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Informacja Wójta Gminy Wilkowice
dotycząca reformy systemu oświaty
w Gminie Wilkowice od 1 września 2017 r.
Po okresie kilkumiesięcznych konsultacji, rozmów, negocjacji z radnymi Gminy Wilkowice, rodzicami, dyrektorami placówek
oświatowych, w zakresie struktury nowej sieci szkół, znana jest
już nowa sieć szkół na terenie Gminy Wilkowice, przygotowana
w związku z wprowadzaną przez rząd reformą oświaty.
W wyniku wprowadzenia reformy, w Gminie Wilkowice nie zostanie zlikwidowana żadna szkoła. Z dniem 1 września 2017 r.
dwa samodzielne Gimnazja w Bystrej i Wilkowicach zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe, a funkcjonujące
sześcioletnie szkoły podstawowe w Mesznej, Bystrej i Wilkowicach staną się, z mocy ustawy, ośmioletnimi szkołami podstawowymi.
Planując kształt nowej sieci szkół podstawowych Rada Gminy Wilkowice uchwaliła, w miesiącu lutym br., poniższe uchwały
w tej sprawie:
1. Uchwałę Nr XXXII/270/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia
22 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2. Uchwałę Nr XXXII/271/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia

22 lutego 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice w latach szkolnych 2017/2018
do 2020/2021.
Po podjęciu w/w uchwał Rada Gminy Wilkowice, działając na
podstawie art. 208 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, przekazała uchwałę
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach do zaopiniowania.
Na sesji 29 marca 2017 r., Rada Gminy Wilkowice, na podstawie
art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, po uzyskaniu pozytywnej opinii
Śląskiego Kuratora Oświaty, podjęła Uchwałę Nr XXXIII/281/2017
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
cd. na str. 6

Rozpoczynamy największą inwestycję
w historii Gminy Wilkowice
Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Gminie Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
Funduszu Spójności, w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 - 2020, obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice – w sołectwach: Bystra, Meszna oraz Wilkowice, w wyodrębnionych 17 obszarach.
Ze względów organizacyjno - finansowych
Projekt został podzielony na trzy etapy.
Etap 1 obejmuje siedem obszarów dotychczas nieskanalizowanych, oznaczonych

symbolem A, B, C, G, H, K, L:
• Obszar A - Bystra; rejon ulic: Kościelna,
Tatrzańska, Skośna;
• Obszar B - Bystra; rejon ulic: Kościelna,
Kalinowa, Skośna, Rumiankowa, Olszyny, Łukowa, Grzybowa, Wrzosowa, Wodna, Poprzeczna; Meszna rejon ulic: Jaśminowa, Kościelna, Pasterska, Brzozowa, Grzybowa, Malinowa, Modrzewiowa, Sportowa, Strażacka, Wrzosowa, Pod
Skocznią, Świerkowa, Leśna;
• Obszar C - Meszna; rejon ulic: Szczyrkowska, Handlowa, Agrestowa, Kościelna, Szkolna, Wilgi, Krucza, Głęboka, RzeZapraszamy na nasz profil na

•
•
•
•

mieślnicza, Słowicza, Skowronków, Klonowa, Krótka, Wesoła, Boczna, Piwna, Nadszkolna, Słoneczna, Zielona, Bzowa, Rolnicza, Zacisze, Orczykowa, Lipowa, Energetyków;
Obszar G - Meszna; rejon ulic: Handlowa, Polna, Olchowa;
Obszar H - Bystra; rejon ulic: Szczyrkowska, Wspólna, Złota, Łagodna, Jasna;
Obszar K - Bystra; rejon ulic: Szczyrkowska, Wypoczynkowa; Wilkowice; rejon
ulic: Spacerowa, Wypoczynkowa;
Obszar L - Wilkowice; rejon ulic: Zielna,
Do Lasu, Relaksowa, Do Boru.
cd. na str. 12

www.facebook.com/gminawilkowice/

„Bieliki z odwiedzinami u bielików”
W trakcie biwaku w Ustroniu w dniach 31.03.2017 r. ‑ 02.04.2017 r.
2 Gromada Zuchowa „Beskidzkie Bieliki” odwiedziła Czantorię oraz
umieszczoną tam Sokolarnię, gdzie zuchy wysłuchały niezwykle
ciekawej opowieści o ptakach drapieżnych, ich hodowli i układaniu do polowania. Zobaczyły też wiele ptaków drapieżnych, a wśród
nich Bielika Zwyczajnego.
Podczas następnego dnia biwaku 2 GZ odwiedziła Leśny Park
Niespodzianek w Ustroniu, gdzie mogła zobaczyć prezentowane

podczas lotów sowy i ptaki drapieżne – tym razem był wśród nich
Bielik Amerykański.
Dzięki środkom „Beskidzkiego Granta” pozyskanym z Hufca Beskidzkiego ZHP przeznaczonym na część organizacji biwaku 2 GZ
„Beskidzkie Bieliki” mogła lepiej zrealizować tak ważną dla Bielików sprawność zespołową „Ornitolog” i utożsamić się z obrzędowością Gromady.
Katarzyna Gnoździorz

Szanowni Państwo, w listopadzie ubiegłego roku Ochotnicza Straż naszej Gminy. Zgodnie z programem, poprzez ten kurs, przygotowaPożarna w Bystrej rozpoczęła realizację projektu pod nazwą: „By- liśmy Ochotników do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w
stra-Krasna, pierwsza pomoc jest jasna”. Projekt ten jest współfinan- stanach zagrożenia życia. Zrealizowaliśmy również szkolenie z zasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne- kresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS),
go w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska przeznaczone dla 12 strażaków z Gminy Wilkowice. Wszystkie zdo2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu byte umiejętności polscy Strażacy mogli przekazać Mieszkańcom
Gminy Krasna podczas wspólnych warsztatów.
Beskidy i środków własnych OSP Bystra.
W ramach projektu została wydana również dwujęzyczna ulotka inO głównych celach i zakładanych wskaźnikach projektu pisaliśmy
już w poprzednich numerach „Głosu…”. Tymczasem spieszymy do- formacyjno-promocyjna.
Jesteśmy bardzo wdzięczni Wszystkim, którzy wzięli udział w renieść, iż w marcu i kwietniu wszystkie założenia projektu zostały zrealizowane zgodnie z planem, za wyjątkiem spotkania podsumowu- alizacji tego projektu oraz Stowarzyszeniu Euroregion-Beskidy, dzięjącego wraz z warsztatami pol- ki któremu udało nam się sprostać wszystkim wyzwaniom w ramach
sko-czeskimi, które z różnych projektu, mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mowzględów przełożone zostały gli ponownie spotkać się z naszymi Przyjaciółmi z Czech, aby przena miesiąc maj. Podsumowu- kazywać sobie nawzajem, ponownie, zdobytą wiedzę i ćwiczyć umiejąc już teraz, w ramach projek- jętności w praktyce.
tu zrealizowaliśmy kurs kwalifiAleksandra Szymik-Caputa
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WÓJT INFORMUJE

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka między innymi:
• Jako członek Zarządu, wziął udział w pierwszym posiedzeniu
Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego,
które dotyczyło komunikacji publicznej.
• Wziął udział w naradzie z Instytutem OZE Sp. z o.o. w temacie
projektowanej koncepcji zbiornika retencyjnego w Bystrej.
• Prowadził rozmowy z Komendantem Policji w Szczyrku na temat
bezpieczeństwa na terenie Gminy Wilkowice.
• Prowadził konsultacje z dyrektorami szkół oraz rodzicami z terenu gminy w sprawie wdrożenia reformy oświaty.
• Uczestniczył w cyklu zebrań wiejskich w Bystrej, Mesznej i Wilkowicach, w trakcie których zostały omówione najważniejsze tematy dotyczące dalszego rozwoju gminy.
• Uczestniczył w koncercie laureatów XVII Przeglądu Pieśni Patriotycznej w GOK „Promyk” w Bystrej, który zaszczycili swoją
obecnością m.in. Wiceminister Stanisław Szwed, Senator Andrzej Kamiński oraz starosta bielski i cieszyński.
• Wziął udział w III Charytatywnym Turnieju Piłki Halowej dla Szymona Olka.

W ostatnim miesiącu został ogłoszony przetarg na „Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach przedsięwzięcia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.
Przetargi w trakcie przeprowadzania procedury wyłonienia Wykonawcy
• „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap 1 - rejon A, B,
C, G, H, K, L”.
• „Budowa bocznej sieci kanalizacji sanitarnej łączącej sieć główną z budynkami położonymi na terenie Gminy Wilkowice w roku
2017 - etap I”.
• „Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Bystrej - etap I” –
otwarcie ofert.

W ostatnim miesiącu została zawarta umowa na „Remont cząstkowy
dróg – nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Wilkowice w sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice”.

uCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 29 MARCA 2017 R. W SPRAWIE:
XXXIII/275/2017 wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2017 r.,
XXXIII/276/2017 wprowadzenia zmian do WPF na lata 2017 – 2035,
XXXIII/277/2017 zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
XXXIII/278/2017

pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego w 2017 r. na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na
terenie Powiatu Bielskiego,

XXXIII/279/2017 nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilkowicach,
XXXIII/280/2017 upoważnienia dyrektora GOPS w Wilkowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
XXXIII/281/2017
XXXIII/282/2017
XXXIII/283/2017
XXXIII/284/2017
XXXIII/285/2017

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
zmiany uchwały Nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice,
zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które uniemożliwiają lub utrudniają posadowienie urządzeń związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilkowice w wybranych obszarach aglomeracji”,
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilkowice na rok 2017,
przejęcia od Województwa Śląskiego zadania w zakresie budowy odcinka chodnika (w celu wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych) w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Szczyrkowskiej z ul. Wypoczynkową w miejscowości Bystra w Gminie Wilkowice.

Wójt Gminy Wilkowice
ogłasza konkurs
na stanowisko dyrektora:
1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej ul. Klimczoka 68.
2. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach
ul. Szkolna 8.
3. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej ul. Szkolna 1.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej gminy www.wilkowice.pl w aktualnościach, na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.gwwilkowice.finn.pl
w zakładce rekrutacja oraz na stronie internetowej Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach www.zosip.wilkowice.pl.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

ofert na dzierżawę powierzchni użytkowej
SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, 43-365
Wilkowice, ul. Żywiecka 19 zaprasza do udziału w konkursie
ofert na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni użytkowej:
- 15,6 m2 z przeznaczeniem na garaż.
Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie
internetowej Szpitala: www.szpitalkolejowy.com lub w siedzibie
Szpitala, pokój nr 5.
Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2017 r. o godz.
14:00.
Dodatkowe informacje o konkursie będą udzielane pod nr tel.
33 812-30-96.

Głos Gminy Wilkowice

Dyrektor Szpitala
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AKCJA CHARYTATYWNA „OPATRUNEK NA RATUNEK”
Przedszkolaki z naszego przedszkola wzięły udział w akcji charytatywnej organizowanej przez fundację Redemptoris Missio – Opatrunek na Ratunek. Koordynatorem akcji była Pani Katarzyna Mrówka. Z pomocą P. Kasi dzieci przez cały luty i marzec zbierały bandaże, plastry, rękawiczki jednorazowe itp. dla swoich kolegów z Afryki. W surowych warunkach życia pozbawionego wszelkich wygód nietrudno o rany zadane narzędziami przy pracy w domu i obejściu. Pracujące od najmłodszych
lat dzieci często ulegają
urazom, często też zdarza się, że parzą się gotowanymi na wolnym
powietrzu
potrawami
lub od ogniska. W tropiku wielką plagą są ugryzienia pcheł piaskowych, ulegają im biegające boso dzieci. Jak do-

brze wszyscy wiemy, w trudnych warunkach odległej Afryki brakuje
nie tylko jedzenia, ale również opieki medycznej. Jednakże znaleźli
się wolontariusze, którzy wyjechali pomagać w zorganizowanych polowo szpitalach. Ale na tym problemy się jednak nie kończą. W szpitalach brakuje nawet podstawowych środków do opatrywania i odkażania ran. Dlatego nasze przedszkolaki stanęły na wysokości zadania (wraz z rodzicami) i przyniosły do przedszkola wszystko, co
było trzeba. Następnie wspólnie zorganizowały paczkę i wysłały do fundacji Redemptoris Missio. Za pomoc
w zbieraniu opatrunków serdecznie
dziękujemy wszystkim dzieciom, które przyłączyły się do zbiórki oraz rodzicom, którzy wspomogli swoje pociechy w tej akcji.
Koordynator akcji
Katarzyna Mrówka

Udział uczniów Szkoły Podstawowej w Bystrej
w Powiatowym Konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Jak co roku uczniowie szkół podstawowych brali udział w eliminacjach międzyszkolnych w konkursie BRD. W tym roku odbyły się one
w ZSPiG w Rybarzowicach w dniu 9.03.2017 r.
Drużyna SP Bystra, jako zwycięska drużyna eliminacji - w sobotę 1 kwietnia 2017 r. pod opieką p. Urszuli Copiji brała udział w powiatowych eliminacjach  Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które zostały zorganizowane wspólnie
z Fundacją na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Odbyły się one w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Mazańcowicach. Drużyna
SP Bystra składała się z uczniów klas piątych i szóstych i jako jedyna reprezentowała naszą gminę w drugim etapie konkursu.

Zmagania rozpoczęły się testem znajomości przepisów ruchu drogowego. Następnie drużyny zaprezentowały umiejętności udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej pod okiem ratownika medycznego Janusza Głaza. Po tych etapach każdy z uczestników musiał pokonać na rowerze tor przeszkód i wykazać się znajomością przepisów
w praktyce, pokonując trasę w miasteczku ruchu drogowego. Rywalizacja była bardzo zacięta i pojedyncze punkty decydowały o ostatecznej klasyfikacji. Publiczność mogła podziwiać precyzję, opanowanie
i koordynację jazdy na skomplikowanym torze przeszkód. Na zakończenie turnieju drużyny odebrały puchary i upominki z rąk Zastępcy
Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej podinsp. Krzysztofa
Gałuszki, Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Wiesława Czarneckiego, Zastępcy Wójta Gminy Jasienica oraz
prezesa Fundacji Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego p. Aliny Puszyńskiej. Nasza drużyna zajęła szóste miejsce i otrzymała dyplom, a każdy z uczestników
otrzymał upominek - silikonowy bidon. Po wręczeniu nagród i pucharów wszyscy uczestnicy konkursu zostali zaproszeni przez gospodarzy ZSPiG w Mazańcowicach na
smaczny obiad. Tego dnia wiele się nauczyliśmy i mogliśmy porównać nasze umiejętności z zawodnikami najlepszych szkół w powiecie.
Zespół Promujący SP w Bystrej

Warsztaty w Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej
W dniu 4.04.2017 klasa 4a i 5a pod opieką wychowawców p. Urszuli Copiji i p. Romana Kubicy uczestniczyły w warsztatach pt. „Zwyczaje świąteczne i historia palm wielkanocnych wg tradycji żywieckiej”. Aby lepiej poznać zwyczaje poprzedzające Wielkanoc oraz obrzędy wielkanocne wybrały się do muzeum w Zamku Sułkowskich.
Tam pani etnograf opowiedziała nam w bardzo ciekawy sposób
o Popielcu, Wielkim Poście, Niedzieli Palmowej, obrzędach Wielkiego Tygodnia, święceniu pokarmów, obchodach Święta Zmartwychwstania, a także śmigusie – dyngusie itp. Wszystko ilustrowała pokazem multimedialnym. Po wprowadzeniu na temat Świąt Wielkanocnych oraz znaczenia tradycji w dzisiejszym świecie, pod kierun-

kiem pracownic muzeum, każdy z nas wykonał dla siebie palmę. Zaczęliśmy od wykonania kwiatów z różnokolorowej bibuły i łączyliśmy je, używając do tego gałązek bazi, bukszpanu, jałowca i thui.
Wszystko precyzyjnie spinaliśmy drucikami. Palmy były piękne, a my
byliśmy bardzo z siebie dumni. Pojawiło się wiele pozytywnych emocji. Była to bardzo trudna praca, ale w końcu zamocowaliśmy kwiaty
w palmach. Te z kolei towarzyszyły nam w kościele na Rekolekcjach
Wielkopostnych. Lubimy w taki nietypowy sposób poszerzać wiedzę
o naszej kulturze i tradycji. To były już drugie nasze warsztaty i wybieramy się wkrótce na kolejne.
Zespół promujący SP w Bystrej

NINA KUMOREK Z GIMNAZJUM IM. JULIANA FAŁATA W BYSTREJ
WŚRÓD GRONA LAUREATÓW FINAŁU XVII PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Dnia 17 marca 2017 r. roku w Domu Kultury w Hałcnowie odbyła
się kolejna edycja przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek. Przegląd posiada formę konkursu, którego naczelną ideą jest
rozbudzanie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży oraz podkreślanie tożsamości narodowej poprzez opisywanie historii naszej ojczyzny w polskich pieśniach. W ramach przeglądu na etapie parafialnym
wzięło udział ok. 2600 uczestników natomiast do etapu diecezjalnego (finałowego) zakwalifikowano 1050 osób w tym 115 różnych grup:
solistów, duetów, zespołów i chórów.
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Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej reprezentowała uczennica klasy 2c NINA KUMOREK, która w kategorii „Młodzież szkół
gimnazjalnych” wyśpiewała II MIEJSCE! Uczennicę przygotowała
nauczycielka muzyki w bystrzańskim gimnazjum, Pani Maria Prostak.
Uroczyste podsumowanie XVII Przeglądu Pieśni Patriotycznej im.
M. Papiurek odbyło się 22 kwietnia br. o godz. 10.00 w Gminnym
Ośrodku Kultury „PROMYK’ w Bystrej. Serdecznie gratulujemy Ninie
oraz jej Opiekunowi i życzymy dalszych sukcesów!
Gimnazjum im. J. Fałata w Bystrej

Głos Gminy Wilkowice

GMINNY KONCERT LAUREATÓW PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
2 kwietnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” w Bystrej po raz pierwszy odbyła się gala laureatów pierwszego etapu
XVII edycji Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek.
Uczniowie ze wszystkich szkół i przedszkoli Gminy Wilkowice reprezentowali swoje sołectwa. Można było usłyszeć wszystkich wykonawców, którzy w swoich kategoriach zajęli pierwsze miejsce. Publiczność wsłuchiwała się w polskie pieśni, które stanowią o patriotyzmie i historii naszej ojczyzny. Wśród słuchaczy zasiedli m.in.: sekretarz Gminy Wilkowice, Pani Alicja Raszka, Prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej (Pani Bożena Tobiasz, Pan Stanisław Kwiatek) oraz Dyrektor GOK „Promyk”, Pani Agnieszka Sech.

Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach reprezentowała liczna grupa uczniów: w kategorii solista w klasach I-III wystąpiła Marta Czech z klasy 2c, w grupie klas IV-VI zaśpiewała Karolina Żmij z klasy 6b, natomiast w kategorii zespołowej zaprezentowała
się grupa „Groniczki” w składzie: Dominika Szymlak, Martyna Jakóbiec, Kamila Pasierbek, Natalia Nowak, Karolina Żmij, Jakub Pach, Emilia Gancarczyk, Dagmara Chrobak, Natalia Kowalska i Jakub Strzop.
Uczniów przygotowały nauczycielki SP Wilkowice, Pani Aleksandra
Laszczak, Pani Ewelina Zając i Pani Maria Prostak.
Gratulujemy organizatorom wspaniałej uroczystości, a uczniom życzymy dalszych sukcesów i silnego ducha patriotyzmu w sercach.
ZESPÓŁ PROMUJĄCY SZKOŁĘ

Gimnastyczki z Wilkowic
Przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach od września 2016 roku
działa sekcja akrobatyki sportowej. Jest to dyscyplina, która polega
na wykonywaniu układów ćwiczeń gimnastycznych o dużym stopniu
trudności. Akrobatyka obejmuje również ćwiczenia na trampolinach,
które polegają na wykonywaniu ewolucji w powietrzu po odbiciu się
od sprężystej powierzchni – batutu. Trenujące dzieci wprawiają się
w zwinnościowo-akrobatycznych ćwiczeniach i skokach na trampolinie, trenując dwa razy w tygodniu na sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w Wilkowicach.
W dniu 31 marca 2017 r. uczennice SP
z Wilkowic wzięły udział w zawodach o Puchar Urzędu Miasta Bielsko-Biała w gimnastyce sportowej. Organizatorem turnieju był Klub
Sportowy „Start” Bielsko-Biała. Zawodniczki
i zawodnicy rywalizowali o mistrzostwo indywidualne oraz drużynowe.
W kategorii szkolnej wzięło udział 8 szkół,
w tym Szkoła Podstawowa z Wilkowic, której drużynę reprezentowały: Zuzia Bokun, Julia Jakubiec, Lea Wajdzik, Zuzia Rus, Natalia
Jendrysko oraz Urszula Czech. Nasze gimna-

styczki, uprawiające akrobatykę sportową pod okiem trenerów: Anny
Węgrzyn i Janusza Kruka, zdobyły drużynowo I miejsce. Zawodniczki musiały zaprezentować przed komisją sędziowską układ ćwiczeń
wolnych na planszy, skok kuczny przez skrzynię oraz ćwiczenia równoważne na ławeczce. Ów sukces był dużym i bardzo miłym zaskoczeniem dla wszystkich, ponieważ dziewczynki trenują akrobatykę
dopiero od września 2016 roku.
W klasyfikacji indywidualnej II miejsce zdobyła Zuzia Bokun, IV
miejsce Lea Wajdzik oraz V miejsce Urszula Czech. W kategorii chłopców I miejsce uzyskał Patryk Dawiec z ZSP z Mesznej, a na czwartym miejscu znalazł się
Szymon Kaniewski z SP z Wilkowic.
Serdecznie gratulujemy młodym akrobatom, że w tak krótkim czasie osiągnęli tak wiele. Myślimy, że te pierwsze sukcesy szybko przełożą się na jeszcze większe zainteresowanie tą bardzo trudną, ale
widowiskową dyscypliną sportu.
Zespół Promujący Szkołę

„KWIECIEŃ PLECIEŃ, BO PRZEPLATA, TROCHĘ ZIMY, TROCHĘ LATA”
– PRZEDSZKOLAKI Z WILKOWIC
Kwiecień jest najbardziej pogodowo zmiennym miesiącem. W tym
miesiącu pogoda może być zarówno zimowa (mróz i śnieg), jak
i w pełni wiosenna (ciepło, piękna słoneczna pogoda). Na szczęście
przedszkolakom z Wilkowic aura za oknem nie była straszna. Chociaż mieliśmy ograniczone spacery, wycieczki i zabawy w ogrodzie,
to świetnie bawiliśmy się na zajęciach edukacyjnych i przy występach teatrzyków objazdowych. Obejrzeliśmy w bibliotece teatrzyk pt.
„Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary”. Dzięki magicznej książce dzieci przeniosły się do krainy bajkowych postaci, które zachęciły najmłodszych do czytania książek. Uczestniczyliśmy w koncercie „Z biegiem Wisły”, podczas którego przedszkolaki zostały zabrane w podróż po Polsce wzdłuż naszej pięknej rzeki Wisły. Poznały tańce i piosenki charakterystyczne dla danego regionu – Beskidy, Kraków, Warszawa i Gdańsk. Zatańczyły m.in. góralskiego, Krakowiaka, Poleczkę. Po raz kolejny nasze przedszkolaki udały się na
salę OSP w Wilkowicach, na spotkanie z filharmonią zorganizowane
przez GOK „Promyk” w Bystrej. Była to kolejna lekcja muzyki, którą
poprowadzili artyści z Filharmonii Śląskiej. Tym razem tematem spo-

Spotkanie z Filharmonią Śląską.

Warsztaty wielkanocne.

tkania były instrumenty perkusyjne. Dzieci miały okazję poznać, posłuchać i zobaczyć takie instrumenty, jak: dzwonki, ksylofon, werbel,
trójkąt, tamburyno czy marakasy. Przypomniały sobie również piosenkę o gamie. Wszystkie przedszkolaki bardzo chętnie brały udział
w tej wyjątkowej lekcji.
W bieżącym roku – w kwietniu, wypadły Święta Wielkanocne i jak
corocznie, przedszkolaki na zajęciach poznały tradycje i obrzędy
wielkanocne. Każda z grup wykonała prześliczne prezenty: pisanki, baranki, koszyczki, przypominając sobie i poznając nowoczesne
techniki zdobienia jaj. W tym przepięknym okresie, najmłodsi brali udział w Międzynarodowym Konkursie na Najpiękniejszą Pisankę
organizowanym przez Oravské kultúrne stredisko w Dolnym Kubinie na Słowacji, gdzie zostaliśmy nagrodzeni za urodę ręcznego wykonania. Następnie uczestniczyliśmy w warsztatach wielkanocnych,
prowadzonych przez znanych i zaprzyjaźnionych etnologów z Cieszyna. Na spotkaniu dzieci obejrzały prezentację multimedialną,
poznały jaja z różnych regionów świata i omówiły symbolikę pisanek. Na końcu
wykonały pisanki techniką filcowania na mokro.
Przedszkole
w Wilkowicach
Alicja Jakubiec,
Katarzyna
Zielińska-Ficoń
Pisanki.

Głos Gminy Wilkowice
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Przedszkolaki z Bystrej powitały wiosnę
Chociaż pada śnieg i może się wydawać, że to jeszcze zima, zaproszona przez przedszkolaków wiosna zawitała do Bystrej. W pierwszy dzień wiosny roześmiane dzieci niosły do parku dużą, słomianą
Marzannę, ubraną w kolorową bibułową sukienkę, aby tam pożegnać
niechętnie oddalającą się zimę. Ozdobione kwiatami gałęzie oraz papierowe żonkile i irysy, dopełniły obrazu tradycyjnego sposobu pożegnania jednej pory roku i powitania drugiej. Przy akompaniamencie instrumentów dzieci śpiewały piosenki o wiośnie, a pani Olimpia, zachowując zasady bezpieczeństwa, spaliła niewielką papierową postać obrazującą „odejście zimy”. Nasi podopieczni w doskonałych humorach wrócili do ogrodu przedszkolnego, gdzie w długim korowodzie, tańcząc i podskakując oraz przekazując Marzannę kolegom z poszczególnych grup, obeszli wszystkie, już trochę zielone zakamarki.
Zapoznając dzieci z tradycyjnymi sposobami życia dawnych gospodyń, zaprosiliśmy do przedszkola panią Urszulę Maciejczyk. Przy
staropolskiej pieśni „U prząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki...” (ci-

chutko śpiewanej przez nauczycielki), pokazała, już trochę zapomniały, sposób przędzenia wełny na kołowrotku. Puchata, surowa
wełna opleciona na wrzecionie, obracające się koło, nić wysuwająca się spod palców prząśniczki wywołały wielkie zaciekawienie.
Szczególnie chłopcy chcieli sprawdzić w jaki sposób „to działa”. Każdy chciał spróbować, czy potrafi tak pracować. Efekty były różne, ale
wszyscy zgodnie stwierdzili, że jest to ciekawy, aczkolwiek odrobinę
męczący, sposób spędzenia czasu. A jaki pożyteczny…
Z panią Ulą spotkaliśmy się także przed świętami Wielkanocnymi.
Pani Gospodyni opowiadała o ludowych tradycjach związanych ze
świętami: sposobami przygotowania potraw, palm i kolorowych jajeczek oraz ich symboliką. Koszyk wypełniony przepięknymi pisankami
wykonanymi różnymi technikami wzbudził wielkie zainteresowanie.
Każdy chciał dotknąć i pooglądać. Dzieci zadawały mnóstwo pytań
dotyczących sposobu ich wykonania. Barwione w cebuli, szczypiorku i soku z buraków, oklejone włóczką i kolorową kaszą, malowane
farbami i wydrapywane oraz „ubrane” w szydełkową koronkę, zmobilizowały dzieci do późniejszego, samodzielnego wykonania różnorodnych pisanek, wystawionych w galerii prac w przedszkolnej szatni.
Pytania dzieci i ich późniejsze prace świadczą
o tym, że spotkania z ciekawymi ludźmi dotyczące
tradycji i sztuki ludowej dostarczają wiele wrażeń estetycznych oraz są inspiracją do własnej twórczej
działalności dzieci.
Olimpia Podwacietnik, Aleksandra Jaślanek
Przedszkole Publiczne w Bystrej

cd. ze str. 1

Na mocy w/w uchwały w Gminie Wilkowice działać będzie od
1 września 2017 r. pięć samodzielnych szkół podstawowych.
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej z siedzibą przy ulicy Klimczoka 68, 43-360 Bystra;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi z siedzibą przy ul. Szczyrkowskiej 2, 43-360
Bystra (obecnie Gimnazjum w Bystrej);
3. Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 1,
43-360 Meszna;
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach z siedzibą przy ul. Kościelnej 10, 43-365 Wilkowice;
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi z siedzibą przy ul. Szkolnej 8,
43-365 Wilkowice (obecne Gimnazjum w Wilkowicach).
W/w uchwała określiła również nowe obwody szkolne dla w/w szkół.
Ustalone przez Radę Gminy Wilkowice granice obwodów szkolnych
określone zostały dla każdej ze szkół, po granicach sołectw, za wyjątkiem obwodu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej, do którego zaliczono ulice należące do sołectwa Wilkowice: ul. Wilkowska
(nr od 1-17) i ul. Do Lasku (nr 48,50-52) oraz ul. Nadmeszna należąca do sołectwa Bystra.
Z uwagi na utworzenie w sołectwie Bystra i Wilkowice szkół podstawowych powstałych z przekształcenia Gimnazjum w Bystrej i Gimnazjum w Wilkowicach, ustalone zostały dla tych szkół nowe granice obwodów.
Dla szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia Gimnazjum
w Bystrej, granicę obwodu pomiędzy Szkołą Podstawową w Bystrej
ul. Klimczoka 68, a nowoutworzoną Szkołą Podstawowa Nr 2 w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej 2 ustalono do wysokości ulicy Sportowej, Dolnej i Krętej, przy czym ulice te przypisano do obwodu Szkoły
Podstawowej przy ul. Szczyrkowskiej 2.
Granica obwodu, pomiędzy Szkołą Podstawową im. Władysława
Jagiełły w Wilkowicach ul. Kościelna 10, a nowoutworzoną Szkołą Podstawową Nr 2 im. Królowej Jadwigi z Oddziałami Sportowymi
w Wilkowicach ul. Szkolna 8, ustalona została do wysokości ulicy
Prostej i Tęczowej, przy czym ulice te przypisane zostały do obwodu
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi z Oddziałami Sportowymi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8.
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Na mocy podjętej w dniu 22 lutego 2017 r. Uchwały Nr XXXII/271/17
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego
uczniom klas szóstych szkół podstawowych, prowadzonych przez
Gminę Wilkowice w latach szkolnych 2017/2018 do 2020/2021, na
podstawie art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę przeniesieni administracyjnie zostaną
uczniowie klas szóstych szkół podstawowych Mesznej, Bystrej i Wilkowic w latach szkolnych 2018/2019 do 2020/2021.
Rozłożenie przekształceń szkół na przestrzeni 5 lat pozwoli dostosować infrastrukturę szkolną (adaptacja i wyposażenie sal, pracowni i innych pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych) do rzeczywistych potrzeb.
Po wszystkich, trwających kilka miesięcy, rozmowach wybraliśmy
najbardziej zoptymalizowany wariant przeprowadzenia tej reformy,
uwzględniając całą infrastrukturę szkolną oraz rekreacyjno-sportową.
Ponadto informuję, że od 1 września 2017 r. utworzy się po jednym oddziale klasy czwartej w szkołach podstawowych powstałych
z przekształcenia Gimnazjum w Bystrej i Gimnazjum w Wilkowicach.
W tej sprawie wydane zostało, na podstawie art. 205 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta
Gminy Wilkowice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy czwartej na
rok szkolny 2017/2018 w szkołach podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wilkowice.
W/w zarządzenie określa termin składania wniosków do 5 maja
2017 r. w szkołach podstawowych powstałych z przekształcenia
Gimnazjum w Bystrej i Wilkowicach.
Wnioski o przyjęcie do klasy czwartej można pobrać ze stron internetowych w/w szkół podstawowych: www.gimbystra.lap.pl. oraz
www.gimwilk.lap.pl.
Jednocześnie przypominam, że nadal trwa rekrutacja dzieci
do klas pierwszych w/w szkół podstawowych, która zakończy się
28 kwietnia 2017 r.
Mieczysław Rączka
Wójt Gminy Wilkowice

Głos Gminy Wilkowice

„CO ZA NAMI…”
9 kwietnia w GOK „Promyk” odbył się Kiermasz Wielkanocny połączony z warsztatami zdobienia palm wielkanocnych prowadzonymi przez Panią Lucynę Cwajną. Warsztaty pozwoliły jeszcze piękniej przyozdobić
palmy, które wzięły udział w konkursach parafialnych,
a następnie trafiły na wystawę do Izby Regionalnej
„Stara Stolarnia”.

6 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie wystawy poplenerowej malarstwa Członków Stowarzyszenia Plastyków „Ondraszek”. Wystawę można obejrzeć do 28 kwietnia br. Na zdjęciu od lewej: Barbara Adamiec, Barbara
Adamiec-Duraj, Prezes „Ondraszka” Czesław Szwajkosz,
Eustachy Matejko i Jolanta Kapela.

W dniach 10-21 kwietnia można było zwiedzić przepiękną
wystawę wielkanocną „Palmy i pisanki – tradycyjne i nowoczesne” w Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia” (mieszczącej
się obok budynku GOK „Promyk” w Bystrej, przy ul. J. Fałata 2g). Wyeksponowane zostały najpiękniejsze tegoroczne
palmy, które brały udział w konkursach parafialnych w Bystrej Krakowskiej, Bystrej Śląskiej, Mesznej oraz Wilkowicach oraz pisanki wielkanocne. W związku z tym, iż dostarczono do nas dużo pisanek na międzynarodowy konkurs,
które nie zostały wykonane tradycyjnie na wydmuszce i dlatego nie mogły wziąć udziału w konkursie, ale są równie
piękne, postanowiliśmy wystawić te prace w Izbie Regionalnej i przeprowadzić plebiscyt Publiczności z nagrodami. Natomiast spośród wysłanych przez nas prac na Między-

narodowy Konkurs na Najpiękniejszą Pisankę organizowany przez Oravské kultúrne stredisko w Dolnym Kubinie na
Słowacji nagrodzono Przedszkole w Wilkowicach za urodę
ręcznego wykonania. Bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy Wszystkim za uczestnictwo w konkursie.

W niedzielę 9 kwietnia w sali widowiskowej mieliście Państwo okazję podziwiać Laureatów Przeglądu Pieśni Patriotycznej ze wszystkich trzech sołectw. Koncert prowadziła Pani Bożena Tobiasz. Dyrektor GOK „Promyk” Pani Agnieszka Sech
wraz z Sekretarz Gminy Panią Alicją Raszką wręczyły oficjalne
podziękowania na ręce Opiekunów za udział w historycznym,
bo Pierwszym Gminnym Koncercie Laureatów Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Mamy nadzieję, że wpisze się on do stałego
harmonogramu wydarzeń w naszej gminie. Serdecznie gratulujemy Ninie Kumorek z Gimnazjum w Bystrej oraz Natalii Duraj z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej – uczennice
zajęły II miejsca w swoich kategoriach wiekowych w etapie diecezjalnym konkursu. To ogromne wyróżnienie dla Solistek, życzymy dalszych sukcesów.
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NAJBLIŻSZE WYDARZENIA KULTURALNE W GMINIE WILKOWICE !
Data

Godzina

Nazwa imprezy

Organizator

Miejsce

Odbiorcy

WYSTAWY W GOK „PROMYK” w MAJU:
WYSTAWA TWÓRCZOŚCI SENIORÓW Z DPS W BYSTREJ OD 10 DO 26 MAJA.
ZAPISY NA WARSZTATY RZEŹBIARSKIE ZE STANISŁAWEM KWAŚNYM OD 8 MAJA W ADMINISTRACJI.
UWAGA, W DNIACH 29.04.-07.05. TRWA MAJOWA PRZERWA W STAŁYCH ZAJĘCIACH W GOK „PROMYK”.
Niedziela

18.30

Wiosenny koncert Zespołu Włóczykije

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Wtorek

19.00

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Środa

11.00

GOK
„Promyk”,
Fundacja
„Sadyba”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Środa

18.00

DKF „Promyk”:
„Śmierć Ludwika XIV”, reż. A. Serra
Otwarcie wystawy twórczości Seniorów
z DPS w Bystrej „Poznajemy świat wokół
nas”
„Środowe Kółko Filmowe”

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Dorośli

Czwartek

17.00

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Organizacje,
Działacze
Kultury

Wtorek

19.00

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Środa

15.45

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież

GOK
„Promyk”

Zbiórka
pod
sklepem
Rogacz
w W-cach
o godz.
9.00
GOK
„Promyk”

11.05.

16.05.
17.05.
Niedziela

21.05.

18.00
09.00

Wtorek

18.30

Piątek

19.00

Sobota

12.00

„Czwartkowe spotkania z Organizacjami
z terenu Gminy Wilkowice”
Klub Podróżnika: „Zawiszą na Morze
Północne”, prowadzi Pan Piotr Pielesz
Klub Młodego Filmowca „Non Fiction”
„Środowe Kółko Filmowe”
„Przewodnik czeka” wyjścia w góry
w ramach Klubu Podróżnika:
Wiosna w zachodniej części pasma
Magurki między Łysą a Rogaczem

Dorośli
Wszyscy

Klub Gaja,
Wszyscy
Happening Klubu Gaja pt. „Miód”
Centrum
Pulmonologii
Gość specjalny: Pani Magdalena
i Torakochirur.
Popławska
w Bystrej
GOK
GOK
Dorośli
19.00 DKF „Promyk”:
„Promyk”
„Promyk”
„Łowcy miodu”, reż. K. Matysek, Gość
specjalny: Pani Magdalena Popławska
GOK
GOK
Dorośli
Środa
„Środowe Kółko Filmowe”
18.00
„Promyk”
„Promyk”
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA KULTURALNE W GMINIE
WILKOWICE
!
24.05.

23.05.

26.05.
27.05.

Koncert Piotr Bukartyk Trio

GOK
„Promyk”

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

INFO:
33 8szwedzka
170 773
Bitwa
GOK „Promyk”

wilkowickich

na szańcach

Organizatorzy
Tereny przy
www.gok.wilkowice.pl
zbiorniku
ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra
retencyjnym
w W-cach
Lanckorona
w Bystrej

Klub Melomana: „ Wiolonczela ”

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

15.45

Klub Młodego Filmowca „Non Fiction”

GOK
„Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież

18.00

„Środowe Kółko Filmowe”

15.00

Majówka na Lanckoronie w Bystrej

Wtorek

19.00

Środa

30.05.
31.05.

Wszyscy,
wstęp wolny
biletowany!
Wszyscy

Organizatorzy

Niedziela

28.05.

GOK
„Promyk”

Maj 2017

Aktualne wystawy w GBP Wilkowice, www.bibliotekawilkowice.pl

GBP Wilkowice

Głos Gminy Wilkowice

GBP Wilkowice

Wszyscy

Dorośli
Wszyscy

INFO: 33 8 170 773, www.gok.wilkowice.pl

10.05.

ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra

10.05.

TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”

09.05.

Wszyscy,
wstęp wolny
biletowany!
Dorośli

PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK,

07.05.

9

Kilka słów o majowym
Dyskusyjnym Klubie
Filmowym (DKF „Promyk”)
ŚMIERĆ LUDWIKA XIV to niepozbawiona humoru historia wielkiego króla w obliczu śmierci. Podczas powrotu
z myśliwskiej wyprawy, król Ludwik XIV odczuwa szarpiący ból w lewej nodze. Nazajutrz gorączka nie pozwala wstać
mu z łóżka. Monarcha nie ma też apetytu. W otoczeniu swoich zwolenników przygotowuje się do śmierci. Kontemplacyjne, radykalne, poszukujące artystycznie kino Alberta Serry
odbiegające od stereotypowego filmu biograficznego. Rzadki przykład precyzji tematu i formy, którą sygnalizuje już sam
tytuł. Do tego wybitna kreacja aktorska Jean-Pierre Léauda,
gwiazdy francuskiej Nowej Fali.
ŁOWCY MIODU to dokument Krystiana Matyska ukazujący życie pszczół i przedstawiający niebezpieczeństwa, jakie
grożą ludzkiej cywilizacji z powodu masowego ginięcia rodzin
pszczelich.
Pokaz filmu odbędzie się w ramach spotkania DKF towarzyszyć mu będzie spotkanie z aktorką Magdaleną Popławską, która w filmie poznaje pracę bartników w różnych miejscach na świecie. Projekcji filmu towarzyszyć będzie happening Jacka Bożka „Miód” i rozmowa z Aktorką, która od
wielu lat wspiera działania Klubu Gaja. Magdalena Popławska współpracowała w wieloma teatrami i grupami
twórczymi, głównie warszawskimi. Od 10 lat jest członkiem zespołu Nowego Teatru w Warszawie. Jest znana głównie z roli Agnieszki w serialu „Usta Usta”. Za
rolę w filmie „Prosta historia o miłości” Arkadiusza Jakubika otrzymała Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego.
Wszystko to w ramach projektu Ekodzieło.
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Konkurs Palm w Parafiach w Bystrej Krakowskiej,
Bystrej Śląskiej oraz w Mesznej
Wzorem lat ubiegłych, w Niedzielę Palmową, we wszystkich Parafiach naszej gminy odbyły się konkursy palm wielkanocnych
zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” wraz z Parafiami, a także Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich w Mesznej oraz Oddziałem Akcji Katolickiej w Wilkowicach. Zgodnie z obowiązującym regulaminem w Parafiach w Bystrej Krakowskiej, Bystrej
Śląskiej
oraz
w Mesznej palmy oceniane były w trzech kategoriach: palma najwyższa, palma krzaczasta oraz palma gaikowa. W trakcie oceny
jury zwracało uwagę na podobieństwo palm
do pierwowzoru, użyte materiały, sposób
wykonania i estetykę. Składamy serdeczne podziękowania Księżom Proboszczom
oraz Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich
w Mesznej za pomoc w organizacji konkursu,
a jury za pomoc przy ocenie palm wielkanoc-

nych. Nowością w tym roku była pokonkursowa wystawa w Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia” przy GOK „Promyk” w Bystrej.
Bystra Krakowska:
Palma Najwyższa:
I miejsce – Dominik Maślanka, II miejsce – Natalia Pinta,
III miejsce – Marta Kurzeja.
Palma Krzaczasta:
I miejsce – Siostry Kubańda,
II miejsce – Mateusz Malik,
III miejsce – Michał Chrzanowski.
Palma gaikowa:
I miejsce – Łukasz Bojdys,
II miejsce – Maja Maślanka,
III miejsce – Krystyna Mikołajek.
Wyróżnienia:
Cyryl Kapała, Zofia Dunat.
Bystra Śląska:
Palma Najwyższa:

I miejsce –
Oliwier Kosek, II miejsce – Kamil
Imielski, III
miejsce
–
Oliwia Adamiec.

Palma Krzaczasta:
I miejsce – Rodzeństwo Nawieśniak, II miejsce – Krystian Data, III miejsce – Kubuś
Kwaśny.
Palma gaikowa:
I miejsce – Jeremi Waśko, II miejsce – Antoni
Galas, III miejsce – Nadia Panek.
Wyróżnienia:
Dawid Zawiła, Amelia Kosek, Siostry Rostockie.
Meszna:
Palma Najwyższa:
I miejsce – Bracia Mrowiec, II miejsce – Patryk Duraj, III miejsce – Rodzeństwo Walczak.
Palma Krzaczasta:
I miejsce – Kinga Herzyk, II miejsce – Rodzeństwo Gębala, III miejsce – Kacper Górny.
Palma gaikowa:
I miejsce – Kamil Radecki, II miejsce – Antonia Urbanek, III miejsce – Rodzeństwo Niwińskich.
Wyróżnienia:
Rodzeństwo Holi, Klaudia Kokoszyńska, Antoś Pabis, Olek Kowalcze, Rodzeństwo Dąbrowskich, Dominika Legierska, Paulina Nowak, Dorota Kufel, Marcel Maruszczak.
UG

Niedziela Palmowa w Parafii Wilkowice
„Jezus ruszył na przedzie zdążając do Jerozolimy…. Zbliżał się już
do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno:
„Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pana.” (Łk 19, 28‑40).
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy wykonujemy palmy, które przynosimy do
kościoła. Następnie idąc z nimi w uroczystej procesji, oddajemy hołd
Synowi Bożemu. W tym roku Niedziela Palmowa w Wilkowicach była
ciepła i słoneczna, co zachęciło znacznie więcej parafian niż w latach
ubiegłych do uczestnictwa w organizowanym po Mszy Św. przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Konkursie Palm.
Nagrodzone palmy mierzyły od około 50 cm do 6 m. Jury oceniało
prace wykonane z tradycyjnych materiałów, a także twórczość, dekoracyjność i ogólne wrażenie artystyczne, a wszystko to oparte o regulamin konkursu na palmę tradycyjną.
W konkursie przyznano 9 nagród głównych, w trzech katego-

riach i 15 wyróżnień oraz każdy uczestnik, który nie otrzymał nagrody – obdarowany został czekoladą.
Trzeba przyznać, że sposoby wykonania palm, z roku na rok, są
ciekawsze, niektóre z nich to arcydzieła w swojej kategorii, estetyczne, barwne, misternie wykonane ręcznie kwiaty, pięknie barwione
wydmuszki, stąd jurorzy nie mieli łatwego zadania.
Nagrodzeni zostali:
– za najwyższą palmę: Dominik Kowalski, Wiktor Rączka, i Maksymilian Bojdys,
– za najpiękniejszą palmę: Julia Bury, Zofia Dusińska i Igor Dutka,
– za palmę krótką tzw. dziewczęcą: Beniamin Zimoń – Lang, Weronika Malewska, Amelia Steczek.
Za sprawne przeprowadzenie konkursu dziękujemy członkom jury
w osobach: księdza Łukasza Listwan, Pań: Barbary Włodarz i Janiny Janicy-Piechoty.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Urzędu Gminy w Wilkowicach, Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz Gminnego Ośrodka
Kultury „Promyk” za wsparcie finansowe i możliwość zakupienia wspaniałych nagród.
Podziękowania należą się również księdzu proboszczowi, Franciszkowi Kulidze, za przychylność samemu konkursowi.
Organizatorzy serdecznie dziękują za podtrzymywanie
tradycji i już dziś zapraszamy parafian na konkurs w przyszłym roku, a wszystkim nagrodzonym gratulujemy.
Bożena Tobiasz
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ogłoszenie

Wilkowice, dn. 21.04.2017 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy w miejscowości Bystra (obręb Bystra Krakowska), w rejonie ul. Kolorowej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 778
z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Wilkowice uchwały nr XXVIII/226/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy w miejscowości Bystra (obręb
Bystra Krakowska), w rejonie ul. Kolorowej.
Uchwała oraz załącznik graficzny określający obszar objęty zmianą planu są dostępne na stronie internetowej http://bip.wilkowice.pl (Strona główna – Prawo Lokalne – Uchwały Rady Gminy Wilkowice – Kadencja 2014‑2018 – Uchwały 2016).
Zainteresowani, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 778
z późn. zm) mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów miejscowych.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie lub na adres Urzędu Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43‑365 Wilkowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy w miejscowości Bystra (obręb Bystra Krakowska), w rejonie ul. Kolorowej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego sporządzania. Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art.
54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Wilkowice na zasadach określonych w art. 18
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni kalendarzowych od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres
do korespondencji, określenie przedmiotu wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem rozpatrującym wnioski jest Wójt Gminy Wilkowice.
Wójt Gminy Wilkowice
cd. ze str. 1

Informujemy, że w ramach realizowanego Projektu ogłoszone zostały w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dwa postępowania przetargowe:
• 6 lutego 2017 r. na wykonawcę robót budowlanych Etapu 1
(z terminem składania ofert do 20 kwietnia 2017 r.),
• 3 kwietnia 2017 r. na wybór Inżyniera Projektu, który będzie sprawował nadzór i kontrolę nad realizacją całego Projektu (z terminem składania ofert do 16 maja 2017 r.).
W dniu 20 kwietnia bieżącego roku dokonano w Urzędzie Gminy w
Wilkowicach otwarcia ofert na wykonawcę 1 Etapu budowy sieci kanalizacyjnej. Oferty złożyło siedem firm budowlanych, w tym sześć
polskich i jedna z Republiki Czeskiej. Obecnie wszystkie oferty podlegają szczegółowej ocenie i badaniu. Ocenę przeprowadza Komisja
przetargowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Wilkowice.

O terminie podpisania umowy z wykonawcą oraz terminie rozpoczęcia robót budowlanych Wójt Gminy będzie informował na bieżąco
Mieszkańców, poprzez ogłoszenia zamieszczane na stronie internetowej Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl (zakładka KANALIZACJA
POIiŚ) oraz na łamach miesięcznika Głos Gminy Wilkowice.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych planujemy zorganizować
wspólnie z wyłonionym wykonawcą, zebranie wiejskie z udziałem zainteresowanych Mieszkańców, na którym poinformujemy szczegółowo o zakresie, zasadach i sposobie realizacji robót oraz przedstawimy harmonogram prac budowlanych.
Urząd Gminy w Wilkowicach planuje ogłosić przetargi na pozostałe dwa etapy realizacji kanalizacji jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym.
Mieczysław Rączka
Wójt Gminy Wilkowice

Z działalności Gminnej Spółki Wodnej Wilkowice

Gminna Spółka Wodna w Wilkowicach zrzesza sołectwa: Bystra,
Meszna, Wilkowice. Swoją działalnością obejmuje ponad 640 ha
gruntów zdrenowanych oraz 12,9 km rowów melioracyjnych odwadniających użytki rolne oraz odprowadzających wodę z wylotów drenarskich.
Zadaniem Spółki Wodnej jest dbanie o utrzymanie w dobrym stanie technicznym istniejących urządzeń melioracji szczegółowych tj.
rowów melioracyjnych, rurociągów i wylotów drenarskich będących
w ewidencji Gminnej Spółki Wodnej poprzez bieżącą ich konserwację oraz usuwanie powstałych awarii na sieci drenarskiej.
Spółki Wodne działają w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne. Są jednostkami organizacyjnymi odrębnymi zarówno
od spółek cywilnych działających w oparciu o kodeks cywilny, jak i od
spółek prawa handlowego, osobowych i kapitałowych, działających
w oparciu o kodeks spółek handlowych.
Nadzór nad działaniem Spółek Wodnych sprawuje starosta, który m.in. zatwierdza ich statut (związki takich spółek nadzoruje właściwy marszałek).
Spółki Wodne finansują swoją działalność ze składek członkowski.
Korzystają również z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżą12

cej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń
wodnych. Wysokość tej dotacji uzależniona jest od wysokości zebranych składek i ich ściągalności.
Spółki wodne jako forma działalności organizacyjnej, użytecznej
społecznie, została ujęta w Prawie wodnym z 1922 r. Mają one zatem
swoje tradycyjne i prawne umocowania. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w Prawie wodnym z 2001 r.
W dniu 06.02.2017 r. odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów GSW, na którym została podsumowana działalności Spółki Wodnej za rok 2016 oraz uchwalono plan prac na rok 2017.
W roku minionym została wykonana naprawa sieci drenarskiej m.in.
w rejonie ul. Wyzwolenia, Chabrowej, Pszennej, Borowików w Wilkowicach oraz na ul. Sadowej i Polnej w Mesznej. Wykonano konserwację rowów melioracyjnych na łącznej długości ponad 1000 mb.
Wysokość składki na 2017 r. wynosi do 0,5 ha 27,00 zł. Awarie, jak
co roku, będą usuwane wg kolejności zgłoszeń.
W roku 2017 zaplanowano konserwację rowów w rejonie: ul. Borowej i ul. Handlowej w Mesznej, ul. Kościelnej w Bystrej, ul. Do Lasku w Wilkowicach.
Zarząd GSW Wilkowice
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Autoryzowany Sprzedawca Polskiej Grupy Górniczej
WĘGIEL ORZECH, KOSTKA, MUŁ, FLOT, MIAŁY, KOKS, EKOGROSZEK
· Największy sprzedawca polskiego węgla na Podbeskidziu.
· Najniższe ceny na rynku.
· Największy
sortyment
węgla w regionie.
WĘGIEL
ORZECH,
KOSTKA, MUŁ,

Zapraszamy na nasz skład w Bielsku-Białej ul. Poniatowskiego 9
FLOT,
MIAŁY, KOKS, EKOGROSZEK

+48 33 814 38 22 wegiel.bielsko.pl

• Największy sprzedawca polskiego węgla na Podbeskidziu.
• Najniższe ceny na rynku.
• Największy sortyment węgla w regionie.
Zapraszamy na nasz skład w Bielsku-Białej
ul. Poniatowskiego 9

+48 33 814 38 22
wegiel.bielsko.pl
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WICEMISTRZOSTWO ŚLĄSKA SZCZYPIORNISTEK
KS BYSTRA
Na początku kwietnia zakończył się sezon 2016/17 rozgrywek
Śląskiej Ligi Piłki Ręcznej w kategorii „młodziczki młodsze”, w której naszą Gminę oraz region reprezentuje młodziutki zespół Klubu Sportowego „Bystra”. Piłkarki ręczne z Bystrej uznać go mogą
za wyjątkowo udany. Zdobyły w nim bowiem tytuł „Wicemistrzyń
Śląska”!
Ostatni mecz zmagań sezonu 2016/17 odbył się w Zabrzu,
gdzie nasze szczypiornistki, po raz kolejny, nie dały szans bardziej
rozpoznawalnemu przeciwnikowi, wygrywając z miejscową Pogonią 42:15. Podobnych wyników było w zakończonych rozgrywkach
sporo. Piłkarkom ręcznym KS Bystra udało się w nich odnieść
14 zwycięstw, notując przy tym ledwie po jednym remisie oraz
porażce. „Bystrzanki”, w pokonanym polu pozostawiły tak uznane marki jak Ruch Chorzów czy Sośnicę Gliwice. W ostatecznym rozrachunku lepszy od reprezentantek Gminy Wilkowice okazał się tylko zespół MOSM Tychy, który przy równej liczbie zdobytych punktów wyprzedził Bystrą lepszym stosunkiem bezpośrednich meczów (bilans bramkowy pozostaje zdecydowanie na korzyść „Bystrzanek”: +280 wobec bilansu +194 Tyszanek). Mistrzostwo Śląska było na wyciągnięcie ręki. Zabrakło do niego ledwie
kilku minut w rewanżowym spotkaniu obu drużyn w marcu. 2. miejsce na Śląsku to jednak równie wyjątkowe osiągnięcie, które dostarczyło wszystkim zawodniczkom i sympatykom Klubu wiele radości.
Architektem sukcesu szczypiornistek KS Bystra jest trener tego
rocznika, Marcin Węgrzyn. Szkoleniowiec pracujący na co dzień
w Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej stworzył drużynę, którą z dumą można zaprezentować na tle najbardziej nawet wymagających rywali. Jego praca została w zakończonym sezonie doceniona, co zaowocowało nominacją na stanowisko trenera-selekcjonera Kadry Śląska w tym roczniku (2003).

Zadaniem trenera Węgrzyna będzie przygotowanie najlepszych szczypiornistek w województwie do przyszłorocznej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Sporą szansę, by razem ze swoim szkoleniowcem zaistnieć na arenie krajowej ma również spora grupa piłkarek ręcznych KS Bystra. Na pierwsze zgrupowanie
Kadry Śląska zaproszenie otrzymało bowiem aż 10 „Bystrzanek”.
Nasze zawodniczki stanowią w Kadrze rocznika 2003 najliczniejszą – póki co – grupę spośród wszystkich śląskich klubów.

WICEMISTRZYNIE ŚLĄSKA 2016/17:
Dominika Jakubiec (kapitan), Kinga Jaszczuk (bramkarz),
Wiktoria Gierek, Emilia Małysiak, Zuzanna Baraś,
Martyna Radecka, Sandra Korusiewicz, Magdalena Widuch,
Natalia Wrona, Julia Wołoch, Julia Talik, Natalia Wereszczyńska,
Julia Widerska,
Maria Marzecka, Julia Śliwa,
Wiktoria Żywińska
TRENER: Marcin Węgrzyn
Sebastian Snaczke
Prezes KS Bystra
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