rada Kobiet w Wilkowicach,
Urząd Gminy w Wilkowicach.

Współorganizatorzy: Parafia pw. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej Krakowskiej,
Rada Sołecka w Bystrej,
Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej,
Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w Bystrej.

Prezydium Euroregionu Beskidy
W dniu 4 sierpnia 2015 r. w Żylinie na Słowacji odbyło się posiedzenie Prezydium Euroregionu Beskidy. Podczas spotkania,
któremu przewodniczył Primator Miasta Żylina Pan Igor Choma,
poruszono wiele istotnych tematów związanych z działalnością Euroregionu Beskidy
na pograniczu polsko-czesko-słowackim. Przedstawiciele poszczególnych krajów
członkowskich podsumowali
miniony rok oraz przedstawili
plany na rok 2015. Podczas
zebrania Prezydium rozmawiano także o nowym okresie
programowania w Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
W tym kontekście rozważano
możliwości
podejmowania
nowych inicjatyw w oparciu o
wspólne transgraniczne pro-

jekty. W trakcie spotkania została symbolicznie przekazana Primatorowi Miasta Żylina Panu Igorowi Choma, funkcja Przewodniczącego Prezydium Euroregionu Beskidy. Główne działania
Euroregionu Beskidy w roku 2015 będą
więc koordynowane i inspirowane przez
słowacką stronę organizacji.
W spotkaniu Prezydium ze strony polskiej wzięli udział:
Zbigniew Michniowski – Prezes Stowarzyszenia „Region Beskidy”,
Andrzej Kalata – Wiceprezes,
Małgorzata Bieszczad – Skarbnik,
Mieczysław Rączka – Członek Zarządu,
Janusz Kociołek – Członek Zarządu.
Link do artykułu: http://www.euroregionbeskidy.pl/pl/index.php?option=com_content&view=article&id=462:prezydiumeuroregionu-beskidy&catid=41:news

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 29 LIPCA 2015 R., W SPRAWIE:
XI/88/2015 Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2015.
XI/89/2015 Wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2023.
XI/90/2015 Załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilkowice.
XI/91/2015 Powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
XI/92/2015 Zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Zmiany uchwały nr VIII/65/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunXI/93/2015 ków udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach w związku
z realizacją ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wilkowice”.

WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka między innymi:
• dokonał sprzedaży kolejnych działek pod działalność gospodarczą w Gminnej Strefie Przemysłowej;
• wziął udział w konwencie wójtów i burmistrzów, podczas
którego głównym tematem obrad był zbiorowy transport
publiczny na terenie powiatu bielskiego;
• przeprowadził posiedzenie Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych celem omówienia sytuacji przeciwpożarowej na terenie Gminy Wilkowice;
• wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami spółek wodociągowych działających na terenie Gminy Wilkowice
dotyczącym trwającej od wielu dni suszy.
W ostatnim miesiącu zostały podpisane umowy na następujące zadania:
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół GOK Promyk w zakresie dróg wewnętrznych;
• zagospodarowanie terenu wokół GOK Promyk w zakresie
dróg wewnętrznych.
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zaproszenie na zebrania
wiejskie
Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
Sołtysi wsi Bystra, Meszna i Wilkowice zapraszają na zebrania wiejskie:
Sołectwo Meszna :
Termin: 21 września 2015 r. (poniedziałek), godz. 17.00
Miejsce: Sala w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami” ul. Handlowa 18, Meszna.
Sołectwo Bystra :
Termin: 22 września 2015 r. (wtorek), godz. 17.00
Miejsce: Sala w Domu Strażaka, ul. Klimczoka 105, Bystra.
Sołectwo Wilkowice :
Termin: 23 września 2015 r. (środa), godz. 17.00
Miejsce: Sala w Domu Strażaka, ul. Strażacka 3, Wilkowice.

W dniach 14-15 września 2015 r.
sołtysi będą pobierali III ratę podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego.
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Protokół końcowy badań naukowych wynikających
z wieloletniej obserwacji koguta z Wilkowic Górnych
Jeżeli o brzasku kogut wchodzi na siano,
Oznacza to, że zbliża się rano.
Jeżeli kogut rano pieje na sianie,
Oznacza to, że pogoda się zmieni albo zostanie.
Jeżeli kogut wieczorem schodzi z siana,
Oznacza to, że będzie ciemno aż do rana.
Jeżeli kogutowi siano zjadły krowy,
Oznacza to, że trzeba go przestawić na czas zimowy.
Jeżeli mimo to, kogut drze dziób każdego ranka,
To należy go oskubać i włożyć do garnka!
Ps.: Smacznego.
Kornel Lichtenstein

„Wyprawka szkolna 2015/2016”
Dofinansowanie na zakup podręczników
Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka
szkolna”.
I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie
udzielana uczniom:
1) rozpoczynającym, w roku szkolnym 2015/2016, naukę w klasach
III szkoły podstawowej,
2) rozpoczynającym, w roku szkolnym 2015/2016, naukę w klasach
III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
3) rozpoczynającym, w roku szkolnym 2015/2016, naukę w klasach
IV technikum,
4) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym
2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych,
z wyjątkiem klasy I,II i IV, gimnazjów z wyjątkiem klasy I, szkół
ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkól zawodowych, liceów
ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Dofinansowanie mogą otrzymać uczniowie, którzy spełnią
kryterium:
- miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł
zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) dotyczy uczniów wymienionych w punkcie 1,2,3,
- pochodzący z rodzin, w których występuje: ubóstwo, sieroctwo,
bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała
i ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania – poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art.
7 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U z 2013r. poz.182),
- kryterium dochodowe nie obejmuje uczniów niepełnosprawnych.
II. Wysokość dofinansowania
- 225 zł dla uczniów uczęszczających do III klasy szkoły podstawo-

wej oraz uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia,
- 445 zł dla uczniów uczęszczających do klasy IV technikum,
- 225 zł – 770 zł dla uczniów niepełnosprawnych.
III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy:
1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły.
2. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni
uczeń a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inne osoby - za
zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), albo pełnoletniego ucznia.
Do wniosku należy dołączyć:
Zaświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów zamiast
zaświadczenia).
W przypadku korzystania ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów.
W przypadku ucznia niepełnosprawnego należy dołączyć kopię
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów.
Podstawą do otrzymania zwrotu będzie dokument potwierdzający
zakup podręczników (faktura VAT, rachunek).
Wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej można pobrać i należy składać w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku
szkolnym 2015/2016 w terminie ustalonym przez dyrektora
szkoły.
Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia
20 listopada 2015 r.
Informacje o programie oraz druki wniosków będą dostępne
w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń lub na stronie internetowej Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli www.zosip.wilkowice.pl
i Urzędu Gminy w Wilkowicach www.wilkowice.pl.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej
sytuacji materialnej ucznia udzielana jest uczniom pomoc materialna.
Świadczeniami pomocy materialnej są:
1. Stypendium szkolne;
2. Zasiłek szkolny.

Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej?
Świadczenia pomocy materialnej przysługują:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom
publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do
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czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu
głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację, odpowiednio,
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia
realizacji obowiązku nauki;
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia
realizacji obowiązku nauki;
4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Kto może otrzymać stypendium szkolne?
1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na
osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:
a) w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka
lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
b) w których występuje alkoholizm lub narkomania,
c) niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.
2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być więk-

sza niż kwota 456,-zł, (zgodnie z § 1 pkt 1b rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 poz. 823).
Wójt Gminy Wilkowice informuje, że wnioski o przyznanie pomocy
materialnej dla uczniów można pobrać od 28.08.2015 r:
- w biurze obsługi klienta – dziennik podawczy Urzędu Gminy
w Wilkowicach ul. Wyzwolenia 25 /parter/ od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu;
- w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach ul. Wyzwolenia 25 /pok. 203 – parter/ od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500;
- ze strony internetowej ZOSiP Wilkowice.
Warunki jakie muszą spełniać ubiegający się o uzyskanie pomocy materialnej dla uczniów, zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej ZOSiP Wilkowice oraz
udostępnione do wglądu w biurze obsługi klienta – dziennik podawczy Urzędu Gminy i Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Wilkowicach w biurze obsługi klienta - dziennik podawczy (parter)

w nieprzekraczalnym terminie do 15 września br.

ZOSIP

Informacja dla osób, którym przysługuje prawo do świadczeń
rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach przypomina mieszkańcom gminy, uprawnionym do zasiłku rodzinnego,
że z dniem 31 października 2015 r. kończy się okres zasiłkowy
2014/2015.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, na nowy
okres zasiłkowy 2015/2016, przyjmuje się od dnia 1 września 2015 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia
30 września, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek z dokumentami w okresie od
dnia 1 października do dnia 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom uprawnionym jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty 574,00 zł, a w przypadku gdy członkiem
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 664,00 zł.
Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy
2015/2016, następuje na podstawie informacji o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym 2014. W przypadku pogorszenia sytuacji finansowej rodziny,
nie uwzględnia się dochodu utraconego. Utratę dochodu oraz jego
wysokość należy udokumentować. W przypadku uzyskania przez
członka rodziny dochodu w roku 2014, uzyskany dochód w tym roku
dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do
świadczeń rodzinnych. W przypadku uzyskania dochodu, po roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, dochód rodziny
ustala się z uwzględnieniem dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym
dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu
ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. Jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) oraz dodatek do zasiłku
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, przysługuje po przedsta4

wieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego
przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje osobom uprawnionym jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty 1922,00 zł,
Przypominamy osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, że z dniem 30 września 2015 r. kończy się
okres świadczeniowy 2014/2015.
Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie
18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia
25 lat pod warunkiem, że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej.
Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.
Prawo do świadczenia z FA przysługuje, w przypadku bezskuteczności egzekucji, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na
osobę w rodzinie, w roku poprzedzającym okres świadczeniowy,
nie przekracza 725,00 zł. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2015/2016, są
przyjmowane od dnia 1 sierpnia. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek
wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października,
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia
30 listopada. W celu złożenia wniosku lub uzyskania szczegółowych
informacji dotyczących warunków ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy zgłosić
się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowicach przy ul.
Wyzwolenia 25.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilkowicach Danuta Bieniek
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„Promyk” żegna lato, wita jesień
Drodzy Mieszkańcy Gminy!
Wakacje praktycznie już za nami, ale podczas nich wiele się
działo w naszej gminie w ramach akcji „Lato 2015”. Również „Promyk” dołożył wszelkich starań, aby najmłodsi mieszkańcy nie nudzili się podczas wakacji. Cieszymy się, że tak dużo dzieci skorzystało
z naszych propozycji, a fotorelację z nich można znaleźć na
naszej stronie facebookowej: www.facebook.com/GOK.Promyk.
W lipcu i sierpniu dzieci brały udział w zajęciach twórczych: plastycznych, z szycia, fotograficznych, a także w zajęciach tanecznych,
uczestniczyły też w interaktywnych spektaklach teatralnych oraz
przeżywały niezwykłe przygody z bohaterami kinowych hitów filmowych.
Przed nami już jesień, a my pragniemy, aby działo się jeszcze
więcej i w związku z tym już dziś zapraszamy wszystkie dzieci na
Przywitanie Jesieni we wtorek 22.09.15 r. o godz.14.00, przygotujemy dla Was teatrzyk oraz ciekawe atrakcje - niespodzianki. Od
tego dnia będzie też można oglądać wystawę prac, które powstały
podczas letnich zajęć.
W międzyczasie pracujemy nad stałymi zajęciami zarówno
dla dzieci jak i dla dorosłych. Zapisy będziemy przyjmować od
7 września, a same zajęcia chcemy rozpocząć w połowie września.
Po analizie ankiet, uwzględniając większość
Państwa
propozycji
przygotowujemy
następujące zajęcia:
- dla dzieci w wieku 3-5 lat: plastyczne,
rytmiczno-ruchowe z elementami logorytmiki,
- dla dzieci w wieku 6-12 lat: wokalne,
teatralno-recytatorskie, plastyczne, taniec
nowoczesny, taniec towarzyski, mażoretki
(od 5 lat), zumba kids, nauka gry na gitarze,
fotografia,
- od 13 lat wzwyż: taniec towarzyski, joga,
fotografia, rzeźba, język włoski, plastyczne, nauka gry na gitarze.
Szczegóły podamy na naszej stronie
facebookowej oraz na stronie gminy www.
wilkowice.pl.

o godz. 19.00. Zespół ma już za sobą spore osiągnięcia, mianowicie zdobył I-sze miejsce podczas Międzynarodowego Festiwalu
„Carpathia 2012”, wystąpił jako suport Mick’a Hucknall’a, lidera i
wokalisty legendarnej grupy Simply Red oraz polskiej trasy Electric
Light Orchestra. Dotarł do półfinału programu Must Be The Music.
Będzie to na pewno fajny koncert, zapraszamy po odbiór biletów od
1 września, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Również tym razem wstęp będzie wolny, ale ilość miejsc jest
ograniczona!
Przypominamy o konkursie na projekt logo „Promyka”, który
postanowiliśmy przedłużyć i do końca września zbieramy Państwa
propozycje. W październiku chcielibyśmy wyłonić zwycięzcę dla
którego ufundujemy nagrodę o wartości 700 zł. Szczegóły i regulamin znajduje się na plakacie, na naszej stronie facebookowej oraz
na stronie gminy.
Drodzy Państwo, wiele dzieje się w „Promyku”, niezależnie od
pory roku i cieszy nas Wasza obecność, bo przecież dla Was
jesteśmy. Do zobaczenia.
Agnieszka Sech
Dyrektor GOK „Promyk”

Ponadto zapraszamy na:
- zajęcia jogi w czwartki od 17.30 do
19.00 (po 14 września dzień i godzina mogą
ulec zmianie),
- projekcję filmu w każdą środę o godz.
18.00,
- DKF czyli Dyskusyjny Klub Filmowy
w co drugi wtorek. Najbliższe spotkania
odbędą się 8 i 22 września o godz. 19.00.
Za nami też pierwszy koncert muzyki
na żywo. Gwiazdą wieczoru był zespół
“Banana Boat”. Cieszymy się, że koncert spotkał się z tak dużym zainteresowaniem, o czym świadczy pełna sala.
A warto było przyjść, bo „Banana Boat” to
zespół z górnej półki wykonawców muzyki
szanty. Zespół, oprócz wspaniałego śpiewu,
stworzył niesamowitą atmosferę i poprzez
świetny kontakt z publicznością wciągnął
widownię do wspólnej zabawy, a dzieci
i kilkoro dorosłych nawet do tańca na scenie.
A my już przygotowujemy kolejny koncert,
będzie to, tym razem, zespół „Rifferton”,
który wystąpi w niedzielę 27 września
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO !!!
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MIĘDZYNARODOWE MAZURSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM
W OLECKU
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” wziął udział w XVIII
Międzynarodowych Mazurskich Spotkaniach z Folklorem w Olecku.
Mieliśmy okazję występować z zespołami ze Słowacji, Serbii, Turcji
i Belgii oraz przywieźć okazałą statuetkę. Nasz występ na tyle się
spodobał, iż 2 sierpnia zostaliśmy zaproszeni i zatańczyliśmy na
38 Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, gdzie zostaliśmy nagrodzeni owacjami publiczności.
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9 sierpnia zespół zaprezentował się w Lipowej na imprezie pod hasłem „Śliwkowa Lipowa”, a 21 sierpnia odwiedziliśmy Krosno, gdzie
wzięliśmy udział w Festiwalu Kultur Pogranicza „Karpackie Klimaty”
oraz mieliśmy okazję zwiedzić Centrum Dziedzictwa Szkła.
AR

1 VIII 1944 Pamiętamy

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bystrej przygotował dla mieszkańców, gości i turystów uroczystość poświęconą 71. rocznicy wybuchu
powstania warszawskiego. 1 sierpnia 2015 r. spotkaliśmy się przy
harcerskim obelisku w Bystrej Górnej poświęconemu Szarym Szeregom. O godzinie 16:00 została odprawiona msza święta w intencji
uczestników powstania. Przy obelisku nastąpiło złożenie kwiatów
i zapalenie zniczy. O godzinie 17:00 nastąpiła godzina „W”, rozległ
się dźwięk syreny, w tym czasie oddano hołd poległym powstańcom. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości spotkali
się przy ognisku, gdzie Krąg Starszyzny Harcerskiej z Mesznej umilał atmosferę śpiewem przepięknych pieśni powstańczych. To one
przypominały słuchającym, jakie wartości w życiu są najważniejsze.
Zgromadzeni wokół ogniska mogli również wysłuchać bogatej wiedzy
związanej z historią Szarych Szeregów, o postawie młodych ludzi,
którzy cenili w sobie honor, przyjaźń i braterstwo.
Do obchodów rocznicy wybuchu powstania warszawskiego do-

łączył Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”, który zaprosił wszystkich
chętnych do obejrzenia filmu zatytułowanego „Miasto 44”. Film jest
opowieścią o młodych, pełnych
życia warszawiakach, którzy brali udział w powstaniu warszawskim. Widzowie po wyjściu z kina
byli pod ogromnym wrażeniem,
gdyż film był prawdziwie historyczny.
Dzień 1 sierpnia 2015 r. zapisał
się na długo w pamięci wszystkich, był to dzień pełen emocji
i wrażeń. Pamięć o poległych powstańcach na długo pozostanie
w sercach wszystkich Polaków.
TPB

APEL WÓJTA GMINY WILKOWICE O WYKASZANIE TRAW
Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
W trosce o estetyczny wygląd działek, jak również ryzyko pożarowe, apeluję o bieżące wykaszanie traw i chwastów na swoich posesjach.
Niewykoszone, zeschnięte trawy oraz chwasty stanowią częstą
przyczynę wystąpienia pożaru na skutek nielegalnego ich wypalania.
Niewykoszone grunty są również zagrożeniem dla upraw rolniczych
i ogrodniczych. Znacznie zwiększają ryzyko wystąpienia szkodników,
gryzoni i ślimaków oraz utrudniają użytkowanie obszarów położonych
w sąsiedztwie (przez nadmierny wysiew chwastów, wśród których
może pojawić się Barszcz Sosnowskiego – roślina silnie parząca,
która w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do śmierci).
Dodatkowo niewykoszone trawy i chwasty w pobliżu ciągów komunikacji zmniejszają widoczność, a także bezpośrednio wpływają na
bezpieczeństwo kierowców i pieszych.
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Zachwaszczone tereny oddziałują także na wizerunek gminy, psując jego estetykę.
Jeśli zachwaszczona lub zarośnięta posesja przyczynia się do
zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku jej wykoszenia może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie
art. 82 Kodeksu Wykroczeń.
Jednocześnie, zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice” przyjętym uchwałą nr
XXIX/231/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 r.,
obowiązkiem każdego właściciela jest utrzymanie czystości i porządku na terenie swojej nieruchomości. Niewywiązywanie się z tego
obowiązku może być egzekwowane przez Straż Gminną i może doprowadzić do sankcji karnych w postaci mandatu.
UG
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
WILKOWICE
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Lek.med. Maciej Majcherczyk
specjalista chorób wewntrznych
ENDOKRYNOLOG
USG tarczycy
Gabinet lekarski:
Szczyrk ul.Zdrowia 1
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576
www.endokrynologmajcherczyk.pl
PP
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REHABILITACJA I MASAŻ
Z DOJAZDEM DO DOMU

Wykonujemy:
- masaż leczniczy i relaksacyjny
- drenaż limfatyczny
- zabiegi fizykalne: elektroterapia, ultradźwięki,
laseroterapia, magnetoterapia
- indywidualna rehabilitacja usprawniająca

ATRAKCYJNE CENY ORAZ RABATY!
REJESTRACJA TELEFONICZNA: 516 491 354
www.mobilnafizjoterapia.beskidy.pl
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„Cudze chwalicie, swojego nie znacie”
W naszej Gminie Wikowice zawsze mieszkali ludzie, którzy swą sławą rozprzestrzeniali
dobre imię Polski na całym świecie. Nie sposób jest, w kilku zdaniach, wymienić wszystkich wybitnych mieszkańców Gminy, niemniej jednak, Wilkowicka Rodzina olimpijczyków
zamieszkała przy Ulicy o tej samej nazwie po dzień dzisiejszy uświadamia wszystkich
o świetności Wilkowian. Potwierdzeniem tej tezy jest ostatnie odkrycie wschodzącej
gwiazdy smyczkowej muzyki rockowej z ul. Kaczeńców w Wilkowicach. Absolwentka
Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach jest menagerem duetu smyczkowego NEED
FOR STRINGS, który „szaleje” nie tylko na krajowych scenach muzyki rockowej. Na sierpniowym koncercie w Wiśle wirtuozki magii smyczka zaprezentowały utwory muzyki klasycznej w stylu silnego rocka, co nadało kompozycjom Mozarta, Vivaldiego oraz innym
klasykom zupełnie innego, nowoczesnego charakteru. Reasumując, Wikowice mają kolejny powód do dumy ze swoich mieszkańców. Tak trzymać!
Kornel Lichtenstein

Po prawej mieszkanka Wilkowic Marta Sitek.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 3 września o godz. 1700 w Gimnazjum
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