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Beskidzka” z Mesznej, Kółko Rolnicze Wilkowice, Klub Gaja, OSP Wilkowice, Sołtys Wsi Wilkowice, Piekarnia 
Tradycyjna Łukaszek. 

  
 
 
 

Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Wilkowice 
WÓJT GMINY WILKOWICE 

mają zaszczyt zaprosić 
3 września 2017 r. (NIEDZIELA)  

 
na  

XII Gminne Święto Plonów  
(plac przy OSP Wilkowice) 

 
W programie: 

11.30  Msza św. w kościele parafialnym w Wilkowicach,  
12.30  przejście dożynkowego korowodu na plac przy OSP 

Wilkowice, 
13.00  otwarcie uroczystości, przywitanie Gości, wręczenie chleba 

Gospodarzowi Gminy. Ogłoszenie wyników konkursu na 
„Najpiękniejsze obejście Gminy Wilkowice” i wręczenie 
nagród Laureatom, 

13.30  występ Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wilkowic, 
14.15  występ Zespołu Pieśni i Tańca z Węgier, 
15.00  występ Zespołu Regionalnego „Porąbczanie” z Porąbki,  
16.00  występ Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”                          

z Mesznej,  
17.00 wspólne biesiadowanie przy muzyce do godziny 19.00.   
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Puchary Wójta Gminy WilkoWice Wręczone

dokończenie na str. 4

traDycja naSzĄ SiŁĄ - PolSko-SŁoWackie  
WarSztaty muzyczno-taneczne

Szanowni Państwo!
Za nami pierwsze warsztaty muzyczno-taneczne realizowane w ra-

mach projektu pod nazwą „Tradycja naszą siłą - polsko-słowackie 
warsztaty muzyczno-taneczne“ w ramach Programu Interreg V-A Pol-
ska - Słowacja 2014-2020 - 1 Oś priorytetowa.

W dniach od 4 do 6 sierpnia br. przedstawiciele Zespołu Pieśni  
i Tańca „Ziemia Beskidzka” z naszej gminy wspólnie z  Detský folklór-
ny súbor Likava oraz Dedinská folklórna skupina Likava brali udział 
w warsztatach na terenie Gminy Likava.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję poznać historię i dzie-
dzictwo kulturowe obu gmin oraz wymienić się doświadczeniami 
związanymi z tańcami i pieśniami regionalnymi charakterystycznymi 
dla obszaru polsko-słowackiego pogranicza.

Na zakończenie warsztatów, w niedzielę, w kościele parafialnym  
w Likavce odbył się wspólny koncert naszych zespołów regionalnych. 
Ze względu na deszczową pogodę i miejsce odbywania się koncertu 
(kościół) część występu związana z prezentacją tańców regionalnych 
musiała zostać pominięta.

Ustawienie wozu bojowego i sikawki na pozycji startowej, a także sprawne rozwinię-
cie  węża po usłyszeniu sygnału i nakierowanie strumienia wody w tarczę - to jedna 
z wielu atrakcji, jakie mogli zobaczyć w dniu 29 lipca br. mieszkańcy i przybyli goście 
w czasie V Otwartych Zawodów Sikawek Konnych o Puchar Wójta Gminy Wilkowice.

Kawalkada drużyn ze-
brała się przy Strażni-
cy o godzinie 14:00 skąd 
w barwnym  korowodzie,  
w pięknie udekorowa-
nych czerwonych wozach 
strażackich, wraz z roz-
brzmiewającymi syrenami  
i strażakami w paradnych 
mundurach udała się na 
polanę przy ulicy Harcer-
skiej, gdzie w maju br. od-
była się inscenizacja bitwy 
polsko-szwedzkiej. Miejsce 
w pięknym plenerze, wy-

marzonym do takich imprez, przygotowała Ochotnicza Straż Pożarna  
w Wilkowicach pod dowództwem Andrzeja Duraja. Zielona pola-
na i rześkie powietrze płynące z lasu wpłynęły na dobry humor pra-
wie wszystkich drużyn. Przyjezdni byli zachwyceni usytuowaniem miej-
sca, gdzie miała odbyć się rywalizacja. Przyjechało 19 drużyn, niektó-
re ubrane w piękne stroje. Szczególnie wyróżniły się załogi z Bystrej, 
z Zabrzega, Rudzicy i z Bieńkowic. Ustawione na polanie drużyny po-
witał Prezes OSP Wilkowice Wojciech Kąkol, który również podzięko-
wał wszystkim za przybycie. W tym roku o Puchar Wójta Gminy Wilko-
wice ubiegały się drużyny z: OSP Wieruszów, OSP Polska Cerekiew, 
OSP Bystra, OSP Zabrzeg, OSP Rudzica, OSP Cieszyn, OSP Mnisz-
two, OSP Bieńkowice, OSP Krzyżanowice, OSP Pokrzywnica i OSP 
Jaworze. No i oczywiście załoga OSP Wilkowice w składzie: Magda-
lena Uroda, Marta Konior, Justyna Sidzina, Weronika Kozieł, Magdale-
na Masłyka, Natalia Łukaszek, Oliwia Petlic (drużyna żeńska) oraz Ar-
kadiusz Piela, Mateusz Kurowski, Rafał Kania, Mateusz 
Duraj, Mateusz Wandzel, Krzysztof Gluza, Paweł Przy-
była (drużyna męska). Prezes przywitał również druży-
nę firmy Adamus, której właściciel jest sponsorem stra-
żaków, a także organizatorem drużyny strażackiej, któ-
ra już po raz drugi z dobrym rezultatem uczestniczyła 
w zawodach. Prezes Wojciech Kąkol powitał również 
przybyłych na zawody zaproszonych gości. Sygnał do 
rozpoczęcia zawodów dał sam Wójt Gminy Wilkowi-
ce druh Mieczysław Rączka, który w swoim wcześniej-

szym wystąpieniu m.in. powiedział: „Szanowni druhowie prezesi, sza-
nowni zawodnicy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Już po raz 
piąty spotykamy się w gminie Wilkowice na zawodach starych sika-
wek. Jest to bardzo ważne, że jednostki straży pożarnej, które na co 
dzień niosą skuteczną pomoc walcząc z różnego rodzaju zagrożenia-
mi, również kultywują inne tradycje, tradycje naszych poprzedników. 
Potraficie zachować pamięć historyczną dbając o sprzęt, uzupełniając 
i unowocześniając te stare pompy, jak i inny osprzęt. W ramach ta-
kich zawodów pokazujecie zapał i pokazujecie - jak kiedyś gasiło się 
pożary. Jest bardzo ważne, że przygotowujecie już nawet najmłodsze 
jednostki drużyn pożarniczych, wpajacie im chęć pomocy przy poża-
rach. Przygotowujecie wszystko poprawnie, aby te tradycyjne zawo-
dy w Wilkowicach przeszły do chlubnej historii pożarnictwa OSP. Ży-
czę wszystkim sportowej rywalizacji, udanego startu i oczywiście wypo-
czynku w plenerze na łonie natury z prześlicznymi widokami gór, któ-
rymi można upajać się stojąc na polanie. Myślę, że Puchar trafi do naj-
lepszej jednostki. Życzę wam, aby ta rywalizacja była również udana  
i przyniosła wiele satysfakcji. Wszystkiego dobrego, druhny i druhowie”.  

Po losowaniu miejsc, drużyny przystąpiły do rywalizacji, która pole-
gała na tym, aby ustawić wóz bojowy i sikawkę na pozycji startowej. 
Na sygnał uczestnicy zawodów musieli szybko i precyzyjnie rozwinąć 
węża i strumieniem wody przewrócić tarczę. W międzyczasie seniorzy 
mieli utrudnione zadanie, bo musieli przenieść manekina na noszach 
do sikawki, a także strumieniem wody strącić dodatkowo dwa pachołki. 
Rywalizacja była zacięta - każda z załóg chciała wypaść jak najlepiej.  

Na zakończenie zawodów przewodniczący komisji i sędzia główny 
pan Mirek Mrowiec odczytał wyniki, a Wójt Mieczysław Rączka i ko-
mendant Andrzej Duraj wręczyli przepiękne puchary. 
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uchWaŁy PoDjęte na SeSji W Dniu 26 liPca 2017 r. W SPraWie:

W okresie  międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław  
Rączka między innymi:

• Przeprowadził konsultacje z organizacjami proekologicznymi  
w temacie projektu rewitalizacji dolin rzecznych ze środków unij-
nych.

• Przeprowadził naradę na temat koncepcji budowy zbiornika re-
tencyjnego na rzece Białka przygotowywanej przez Instytut OZE 
z Kielc.

• Wziął udział w radzie budowy dotyczącej przebudowy ul. J. Fałata  
w Bystrej.

Ponadto:
• 02.08.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realiza-

cję zadania publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w rejonie ul. Letniskowej w Bystrej, Gmina Wilkowice.

• 18.08.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację 

zadania publicznego pn. Termomodernizacja i przebudowa in-
stalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilko-
wicach. 

Prowadzone są postępowania mające na celu wyłonienie wykonaw-
ców na zadania:

• Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach przedsięwzięcia 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice 
w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilko-
wice w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap 1 – rejon 
A,B,C,G,H,K,L”.

• Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 
942 z ul. Wypoczynkową i ul. Nową wraz z wyznaczeniem przej-
ścia dla pieszych w miejscowości Bystra. 

Wójt inFormuje

komunikat uSc
Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach, w związku z zamia-

rem organizacji uroczystości z okazji 50-LECIA POŻYCIA MAŁ-
ŻEŃSKIEGO, zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowa-
nych par, które 50 lat temu i więcej stanęły na ślubnym kobier-
cu, a dotychczas nie wystąpiły z wnioskiem i nie zostały odzna-
czone medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, o zgła-
szanie chęci wzięcia udziału w uroczystości, w siedzibie Urzę-
du Gminy w Wilkowicach, I piętro - pokój 310 lub tel. pod nu-
merem 33 499-00-77 wew. 310, w terminie do dnia 30 września  
2017 r. (pary, które zawarły związek małżeński od lipca do grud-
nia).

XXXVIII/304/2017 wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2017,
XXXVIII/305/2017 wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2017-2035,

XXXVIII/306/2017 zmiany uchwały Nr XII/89/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystan-
ków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzą-
dzającym jest Gmina Wilkowice.

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

Biorąc pod uwagę zaangażowanie członków zespołów regional-
nych jesteśmy przekonani, że realizacja wspólnego projektu spowo-
duje odczuwalne efekty na terenie Gminy Likavka oraz Gminy Wilko-
wice dzięki działaniom nakierowanym na wspólną ochronę i wzmoc-
nienie rozwoju i dziedzictwa kulturowego polsko-słowackiego pogra-
nicza.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań kolejne warsztaty 
zaplanowane zostały w dniach od 22 do 24 września br. na terenie 

Gminy Wilkowice. O miejscu i terminie koncertu wieńczącego warsz-
taty poinformujemy Państwa poprzez stronę internetową www.wilko-
wice.pl oraz na portalu FACEBOOK pod następującym linkiem: http://
bit.ly/2uA6H0x.

Przypominamy, że szczegółowe informacje na temat projektu można zna-
leźć na oficjalnych stronach Gminy Wilkowice oraz Gminy Likavka, a także 
na profilu na portalu społecznościowym.

Maciej Mrówka, koordynator projektu

zaPraSzamy na zeBrania 
WiejSkie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
Sołtysi wsi Wilkowice, Bystra i Meszna zapraszają na zebrania wiejskie:

Sołectwo Bystra 
Termin: 18 września 2017 r. (poniedziałek), godz. 17.00
Miejsce: Sala w Gminnym Ośrodku Kultury „PROMYK”,  

ul. J. Fałata 2K, Bystra.
Sołectwo Wilkowice

Termin: 19 września 2017 r. (wtorek), godz. 17.00
Miejsce: Sala w Domu Strażaka, ul. Strażacka 3, Wilkowice.

Sołectwo Meszna 
Termin: 21 września 2017 r. (czwartek), godz. 17.00

Miejsce: Sala w Ośrodku Kultury „Nad Borami” ul. Handlowa 18, 
Meszna.

W dniach 14-15 września 2017 r. sołtysi będą pobierali III ratę  
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
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Tabela wyników:
 Drużyny MĘSKIE min,sek wg.czas
Nr OSP czas Miejsce
4 KRZYŻANOWICE 0,36 I
6 BIEŃKOWICE 0,37 II
5 POLSKA CEREKIEW 0,40 III
3 POKRZYWNICA 0,42 IV
11 ADAMUS-TEAM 0,43 V
10 WILKOWICE 0,45 VI
8 BYSTRA 0,48 VII
7 JAWORZE 0,49 VIII
9 ZABRZEG 0,55 IX
2 RUDZICA 1,00 X
1 CIESZYN-MNISZTWO 1,17 XI

 Drużyny MĘSKIE m wg.zas.
Nr OSP zasięg Miejsce
6 BIEŃKOWICE 30,0 I
5 POLSKA CEREKIEW 29,3 II
8 BYSTRA 25,5 III
10 WILKOWICE 25,5 III
9 ZABRZEG 25,1 V
7 JAWORZE 21,7 VI
3 POKRZYWNICA 20,0 VII
2 RUDZICA 19,5 VIII
4 KRZYŻANOWICE 19,2 IX
11 ADAMUS-TEAM 16,10 X
1 CIESZYN-MNISZTWO 14,1 XI
 

 Drużyny ŻEŃSKIE min,sek wg.czas

Nr OSP czas Miejsce

4.1 KRZYŻANOWICE 0,29 I

10.1 WILKOWICE 0,40 II

5.1 POLSKA CEREKIEW 0,44 III

 Drużyny ŻEŃSKIE m wg.zas.

Nr OSP zasięg Miejsce

5.1 POLSKA CEREKIEW 21,6 I

10.1 WILKOWICE 19,5 II

4.1 KRZYŻANOWICE 18,3 III

 Drużyny MDP min,sek wg.czas
Nr OSP czas miejsce
4.2 KRZYŻANOWICE 0,37 I
5.3 POLSKA CEREKIEW II 0,41 II
5.2 POLSKA CEREKIEW I 0,42 III
5.4 WIERUSZÓW I 0,42 III
5.5 WIERUSZÓW II 0,43 V

 Drużyny MDP m wg.zas.
Nr OSP zasięg miejsce
5.5 WIERUSZÓW II 19,3 I
4.2 KRZYŻANOWICE 18,6 II
5.3 POLSKA CEREKIEW II 16,2 III
5.2 POLSKA CEREKIEW I 15,6 IV
5.4 WIERUSZÓW I 13,0 V

dokończenie ze str. 2

Z drużyn seniorów najlepszy czas uzyskała OSP Krzyżano-
wice (36 sekund), a największą odległość uzyskała OSP Bień-
kowice (30 metrów). Z drużyn kobiecych najlepszy czas uzy-
skała OSP Krzyżanowice (29 sekund), a najdłuższą odle-
głość strumienia wody OSP Polska Cerekiew (21,60 metrów). 
Z młodzieży najlepiej zaprezentowała się OSP Krzyżanowice (37 se-
kund), a najdłuższą odległość uzyskała OSP Wieruszów (19,30 metrów). 
Sędziami zawodów byli Mirek Mrowiec (sędzia główny), Tomek Kąkol 
oraz Agnieszka Kąkol. Sekretariat zawodów obsługiwał Adamiec Alek-
sander i Tomasz Szczygłowski, a przebieg zawodów komentował konfe-
ransjer - Jarosław Zabłocki. 

Ekipa Wojciecha Kąkola jak zwykle przygotowała przepyszną polową 
grochówkę. Było domowe ciasto z makiem i serem, kawa i herbata. Jak 
ocenili uczestnicy zawodów sikawek konnych, impreza była na wskroś 
udana, a gospodarze serdeczni dla wszystkich uczestników zawodów. 
Bardzo podobało się miejsce zawodów. Dowódcy oddziałów OSP stwier-
dzili, iż jest to bardzo dobre miejsce nie tylko dla zawodów, ale i do wypo-
czynku. Dla uczestników rozłożono namioty polowe i 10 parasoli przeciw-
słonecznych i przeciwdeszczowych. Było zielono i świeżo, a dobrze na-
głośniony teren stwarzał atmosferę pikniku, przerywanego gdzieniegdzie 
sygnałami strażackimi i oklaskami zadowolenia uczestników imprezy. 

Imprezę zakończył pan Andrzej Duraj życząc wszystkim uczestnikom, 
zawodnikom i młodym adeptom pożarnictwa szczęścia i wyraził chęć: „na 
przyszły rok spotkamy się tu znów”. 

Tak zakończyły się V Otwarte Zawody Sikawek Konnych o Puchar Wój-
ta Gminy Wilkowice.

OPINIE o V Otwartych Zawodach Sikawek Konnych o Puchar Wój-
ta Gminy Wilkowice zebrane tuż po zakończeniu imprezy:

Andrzej Duraj: „Podsumowując, zawody odbyły się sprawnie i bez 
żadnych komplikacji. Ludzi dużo, drużyn również dużo, i życzę, aby za 
rok odbyło się to również tak barwnie i uroczyście jak dzisiaj.”

Prezes Zarządu Powiatowego w Jastrzębie Zdroju Jerzy Gruchy: 
„Jeżeli chodzi o ocenę dzisiejszych zawodów, to powiem, że poziom 

jest naprawdę dobry i wysoki. Startuje dużo drużyn w porównaniu z inny-
mi latami, a wiem, ponieważ jeżdżę od samego początku na te zawody  
w Wilkowicach. Jest tu u was bardzo miła atmosfera, koleżeńska, to nie 
jest rywalizacja finansowa, o nagrody, lecz drużyny chcą wykazać kto ma 
najlepszy sprzęt. Najbardziej mi się podoba to, iż ta tradycja jest już roz-
wijana nawet wśród młodych z poszczególnych jednostek. Zawody są na-
prawdę na wysokim poziomie. Mogę to powiedzieć ponieważ oglądałem 
dużo rywalizacji sikawek konnych. Wracamy wszyscy zadowoleni, nie wi-
działem, aby ktoś wracał z nosem „na kwintę” i myślę, że w przyszłym 
roku tu wrócimy, a góry nas urzekały. Ja przyjadę na pewno”.

SPONSORZY:
V Zawody Konnych o Puchar Wójta Gminy Wilkowice odbyły się dlate-

go tak hucznie i dobrze, bo do organizacji przyczyniły się swoim wspar-
ciem następujące firmy i osoby: restauracja „Pod Kuźnią”, Urząd Gminy  
w Wilkowicach, Adamus Metalforming (partner zawodów), Spółka Wodo-
ciągowa Wilkowice, Mieczysław Rączka, Eko-Wtór Jakubiec, Grzegorz 
Gabor, Mechanika Pojazdowa Mirosław Gilowski, Aleksander Adamiec, 
Alicja Raszka, Alicja Świszcz, Anna i Władysław Wala, Wycinka Drzew 
Ireneusz Ferdynus, Bartosz Olma, Bożena Maślanka, Geodezja Szczy-
głowscy, Jadwiga i Wiesław Hańderek, Jan Damek, Marek Hankus, Ma-
rek Kubica, Marek Rączka, Marpol Marek Żarnowiecki, Mieczysław Wala, 
Niepubliczne Przedszkole Mądra Sówka, Ogrodnictwo Józef Kwaśny, 
Ośrodek Szkolenia Kierowców Janek, Piekarnia Cukiernia Czader, Ry-
szard Rączka, Sebastian i Ilona Białek, Sławomir Polak, Spaw Master 
Przemysław Duraj, Stolarstwo Adam Bysko, Stolarstwo Meblowe Jaro-
sław Polak, Usługi Pogrzebowe Mirosław Dębiński, Varia S.C. z Mesznej, 
Wilbud, Kominiarstwo Zbigniew Kaśków, Adam Jakubiec, Andrzej Toma-
sik, Bogusław Jakubiec, Handel Obwoźny Dorota Mrowiec, Jacek Pez-
da, Jolanta Damek, Józef Pawlusiak, Kominki Jerzy Kwaśny, Kwiaciarnia 
Azalia Ewa i Mateusz Romaniak, Mechanika Samochodowa Filip, Piotr 
Szramowiat, Żaluzje Wandzel, Tomasz Mędrek, Adam Kwaśny, Danuta 
Kwaśny, Krystyna Mędrek, Maciej Stwora, Michał Brzazgacz, Piotr Pie-
lesz, Studio Fryzjerskie Oliwia, Jacek Wandzel.

Wszystkim drużynom dziękujemy za pełną poświęceń sportową 
rywalizację, a organizatorom, współorganizatorom i darczyńcom za 
zaangażowanie, wsparcie finansowe i materialne.

 
Zapraszamy w 2018 roku n VI Otwarte Zawody Sikawek Konnych o Pu-

char Wójta Gminy Wilkowice.
Władysław Wala  
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Flora Bakteryjna – naSz nieWiDzialny SojuSznik

Katarzyna Banet-Skwarna: podczas naszej ostatniej rozmowy 
napomknęłyśmy o ogromnym znaczeniu flory bakteryjnej dla 
różnych aspektów naszego zdrowia, w kontekście bezpieczne-
go opalania. Dzisiaj chciałabym abyśmy obszerniej zajęły się 
istotą i rolą mikroskopijnych istot w zachowaniu delikatnej rów-
nowagi, jaką jest nasze zdrowie. Dlaczego mikroby mają dla nas 
tak wielkie znaczenie?

Wiesława Rusin: Zdajmy sobie sprawę z tego, że bakterie były 
pierwszymi mieszkańcami naszej planety i przez mniej więcej 3 mi-
liardy lat jedynymi. Nasz gatunek, Homo sapiens, pojawił się na sce-
nie zaledwie 200 tysięcy lat temu.

Z początku planeta była otulona kożuszkiem bakterii i każda forma 
życia, która powstawała, trafiała, mówiąc obrazowo, pod ten kożu-
szek. Bakterie od początku pomagały nam przystosować się do śro-
dowiska – chroniły nas, ogrzewały i karmiły po to, aby mieć schronie-
nie w naszym organizmie. Z biegiem czasu staliśmy się tak potrzeb-
ni sobie nawzajem, że nie potrafimy bez siebie żyć. Bez mikrobów 
nie moglibyśmy ani jeść, ani oddychać. Jeśli znajdą się na liście ga-
tunków wymarłych – popadniemy w tarapaty.

Czy policzył ktoś, ile mikrobów zamieszkuje nasz organizm? 
Gdzie się one ukrywają?

Od 2008 r. w wiodących placówkach naukowych na całym świecie 
realizowany jest projekt Human Microbiome, w ramach którego bada 
się nasz mikrobiom, czyli całą populację zamieszkujących nas drob-
noustrojów. I okazuje się, że każdy z nas jest dosłownie małą plane-
tą, zasiedloną przez całe cywilizacje mikroorganizmów. Każda z na-
szych powłok zewnętrznych (skóra) i wewnętrznych (błony śluzowe) 
pokryta jest niewidzialnym kożuszkiem mikrobów. 

I o ile nasze ciało tworzy skupisko 10 biliardów komórek z naszym 
własnym DNA... to liczba komórek zamieszkujących nas mikrobów 
wynosi 100 biliardów. Mają one  2 miliony genów (naszych własnych 
genów jest w ciele „zaledwie” 22 000). Na 100 kg masy ciała doro-
słego człowieka, przypada łącznie od 1,5 do 3,0 kg masy mikroor-
ganizmów. 

Nasza mikroflora, w skład której wchodzi około 1000 gatunków 
(w większości bakterii, ale i mikroskopijnych grzybów i protist), żyje 
w nas w złożonych ekosystemach, zasiedlając głównie  jelito grube, 
lecz również cały przewód pokarmowy, nos, usta, uszy, płuca, po-
chwę, skórę... 

Skład mikroflory jest różny dla każdego człowieka, niepowtarzalny 
jak odcisk palca i zmieniający się przez całe życie. 

 Ojciec medycyny Hipokrates oraz starożytni lekarze z Indii 
i Chin twierdzili zgodnie, że „zdrowie zaczyna się w jelitach”.  
Co na to współczesna nauka?

 W  świetle najnowszych badań naukowych, dotyczących mikro-
flory zasiedlającej organizm człowieka, stwierdzenie to nabiera nie-
oczekiwanej dosłowności. Wiemy już z całą pewnością, że flora bak-
teryjna chroni nas przez patogenami i pasożytami, wpływa na stan 
naszego odżywienia, na to, czy jesteśmy szczupli, czy otyli, czy sta-
rzejemy się wolno, czy szybko. Zaburzenie ekologii mikroflory jelit 
powoduje uszkodzenie bariery jelitowej, reakcje alergiczne i prze-
wlekłe stany zapalne w organizmie. Wyniszczenie flory symbiotycz-
nej, zwane dysbiozą, leży u podłoża wielu chorób nie tylko układu 
pokarmowego (np. zespół nieszczelnych jelit) czy dróg oddecho-
wych i skóry, lecz również centralnego układu nerwowego (m.in. 
autyzm, depresja, choroba Alzheimera...) i autoimmunologicznych 
(Hashimoto, stwardnienie rozsiane, łuszczyca).  Ostatnie badania 
wskazują na korelację między zmianami w składzie mikrobioty je-
lit, a zaburzeniami psychicznymi (depresja, schizofrenia, autyzm, 
choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona). Wpływ mikroorgani-
zmów może też obejmować kontrolę nad dojrzewaniem mózgu.

Badania naukowe sugerują też, że bakterie, które zasiedlają na-
sze ciało, jednocześnie czynią nas atrakcyjnymi dla potencjalnych 
partnerów i bezpośrednio wpływają na nasz sukces reprodukcyjny. 
Kiedy ssaki dobierają się w pary na podstawie „poświaty zdrowia” 
danego osobnika, nie wybierają jedynie atrakcyjnego zestawu ge-
nów ale być może również społeczność bakteryjną, ułatwiającą re-
produkcję. Sprawiając, że organizm gospodarza jest bardziej atrak-
cyjny seksualnie, oraz zwiększając stężenie hormonów zacieśniają-
cych więzi u ssaków, bakterie zapewniają sobie w ten sposób dalsze 

przetrwanie – narodziny nowego gospoda-
rza. „Każdy jest wygrany,” zauważa mikro-
biolog Susan Erdman.

Czy mogłabyś wyliczyć konkretne ko-
rzyści, jakie odnosimy ze zdrowej mi-
kroflory?

Nasi niewidzialni sprzymierzeńcy robią 
dla nas bardzo wiele, na przykład:
• odżywiając się niestrawionymi resztkami 

pokarmu (np. błonnikiem) wytwarzają dla człowieka energię ciepl-
ną,

• zapewniają pierwszą linię ochrony układu odpornościowego 
w zwalczaniu obcych patogenów (np. chorób zakaźnych) poprzez 
pobudzanie produkcji limfocytów Th, przeciwciał, leukocytów, cy-
tokin i limfy, „edukują” układ odpornościowy,

• wytwarzają witaminę K i B1, B2, B12 oraz substancje niszczące 
patogeny, np. nadtlenek wodoru,

• uczestniczą w procesie trawienia pokarmów zawierających lakto-
zę, oligosacharydy, zapobiegając nietolerancjom pokarmowym,   

• podnoszą zdolność wchłaniania minerałów: wapnia, magnezu, 
miedzi, żelaza i manganu, 

• regulują perystaltykę jelit, chroniąc zarówno przed biegunkami, 
jak i zaparciami,

• działają antynowotworowo i antyrakowo, m.in. poprzez  hamowa-
nie procesów gnilnych, w których  wytwarzane są nitrozoaminy,

• zapobiegają niekontrolowanemu rozrostowi grzybów i innych pa-
togenów i pasożytów,

• pomagają metabolizować i usuwać trucizny (metale ciężkie, pe-
stycydy), 

• chronią przed toksynami z zanieczyszczonego powietrza a także 
utylizują „zużyte” hormony (np. estrogen),  

• stabilizują stężenie glukozy we krwi, oddziałując na uwalnianie in-
suliny z trzustki i rozkład glikogenu w wątrobie,

• działają antyzapalnie, przez co zmniejszają stężenie cholestero-
lu LDL i trójglicerydów, 

• obniżają stężenie cholesterolu we krwi dzięki przetwarzaniu go  
w  sterole,

• obniżają pH okrężnicy, co chroni błonę śluzową, zwiększa wchła-
nianie minerałów, hamuje rozwój procesów gnilnych i ogranicza 
rozrost patogenów jelitowych.
 Z tego wynika, że flora bakteryjna wpływa na sprawny prze-

bieg większości procesów w naszym organizmie. Co się dzieje, 
kiedy ulegnie ona zaburzeniu? 

 Flora bakteryjna, dopóki żyje w harmonii, pracuje na naszą ko-
rzyść. Jednakże coraz częściej się zdarza, że człowiek nieświado-
mie zaburza równowagę w swojej wewnętrznej mikrocywilizacji, po-
przez zabijanie niektórych gatunków mikrobów. Wtedy inne rozra-
stają się, zajmując puste miejsce, i przeistaczając się w chorobo-
twórcze patogeny. Najlepiej poznanymi  są drożdżaki, Candida. Do-
póki żyją w zgodzie z bakteriami, są zupełnie niegroźnymi jednoko-
mórkowcami. Jeśli jednak spowodujemy, że bakterie wyginą, droż-
dżaki rozrosną się w wielokomórkowe strzępiaste monstra, oplata-
jące niczym macki nie tylko jelita, ale i inne organy wewnętrzne (nie 
wyłączając mózgu) – i będą wyciągały z nich energię – i życie. Bar-
dzo istotnym czynnikiem, wpływającym na naszą mikroflorę, jest 
równowaga kwasowo-zasadowa. Kiedy na przykład w żołądku bra-
kuje kwasu solnego, a we krwi i tkance łącznej pierwiastków zasa-
dotwórczych, rozrost patogenów jest gwarantowany.

Co zatem wpływa na skład i jakość mikroflory każdego człowie-
ka?

Istnieje kilka głównych czynników, na które mamy większy lub 
mniejszy wpływ. Są to:
• stan flory bakteryjnej naszych rodziców, szczególnie mamy,
• sposób, w jaki przychodzimy na świat (poród przez cesarskie cię-

cie ogranicza zasiedlenie przewodu pokarmowego noworodka 
przez florę matki, narażając go na zasiedlenie patologiczną flo-
rą szpitalną),

• dieta w początkowych latach życia: karmienie piersią dodatnio 
wpływa na rozwój flory symbiotycznej, w przeciwieństwie do kar-

Wywiad Kierownika SGZOZ w Wilkowicach Lek. stom. Katarzyną Banet-Skwarna z dietetykiem mgr Wiesławą Rusin



G ł o s  G m i n y  W i l k o w i c e6

mienia sztucznego; niektóre powszechne składniki dziecięcej die-
ty, przede wszystkim cukier i dodatki chemiczne oraz pokarmy źle 
trawione i przyswajane – np. niefermentowane produkty mleczne 
czy gluten – zaburzają równowagę bakteryjną jelit, 

• długotrwały, przewlekły stres wyniszcza florę symbiotyczną i przy-
czynia się do rozrostu patogennej,

• brak ruchu, świeżego powietrza i światła słonecznego,
• leki chemiczne (szczególnie antybiotyki, także te obecne w mię-

sie czy w glebie – z odchodów zwierząt karmionych paszami prze-
mysłowymi i ludzi nadużywających leków, oraz leki hormonalne),

• nadmiar higieny, dezynfekcji, kosmetyków, i innych substancji che-
micznych w naszym najbliższym otoczeniu,

• dieta wysoko przetworzona, obfitująca w fast foody, słodycze 
i słodkie napoje, przemysłowe produkty zwierzęce, dodatki sma-
kowe, sztuczne barwniki i konserwanty.
Wiedząc, jak istotną rolę odgrywa mikroflora w funkcjonowa-

niu naszego organizmu, chcielibyśmy ją wspierać i hołubić.  Jak 
to zrobić?

W teorii to bardzo proste: unikać czynników wymienionych wcze-
śniej, a to, co niszczy florę zastąpić tym, co ją wspiera. Posłużę się 
przykładem. Chlorowe środki wybielające i odkażające są istnym 
masowym mordercą pożytecznych bakterii (to nieprawda, że nisz-
czą tylko zarazki). Podobnie rzecz ma się ze standardowymi, pełny-
mi toksycznych  związków chemicznych, proszkami do prania i płu-
kania, kosmetykami do mycia i pielęgnacji ciała. Warto usunąć je 
z własnego domu i zastąpić naturalnymi mydłami, szamponami, olej-
kami, dezodorantami wolnymi od parabenów, związków aluminium, 
sztucznych barwników i aromatów i innych toksycznych produktów 
przemysłu petrochemicznego. 

Agresywne środki czystości: do prania i płukania, zmywania, 
czyszczenia i dezynfekcji, można z powodzeniem zastąpić trzema 
uniwersalnymi substancjami: mydłem (i płynami na bazie mydła), 
sodą oczyszczoną i octem. Działają tak samo, tyle że nie niszczą 
pożytecznych mikrobów w naszym otoczeniu. 

Kosmetyki chemiczne (kremy, balsamy, dezodoranty, płyny do ką-
pieli, perfumy itp.), które nie dość, że niszczą ochronny kożuszek flo-
ry bakteryjnej na skórze, to jeszcze wchłaniają się do krwi, można 
zastąpić naturalnymi odpowiednikami na bazie oleju kokosowego, 
sody oczyszczonej, olejków roślinnych czy esencji kwiatowych. My-
ślę, że ten temat rozwiniemy kiedyś szerzej.

Jeśli natomiast chcemy zadbać o florę  jelitową, powinniśmy włą-
czyć do swojego jadłospisu pokarmy probiotyczne i prebiotyczne.

Tak, wciąż to słyszymy: probiotyki i prebiotyki. Jaka jest mię-
dzy nimi różnica?

 Probiotyki to żywe kultury pożytecznych bakterii, które możemy 
połknąć pod postacią suplementu lub pokarmów zasiedlonych przez 
szczepy mikroorganizmów. Prebiotyki są pożywieniem dla naszych 
maleńkich sprzymierzeńców.

Polska tradycja kulinarna obfituje w naturalne probiotyki: kiszone 
ogórki, kiszoną kapustę, zakwas buraczany, żur, maślankę czy kwa-
śne mleko. Inne narody też mają swoje specjały: Grecy kiszą oliw-
ki, Japończycy robią natto, tempeh i miso (produkty z fermentowanej 
soi) oraz herbatę kombucza, Koreańczycy kimczi, tybetańscy Hun-
zowie czy Bułgarzy specjalne kefiry czy jogurty.

Aby nasza mikroflora była zdrowa i szczęśliwa, trzeba dostarczyć 
jej ulubionego pokarmu, czyli prebiotyków. Są nimi głównie różne 
formy niestrawnego dla nas błonnika pokarmowego. Roślinne wie-
locukry, szczególnie chętnie zjadane przez nasze bakterie jelitowe, 
to skrobia oporna oraz fruktany. Obydwa nie są przez nas trawione, 
jednak zapewniają nam poczucie sytości.

Skrobia oporna występuje m.in. w niedojrzałych bananach, ugo-
towanych, przestygniętych ziemniakach, mące ziemniaczanej i ka-
szach.

Fruktany znajdują się w bulwach, kłączach, zgrubiałych łodygach 
roślin. Inulina, najlepiej zbadany fruktan, występuje obficie w korze-
niu cykorii i bulwie topinamburu. Sproszkowaną inulinę, o łagod-
nym słodkawym smaku, można dodawać do zup, mleczek roślin-
nych i deserów.

Do prebiotycznych pokarmów należą także: pomidory, warzywa 
liściowe, pasternak, por, trawa jęczmienna czy pszeniczna, miód, 
ksylitol, warzywa cebulowe, szparagi, karczochy, mniszek lekarski, 
siemię lniane, aloes, rośliny strączkowe, pełne ziarna.

 Z tego wynika, że jedynym ratunkiem dla naszych niewidzial-
nych strażników jest włączenie do naszego życia jak najwięcej 
tego, co naturalne?

To całkiem logiczne, gdyż wynika z prawa ewolucji: wszystkie or-
ganizmy długo uczyły się, jak najlepiej przetrwać na planecie Ziemia. 
Nasz gatunek ćwiczy to od 200 tysięcy lat – i dopiero całkiem nie-
dawno tak daleko odszedł od Natury. I niewiele wskazuje na to, że 
wychodzi mu to na zdrowie.

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dbajcie o Siebie i o Swoich bliskich! 

Kierownik SGZOZ w Wilkowicach Katarzyna Banet-Skwarna 
Dietetyk mgr Wiesława Rusin

oGŁoSzenie o WyŁożeniu Do PuBliczneGo WGlĄDu Projektu 
miejScoWeGo Planu zaGoSPoDaroWania PrzeStrzenneGo  

Gminy WilkoWice
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., 
poz.1073), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Wilkowice obejmującego obszar od ul. Żywieckiej w kierun-
ku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierunku 
północnym do granic administracyjnych Gminy, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 sierpnia 2017 r. do 
29 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, ul. Wy-
zwolenia 25, w godzinach od 9:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 września 2017 r. 
(środa) w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach,  
ul. Szkolna 8a, o godz. 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wilkowice, z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub w postaci elektro-
nicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowa-
nym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej pod-

pisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektro-
nicznej skrzynki podawczej na adres e-mail: sekretariat@wilkowice.pl, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2017 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353 ze zm.), zain-
teresowani mogą składać uwagi do projektu planu oraz wnioski 
i uwagi do prognozy oddziaływania na  środowisko. Wnioski i uwa-
gi do prognozy należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, bądź za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywa-
nia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w usta-
wie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. 
z 2013 r., poz.262) na adres e-mail: sekretariat@wilkowice.pl , z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia  
13 października 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy.

Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka
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„co za nami…”
W dniu 1 sierpnia w naszej Gminie odbyły się, dzięki zaangażowaniu wielu instytu-

cji i osób prywatnych, uroczystości upamiętniające 73. rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego. Część obchodów odbywała się w GOK „Promyk”. Przygotowaliśmy w tym dniu 

dla Państwa prelekcję, pokaz filmu oraz wysta-
wę. Mieliśmy przyjemność gościć Panią Małgo-
rzatę Bojanowską Dyrektor Muzeum Dulag 121  
w Pruszkowie, która przyjechała do nas specjalnie  
z tej okazji. Pani Dyrektor wprowadziła nas w losy 
wypędzenia Warszawiaków podczas Powstania 
Warszawskiego i po jego zakończeniu oraz w histo-
rię pomocy niesionej im przez społeczeństwo pol-
skie. Następnie obejrzeliśmy film „Exodus Warsza-
wy 1944”. Na dolnej sali przygotowana została wy-
stawa „Solidarność i wsparcie” – można było ją obej-
rzeć do 5 sierpnia.

Kolejny koncert z cyklu „Letnie koncerty pod chmurką” za nami... tym razem 
usłyszeliśmy klasykę muzyki w wykonaniu kwartetu smyczkowego Crystal String 
Quartet, założonego przez studentki i absolwentki Akademii Muzycznej im. Ka-
rola Szymanowskiego w Katowicach. Repertuar Crystal Quartet to wielobarwny 
zbiór kompozycji, począwszy od muzyki klasyków, przez głębokie brzmienia ro-
mantyków i kończąc na odważnych dziełach kompozytorów współczesnych. Kon-
cert, pomimo wyjątkowo ponurej pogody, przysporzył Widowni wiele radości i po-
zytywnych uniesień.  Zapraszamy już 27 sierpnia na ostatni z cyklu koncertów let-
nich... tym razem polsko-czeska kapela Short Fingers z Liberca porwie Was do 
zabawy i tańca...

W  trakcie  sierpniowych  zajęć  w  ramach  Akcji Lato przygotowaliśmy wiele atrakcji dla Dzieci. 
Oprócz zajęć plastycznych, tanecznych, ceramicznych i animacji, Najmłodsi brali udział również  
w warsztatach pt. „Łowcy roślin” prowadzonych w GOK „Promyk” przez Panią dr Joannę Zdzienicką,  
w ramach projektu badawczego Pracownia Sezonowa Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach. Zaproponowane zajęcia były próbą odpowiedzi na pytanie: Jak dziś in-
terpretujemy przyrodę? W jaki sposób budujemy relację z otaczającym nas środowiskiem natural-
nym? Czy możemy wykorzystać przyrodę jako narzędzie własnej ekspresji? Dzięki osobliwej ko-
lekcji zasuszonych roślin Dzieci wspólnie stworzyły chwilową wystawę prac, które wykonały wcze-
śniej przygotowanymi narzędziami do malowania i rysowania. Warsztaty poprzedzone były krótkim 
wprowadzeniem do sztuki współczesnej odnoszącej się do zjawisk przyrodniczych.

22 sierpnia, w ramach Akcji Lato, zaprosiliśmy Dzieci na  
teatrzyk pt. „JAŚ I DRZEWO FASOLOWE” w wykonaniu te-
atru KRAK-ART. Niezwykła scenografia, piękna autorska muzy-
ka, doskonałe, kolorowe stroje i rekwizyty stworzyły atmosferę  
nauki i rozrywki z mnóstwem wrażeń artystycznych. Przedsta-
wienie przybliżyło Dzieciom atmosferę wsi. Młodzi widzowie za-
poznali się ze zwierzętami domowymi, rodzajami zbóż i warzyw. 
Spektakl zrealizowany został na podstawie angielskiej baśni.
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reż. Naomi Kawase, Francja/Japonia/Niemcy 2015 

 
 

 

 

 

 

Wrzesień 

5 września 

  Kwiat wiśni  
i czerwona fasola 

26 września 

reż. Asghar Farhadi, Francja/Iran 2016 

Klient 

Klub Podróżnika 
zaprasza na spotkanie: 

Gejzery El Tatio na pustyni Atacama  
i tajemnicze posągi na Wyspie Wielkanocnej 

Wtorek, 19.09. godz.: 19:00 
Prowadzi: P. Anna Brol 

 
 
 
 
 
 

  GOK „PROMYK” 
ul. Fałata 2k, Bystra  
tel. 33 817 07 73 

 
 

Uwaga rekrutacja na zajęcia dla Dzieci i Dorosłych  
w roku artystycznym 2017/2018  

organizowane przez GOK „Promyk”  
ruszy już 4 września 2017 r. (poniedziałek). 

Zapraszamy osobiście od PN-PT (w dniach 4-8 września)  
w godzinach 8.00-18.00 
ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra. 

UWAGA NIE REKRUTUJEMY TELEFONICZNIE 
 

 
Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”  
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych  
na różnorodne zajęcia artystyczne i rekreacyjne, 
a także warsztaty językowe  
organizowane w nowym roku artystycznym 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia dla dzieci                     
w wieku 3-5 lat:  

 
plastyczne, 

 
 logorytmiczne,  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia 
dla dzieci  

w wieku 6-12 lat:  
 

wokalne,  
 

plastyczne, 
 

Grupa Teatralna 
”EXPERIOR”,  

 
Grupa Taneczna 
„CZAJSQUAD”, 

 
ceramiczne,  

 
szycie, 

 
taniec nowoczesny,  

 
gitara,  

 
film animowany, 

 
fotografia cyfrowa 10+, 

 
kółko szachowe 8+, 

  

Zajęcia dla uczestników 
od 13 lat wzwyż:  

 

taniec użytkowy, 
 

 joga,  
 

fotografia cyfrowa, 
fotografia analogowa, 

 
język włoski, 

 
 rękodzieło 

(II cykl – druty),  
 

gitara, 
 

malarstwo, 
 

kółko szachowe, 
 

ceramika (LKS Klimczok),  
 

wokalne,  
 

teatralne, 
 

taniec Latino Solo, 
 

Dancehall Queen, 
 

Klub Młodego Filmowca 
„Non Fiction” . 
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NAJBLIŻSZE WYDARZENIA KULTURALNE W GMINIE WILKOWICE !
  

  PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK” 
                      INFO: 33 8 170 773                                                              www.gok.wilkowice.pl 
                                  GOK „Promyk”                                                ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra 

Data Godzina Nazwa imprezy Organizator Miejsce Odbiorcy 

WYSTAWY W GOK „PROMYK” we WRZEŚNIU:  
WYSTAWA AKWARELI UCZESTNIKÓW AMATORSKIEGO PLENERU AKWARELOWEGO PROWADZONEGO  

PRZEZ  PROF. MICHAŁA KLISIA oraz POKONKURSOWA AKWARELI W WYKONANIU DZIECI,  

PT. „JULIAN FAŁAT – ARTYSTA NAM ZNANY!”  W DNIACH 23.09.-30.10. 
 

NABÓR NA ZAJĘCIA W NOWYM ROKU ARTYSTYCZNYM 2017/2018  

W DNIACH 4-8 WRZEŚNIA 8.00-18.00. 

Wtorek 
29.08. 

19.00 Klub Podróżnika: „Tunezja”,  
prowadzi Pani A. Tlałka  

GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Wszyscy 

Środa 
30.08. 

14.00-
17.00 

Pożegnanie lata z KGW Bystra  
dla Dzieci 

Organizatorzy Plac za 
Domem 
Strażaka 
w Bystrej 

Dzieci wraz  
z 

Opiekunami 

Środa 
30.08. 

18.00 „Środowe Kółko Filmowe” GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Dorośli 

Niedziela 
03.09. 

Wg 
programu 

XII Gminne Święto Plonów Organizatorzy Plac przy OSP 
Wilkowice 

Wszyscy 

Wtorek 
05.09. 

19.00 DKF „Promyk”: “Kwiat wiśni  
i czerwona fasola”, reż. N. Kawase 

GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Dorośli 

Środa 
06.09. 

15.45 Klub Młodego Filmowca „Non Fiction” GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Młodzież 

18.00 Środowe Kółko Filmowe” GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Dorośli 

Sobota 
09.09. 

Wg 
programu 

II Rajd Nordic Walking o Puchar 
Białego Jelenia z Herbu Mesznej  

Organizatorzy Parking przy 
MOK „Nad 

Borami” 
Handlowa 16 

Meszna 

Wszyscy 

Niedziela 
10.09. 

09.00 „Przewodnik czeka” - wyjścia  
z Przewodnikiem w ramach Klubu 
Podróżnika: „Górski spacer wokół 
Równi” 

GOK 
„Promyk” 

Zbiórka: 
Parking pod 

GOK „Promyk” 

Wszyscy 

Wtorek 
12.09. 

19.00 Klub Melomana: „Fagot” GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Wszyscy 

Środa 
13.09. 

18.00 „Środowe Kółko Filmowe” GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Dorośli 

Czwartek 
14.09. 

17.00 „Czwartkowe spotkania  
z Organizacjami z Gminy Wilkowice” 

GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Organizacje, 
Działacze 
Kultury 

Wtorek 
19.09. 

19.00 Klub Podróżnika: „Chile”, 
prowadzi: Pani A. Brol. 

GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Wszyscy 

Środa 
20.09. 

18.00 „Środowe Kółko Filmowe” GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Dorośli 
 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA KULTURALNE W GMINIE WILKOWICE !
  

  PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK” 
                      INFO: 33 8 170 773                                                              www.gok.wilkowice.pl 
                                  GOK „Promyk”                                                ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra 

 

Sobota 
23.09. 

15.00 Piknik z Fałatem – finał projektu 
„Usiądź z Fałatem na ławce!”  
w ramach Przywitania Jesieni  

GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Wszyscy 
 

18.00 Koncert Trio Wojciecha Karolaka –
pianisty jazzowego, wirtuoza organów 
Hammonda. 

GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Wstęp 
wolny, 

biletowany. 
Bilety od 

04.09. 
Wtorek 
26.09. 

19.00 DKF „Promyk”: “Klient”,  
reż. A. Farhadi 

GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Dorośli 

Środa 
27.09. 

15.45 Klub Młodego Filmowca „Non Fiction” GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Młodzież 

18.00 „Środowe Kółko Filmowe” GOK 
„Promyk” 

GOK 
„Promyk” 

Dorośli 

Piątek 
29.09. 

 VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
– II edycja 

Organizatorzy Szkoły  
z terenu 
Gminy 

Wilkowice 

Uczniowie 
szkół 

gminnych 

Wrzesień 2017 Aktualne wystawy w GBP Wilkowice, www.biblioteka-wilkowice.pl GBP Wilkowice GBP Wilkowice Wszyscy 
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OPERACJA PT. „USIĄDŹ Z FAŁATEM NA ŁAWCE!”, REALIZOWANA W RAMACH  
PODDZIAŁANIA „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI  

W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO  
PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” W RAMACH DZIAŁANIA  

„WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER”  
OBJĘTEGO PROGRAMEM W ZAKRESIE „ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO”.

NR UMOWY UM12-6935-UM1210212/16
Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy terenów należących do LGD „Ziemia bielska”, 
Czwarty miesiąc realizacji operacji pt. „Usiądź z Fałatem na ławce”, w ra-

mach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 
2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska, powoli dobiega końca. O wysokości do-
finansowania oraz celach operacji pisaliśmy w poprzednich numerach „Gło-
su…”.

Tymczasem z radością informujemy, iż wszystkie założenia na miesiąc 
sierpień realizujemy zgodnie z planem. Ostatni czas, w głównej mierze, po-
święciliśmy na przygotowania Pikniku z Fałatem, który zaplanowany jest na 
23 września w GOK „Promyk”. Proszę już dziś zapisać ten dzień w swoich 
kalendarzach - czeka Państwa wiele atrakcji (szczegóły na osobnych pla-
katach).

Piknik z Fałatem będzie połączony z Przywitaniem Jesieni. Podczas im-
prezy będą animacje dla Dzieci, poczęstunek, otwarcie wystawy poplene-
rowej oraz pokonkursowej „Julian Fałat – Artysta nam znany!” oraz wręcze-
nie nagród w tymże konkursie. Nadal powstaje ławka - pomnik, która bę-
dzie przedstawiać postać Juliana Fałata w skali 1:1. Ławka ta, już wkrótce, 
posadowiona zostanie na naszych terenach zielonych przed „Promykiem”  
i będzie kolejnym punktem na mapie atrakcji w Gminie Wilkowice. Podczas 
Pikniku oddamy ją uroczyście do użytku, a później zapraszamy na koncert 
gwiazdy wieczoru. Będzie nią Wojciech Karolak, polski pianista jazzowy, 
kompozytor, aranżer, wirtuoz organów Hammonda. Bilety na koncert do od-
bioru od 4 września.

Proszę śledzić nasze starania w kolejnych relacjach z realizacji projek-
tu. Zapraszam.

Aleksandra Szymik-Caputa
Koordynator operacji

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WYSTAWA PRAC MIESZKAŃCÓW TERENÓW LGD „ZIEMIA BIELSKA”,
UCZESTNIKÓW AMATORSKIEGO PLENERU AKWARELOWEGO
PROWADZONEGO PRZEZ  PROF. MICHAŁA KLISIA

W BYSTREJ,W DNIACH 8-15 LIPCA 2017 r. 

WYSTAWA POKONKURSOWA AKWARELI W WYKONANIU DZIECI

GMINNY OŚRODEK KULTURY "PROMYK" W BYSTREJ

Julian Fałat
artysta nam znany

23.09.–30.10.

 
 
 
 
 
 

 
 
OPERACJA PT. „USIĄDŹ Z FAŁATEM NA ŁAWCE!”, REALIZOWANA W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE NA 

WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ 
SPOŁECZNOŚĆ” W RAMACH DZIAŁANIA „WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY 

LEADER” OBJĘTEGO PROGRAMEM W ZAKRESIE „ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO”. 
NR UMOWY UM12-6935-UM1210212/16  

 
 

                            23 WRZEŚNIA (W SOBOTĘ)  
                       HUCZNIE PRZYWITAMY JESIEŃ !!! 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

ZAPRASZAMY NA  

PIKNIK Z FAŁATEM !!!  

 
 
 
W PROGRAMIE: 
15.00 – 17.30    ANIMACJE DLA DZIECI, OTWARCIE WYSTAWY 
                    POKONKURSOWEJ I POPLENEROWEJ „JULIAN FAŁAT –  
                    ARTYSTA NAM ZNANY”, WRĘCZENIE NAGRÓD DZIECIOM  
                    BIORĄCYM UDZIAŁ W KONKURSIE AKWARELOWYM. 

17.30              UROCZYSTE PRZYWITANIE GOŚCI, PRZECIĘCIE WSTĘGI  
                    I ODDANIE DO UŻYTKU ŁAWKI-POMNIKA JULIANA   
                    FAŁATA. 

18.00             KONCERT GWIAZDY WIECZORU:  
                   TRIO WOJCIECHA KAROLAKA  
                    (DARMOWE WEJŚCIÓWKI DO ODBIORU W GOK „PROMYK” OD 4 WRZEŚNIA). 

 
 
 
 
 
 

 
 
OPERACJA PT. „USIĄDŹ Z FAŁATEM NA ŁAWCE!”, REALIZOWANA W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE NA 

WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ 
SPOŁECZNOŚĆ” W RAMACH DZIAŁANIA „WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY 

LEADER” OBJĘTEGO PROGRAMEM W ZAKRESIE „ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO”. 
NR UMOWY UM12-6935-UM1210212/16  

 
 

                            23 WRZEŚNIA (W SOBOTĘ)  
                       HUCZNIE PRZYWITAMY JESIEŃ !!! 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

ZAPRASZAMY NA  

PIKNIK Z FAŁATEM !!!  

 
 
 
W PROGRAMIE: 
15.00 – 18.00    ANIMACJE DLA DZIECI, OTWARCIE WYSTAWY 
                    POKONKURSOWEJ I POPLENEROWEJ „JULIAN FAŁAT –  
                    ARTYSTA NAM ZNANY”, WRĘCZENIE NAGRÓD DZIECIOM  
                    BIORĄCYM UDZIAŁ W KONKURSIE AKWARELOWYM. 

18.00              UROCZYSTE PRZYWITANIE GOŚCI, PRZECIĘCIE WSTĘGI  
                    I ODDANIE DO UŻYTKU ŁAWKI-POMNIKA JULIANA   
                    FAŁATA. 

18.30             KONCERT GWIAZDY WIECZORU:  
                   TRIO WOJCIECHA KAROLAKA  
                    (DARMOWE WEJŚCIÓWKI DO ODBIORU W GOK „PROMYK” OD 4 WRZEŚNIA). 
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rajD jakuBoWy
Tegoroczny Rajd Jakubowy organizowany, jak co roku, przez parafię św.Jakuba Apostoła w Szczyrku odbył się 22 lipca. 

Uczestnicy rajdu pokonywali trasę między pięcioma parafiami (Rybarzowice, Buczkowice, Godziszka, Meszna, Szczyrk).

Stowarzyszenie Rozwoju  Mesznej  przyjęło  kilkudziesięciu uczestników na parkingu koło kościoła w Mesznej. Częstowaliśmy  
miłych gości domowym ciastem, napojami i arbuzem. Dopisała pogoda, było słonecznie i upalnie.

Do zobaczenia w przyszłym roku na trasie rajdu.    
  SRM

73. rocznica WyBuchu PoWStania WarSzaWSkieGo
1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie, 

które było największą akcją zbrojną podziemia w okupowa-
nej przez Niemców Europie. Powstańcy przez 63 dni pod-
jęli heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była dro-
ga do niepodległej Polski. Warszawa po powstaniu została 
w sposób niemal całkowity spalona i zburzona. 1 sierpnia, 
jak co roku, Polacy oddają hołd powstańcom. Wójt Gmi-
ny Wilkowice, Towarzystwo Przyjaciół Bystrej, mieszkań-
cy wsi oraz zaproszeni goście wzięli udział w obchodach 
73. rocznicy Powstania Warszawskiego przy obelisku har-
cerskim w Leśniczówce w Bystrej. Uroczystość poprzedziła 

msza święta, którą poprowa-
dzili księża z parafii pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii 
Panny. Niezwykle porusza-
jące było kazanie, które wy-
głosił superior, Jan Socha. 
Ksiądz Jan podkreślił, iż po-
wstanie było wyjątkową wal-
ką w dziejach Polski. Boha-
terska, pełna poświęceń wal-

ka została podjęta nie tylko przez oddzia-
ły wojskowe, ale również całe społeczeń-
stwo Warszawy. Po mszy świętej organi-
zacje sołectw, uczestnicy spotkania zło-
żyli kwiaty i zapalili znicze przy obelisku.  
O 17:00 wybiła godzina „W”. W symbo-
licznej minucie został oddany hołd pole-
głym i zamordowanym powstańcom. 

W następnej części uroczystości odby-
ło się spotkanie w Domu Kultury „Promyk” 
w Bystrej. Swój głos zabrała p. Małgorzata 

Bojanowska, dyrektor pruszkowskiego muzeum Dulag 121. Muzeum 
to dokumentuje historię niemieckiego obozu przejściowego Dulag 121 
oraz losy mieszkańców Warszawy wypędzonych ze stalicy w czasie 
powstania 1944 roku. Pani Bojanowska w sposób niezwykle przejmu-
jący przedstawiła historię tegoż muzeum. Poinformowała słuchaczy, 
iż 6 sierpnia 1944 roku na terenie nieistniejących Zakładów Napraw-
czych Taboru Kolejowego w Pruszkowie okupanci niemieccy zorgani-
zowali obóz przejściowy dla polskiej ludności cywilnej, który nosił na-
zwę DURCHGANGSLAGER 121 (Dulag 121). Do obozu tego przyby-
wali mieszkańcy Warszawy i okolicznych miejscowości, których wypę-

dzano z domów w trakcie oraz po zakończeniu Powstania War-
szawskiego. Ogromne wrażenie na słuchaczach zrobił także film 
dokumentalny przedstawiający dramaty ludzi, którzy przeżyli po-
wstanie. 

Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy mogli obej-
rzeć niezwykłą wystawę. Wystawa ta przedstawiała kolejne 
etapy wypędzania ludności cywilnej stolicy podczas Powsta-
nia Warszawskiego i po jego zakończeniu. Na twarzach oglą-
dających pojawiało się uczucie smutku. Zapewne każdy z nich 
mógłby wypowiedzieć jedną fraze: „Nigdy więcej wojny”. 

TPB

PierWSze uroDziny  „GęSieGo PiPka”
Minął rok jak na ul. Zielonej w Wilkowicach pojawiła się urocza 

cukiernia „Gęsi pipek”. Urodziny obchodziliśmy 11 sierpnia 2017 
roku. Jak zwykle od południa kawiarnia sprzedawała swoje smako-
łyki. Późnym popołudniem, około osiemnastej, te pierwsze urodzi-
ny uświetnił koncert. Miał on miejsce obok kawiarnianego tarasu. 
W upalnym słońcu zagrali na gitarach Justyna i Marcin. Dodatkowo 
Justyna uświetniła imprezę śpiewając niesamowitym, mocnym gło-
sem. Zebranym gościom przedstawili się jako „Gęsi pipek band”. 
Na bis Justyna brawurowo wykonała „Jesteś szalona mówię ci”. 

Tak, bo cukiernia jest szalona. Sprzedawane przysmaki uzależnia-
ją. Wstąpcie i spróbujcie: lekkich jak puch tortów przełożonych nie-
biańskimi masami, oryginalnych tart w różnych smakach. Na pew-
no miłością smakosza obdarzycie przepyszne bezy z bitą śmietaną  
i owocami. Do tego możecie zamówić najlepszą na świecie kawę 
albo przepyszną lemoniadę.

W cukierni profesjonalnie obsłuży was przesympatyczna Małgo-
sia. Cudnie opowie wam o smakołykach, które możecie kupić. Przy 
odrobinie szczęścia możecie spotkacie też właścicielkę „Gęsiego 
pipka”, Klaudię, wirtuozkę wszystkich sprzedawanych tu przysma-
ków.

Możecie też tu zamówić artystyczne, okolicznościowe torty. Klau-
dia usiądzie z wami przy stoliku i pomoże wybrać smak i przystroje-
nie waszego tortu. Natomiast na pewno to, co zobaczycie przy od-
biorze zamówienia was oczaruje. 

C u k i e r n i a  
w ciągu roku zy-
skała już swoich 
wiernych fanów. 
Mamy takich, któ-
rzy spróbowane 
w „Gęsim pipku” 
przysmaki porów-
nali do tych kosz-
towanych u „Fu-
kiera” w Warsza-
wie. Właściciele cieszą się, że często ktoś porównuje ich słodko-
ści do takich samych jedzonych na wakacjach we Włoszech czy 
w Hiszpanii twierdząc, że smakują tak samo  dobrze, a może na-
wet lepiej. 

11 sierpnia wydawało się, że to gorące słońce świecące nad 
świętująca kawiarnią na swój sposób dziękuje za ten rok słodkiej 
działalności. 

Szalejcie razem z nami w „Gęsim pipku”. Bywajcie tu często, pró-
bujcie wszystkich przysmaków, które wam oferuje. Zobaczycie, że 
to okaże się najlepszym lekarstwem na chandrę  czy gorsze, smut-
ne dni. Cukiernia serdecznie zaprasza od wtorku do niedzieli. 

Do zobaczenia w „Gęsim pipku”.
AS

MATERIAŁ REKLAMOWY
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Wycinka DrzeW
17 czerwca weszła  w życie nowelizacja ustawy o ochronie przy-

rody, a wraz z nią zmieniły się przepisy dotyczące usuwania drzew. 
Obecnie osoby fizyczne mają obowiązek zgłosić zamiar wycin-
ki wójtowi Gminy Wilkowice. Pracownik urzędu gminy natomiast 
ma obowiązek dokonania oględzin przeznaczonych do usunięcia 
drzew. Jeżeli w terminie 2 tygodni od przeprowadzonych oględzin 
Wójt Gminy nie wniesie sprzeciwu drzewo można usunąć (na za-
sadzie tzw. milczącej zgody).

Zezwolenia na usunięcie drzew nadal obowiązują w przypadku 
związku wycinki z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przepisy stanowią ponadto, że jeśli przed upływem pięciu lat od 
dokonania oględzin działki przez urzędnika gminnego właściciel 
wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nierucho-
mości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za 
wycinkę tych drzew.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie przyrody nie trze-
ba zgłaszać wycinki do gminy, jeżeli obwód pnia na wysokości 5 
cm nie przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesio-
nolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm – w przypadku kaszta-
nowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.                  KS

inFormacja Dla oSóB, którym PrzySŁuGuje PraWo Do ŚWiaDczeń 
roDzinnych, ŚWiaDczenia WychoWaWczeGo luB ŚWiaDczeń  

z FunDuSzu alimentacyjneGo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach przypo-

mina mieszkańcom Gminy Wilkowice uprawnionym do zasiłku 
rodzinnego, że z dniem 31 października 2017 r. kończy się okres 
zasiłkowy 2016/2017.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy 
okres zasiłkowy 2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r. 
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na 
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumen-
tami:  do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje na bieżąco. 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom uprawnionym, jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł, 
a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się 
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowa-
nym albo znacznym stopniem niepełnosprawności, zasiłek rodzinny 
przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie prze-
kracza kwoty 764,00 zł.  

W okresie zasiłkowym 2017/2018 trwającym od 01.11.2017 r. do 
31.10.2018 r. uprawnienia do świadczeń rodzinnych ustala się na 
podstawie dochodów z 2016 r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji 
dochodowej członków rodziny. Przepisów o utracie i uzyskaniu do-
chodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pra-
cy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia 
pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, oso-
ba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawne-
go utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia 
utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zle-
ceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli po-
zarolniczą działalność gospodarczą.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) 
oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,  przy-
sługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświad-
czenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawa-
nie kobiety pod opieką medyczną, nie później niż od 10 tygodnia cią-
ży do porodu. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziec-
ka przysługuje osobom uprawnionym, jeżeli dochód rodziny w przeli-
czeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Dział świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Wilkowicach realizuje również przepisy ustawy z dnia 1 listopa-
da 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin w części dotyczącej 
wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego 
dziecka, posiadającego zaświadczenie, o ciężkim i nieodwracalnym 
upośledzeniu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które 
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie po-
rodu potwierdzonego w zaświadczeniu  lekarza ubezpieczenia zdro-
wotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, po-
siadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie po-
łożnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy 
od dnia narodzin dziecka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach jedno-
cześnie informuje wszystkie osoby uprawnione do świadczenia 
wychowawczego (500 +), że z dniem 30 września 2017 r. kończy 
się okres świadczeniowy 2016/2017. 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawcze-

go przyjmowane są od dnia 1 sierpnia w Urzędzie Gminy w Wilkowi-
cach. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wycho-
wawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okre-
sie: do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata tego świadczenia następuje na bieżąco. 

W okresie świadczeniowym 2017/2018 trwającym od 01.10.2017 r. 
do 30.09.2018 r. uprawnienia do świadczenia wychowawczego usta-
la się na podstawie dochodów z 2016 r., z uwzględnieniem zmian 
w sytuacji dochodowej członków rodziny. Przepisów o utracie i uzy-
skaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpo-
częcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodzi-
ny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna 
prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc 
od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodaw-
cy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpo-
częli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przypominamy osobom uprawnionym do świadczeń z fundu-
szu alimentacyjnego, że z dniem 30 września 2017 r. kończy się 
okres świadczeniowy 2016/2017.  

Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia 18 roku 
życia. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia  
25 roku życia pod warunkiem, że uczy się ono w szkole lub szko-
le wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimen-
tów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. 

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje, 
w przypadku bezskuteczności egzekucji, jeżeli przeciętny miesięcz-
ny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres 
świadczeniowy nie przekracza 725,00 zł. 

W okresie świadczeniowym 2017/2018 trwającym od 01.10.2017 r. 
do 30.09.2018 r. uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego ustala się na podstawie dochodów z 2016 r., z uwzględnieniem 
zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny. Przepisów o utracie 
i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnie-
nia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub 
rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek 
rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opie-
kuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, 
licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pra-
codawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie 
rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 
dnia 1 sierpnia. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadcze-
nia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami w okresie: do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tego świadczenia na-
stępuje na bieżąco. 

W celu złożenia wniosku lub uzyskania szczegółowych infor-
macji dotyczących warunków ubiegania się o świadczenia ro-
dzinne, świadczenie wychowawcze oraz świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego należy zgłosić się w Urzędzie Gminy w Wil-
kowicach. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wilkowicach Gabriela Hamerlak - Ciurla
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EURONET 50/50 MAX – kOlEjNE dziAłANiA w zSP w MESzNEj
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej kilka miesięcy temu roz-

począł realizację projektu edukacyjnego – EURONET 50/50 MAX. 
W ramach projektu przeprowadzono wiele działań, a oto kilka z nich.

Organizacja – World Wild Fund for Nature była organizatorem ak-
cji – Godzina dla Ziemi, która polegała na wyłączeniu światła na 1 go-
dzinę. W naszej szkole zostały przeprowadzone lekcje tematyczne, 
opracowane i rozdawane ulotki, również szkoła została zarejestrowa-
na, jako biorąca udział w/w akcji.

W sobotę 29 marca 2014 r. o godzinie 20:30 uczniowie z Mesznej 
wraz z ponad 100 000 ludzi na całym świecie w symbolicznym geście 
troski o naszą planetę zgasili światło i wyłączyli zbędne urządzenia.

W marcu odbył się także w naszej szkole konkurs w języku angiel-
skim na plakat o tematyce ekologicznej – HOW GREEN ARE WE? 
Celem konkursu było roz-
budzenie świadomości 
ekologicznej uczniów oraz 
promowanie właściwych 
zachowań proekologicz-
nych. Zadaniem konkur-
sowiczów było wykonanie 
pracy językowo-plastycz-
nej propagującej wzory za-
chowań ekologicznych np. 
oszczędzania wody, ener-
gii elektrycznej, alternatyw-
ne źródła energii, segregowania odpadów itp., a także inne sposo-
by ochrony środowiska naturalnego. Przyznano I, II i dwa III miejsca 
oraz aż 11 wyróżnień.

Kolejnym działaniem w projekcie – Euronet 50/50 Max był udział 
przedstawicieli naszej szkoły w XI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy 
Ekologicznej organizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego odział w Żywcu. Tym razem 
naszej drużynie jednak nie udało się zakwalifikować do 
kolejnego etapu spośród 55 drużyn z województwa.

Natomiast 15 kwietnia 2014 r. kilkunastu uczniów 
klas starszych brało udział w IV edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Wiedzy Ekologicznej na temat edukacji 
i ochrony środowiska – Ekotest. Organizatorem było 
Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie w ra-
mach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. Spo-
śród kilku tysięcy uczestników z całej Polski na 13 miej-
scu uplasowała się – Marta Opitek z klasy IVA, która 
otrzymała wyróżnienie.

Jak bardzo ważną rolę w przyrodzie pełni las i jakie korzyści ma 
dla człowieka każdy wie albo przynajmniej powinien wiedzieć. Aby 
przybliżyć i utrwalić posiądą wiedzę na temat funkcji ekologicznych 
i gospodarczych lasu zorganizowano warsztaty z leśnikami z nadle-
śnictwa Bielsko właśnie w ramach obchodów Dnia Ziemi, który w tym 
roku przypadł na 22 kwietnia, czyli poświąteczny czas wolny.

Leśnicy przypomnieli naszym uczniom, co to jest las i co daje lu-
dziom; ponadto, jakie zamieszkują w nim zwierzęta, jakie możemy 
spotkać w najbliższym sąsiedztwie. Karty memory oraz koło fortuny 
pozwoliły utrwalić i sprawdzić posiadaną wiedzę. Najlepsi otrzyma-
li drobne upominki.

Leśnicy ofiarowali nam sadzonki drzew, które uczniowie posadzi-
li wokół szkoły.

Braliśmy również udział w akcji Fundacji Ekologicznej Arka – Listy 
dla Ziemi. Uczniowie klas starszych napisali listy, w których kierowa-
li mądre i proste działania odnośnie ochrony środowiska naturalnego 
do swoich rodziców i dziadków.

Nasza szkoła już po raz trzeci zorganizowała Gminny Konkurs Ję-
zykowo-Plastycznym – Let’s paint in English. W tym roku szkolnym 
w związku z uczestnictwem szkół naszej gminy w projekcie unijnym 
Euronet 50/50, konkurs poświęcony był właśnie tematyce ekologicz-
nej. Zadaniem uczestników było wykonanie ilustracji do wybranego 
wiersza w języku angielskim o tematyce ekologicznej wraz z hasłem 
w języku angielskim propagującym właściwe zachowania ekologicz-
ne. Na uroczystej akademii zwycięzcom zostały wręczone dyplomy 
i nagrody.

Został również przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs na naj-
lepszą etykietę ekologiczną, spośród wielu prac wykonanych róż-
ną techniką wybrano trzy najlepsze. Etykiety zostaną powielone 
i umieszczone przy kranach w łazienkach, gniazdkach, do których 
podłączone są urządzenia elektryczne oraz przy włącznikach, aby 

przypominać uczniom nie tylko o gaszeniu 
zbędnego oświetlenia.

Projekt edukacyjny – Euronet 50/50 
Max determinuje wiele działań ekolo-
gicznych wśród uczniów i przedszko-
laków naszej placówki, miejmy nadzie-
ję, że również w okresie wakacyjnym 
propagowane typy zachowań staną się 
nawykami, a następnie postawami na-
szych uczniów.

Janusz Prochownik

Zgodnie z treścią decyzji Wójta Gminy Wilkowice zawartej w pi-
śmie nr SK.KW.028.2014, znak pisma SK.5311.009.2014 z dnia 
11.06.2014 r. dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej 
podaje wyniki zbiórki publicznej polegającej na sprzedaży losów pod-
czas loterii fantowej, przeprowadzonej w trakcie Pikniku Rodzinnego 
w dniu 17.06.2014 r. w godzinach od 16.00 do 18.00, zorganizowanej 
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej.

1. Dane dotyczące zebranych środków.
W wyniku sprzedaży 201 losów pozyskano kwotę w wysokości 

2.010,00 zł. Cena jednego losu wynosiła 10 złotych.

2. Szczegółowy wykaz kosztów poniesionych na organizację 
i przeprowadzenie zbiórki publicznej.

W celu organizacji loterii otrzymano od rodziców kwotę 1.320,00 zł., 
którą przeznaczono na zakup fantów. Pozostałe fanty otrzymano od 
rodziców w formie rzeczowej.

3. Dokładny podział dochodu ze zbiórki publicznej.
Całkowity dochód z loterii fantowej zostanie przeznaczony na za-

kup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla placówki. W chwili obecnej 
całą kwotę przekazano na konto Rady Rodziców.

Długosz Małgorzata – dyr. ZSP Meszna

wYNiki zBiÓRki PUBliCzNEj w zESPOlE SzkOlNO-PRzEdSzkOlNYM w MESzNEj

WÓjT iNFORMUjE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka mię-
dzy innymi:
• wziął udział w obchodach 150-lecia istnienia Państwowej Straży 

Pożarnej w Bielsku-Białej;
• zorganizował obchody 25-lecia wolnych wyborów z 4 czerwca 

1989 roku, w ramach których odsłonięto tablicę z okazji nadania 
nazwy „Park Wolności” oraz zasadzono dęba wolności w parku 
obok Urzędu Gminy;

• wziął udział w wyjazdowej komisji budżetowej w Gminie Bziny na 
Słowacji celem omówienia stanu realizacji inwestycji w ramach 
współpracy transgranicznej;

• wziął udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Region Beskidy;

• wziął udział w uroczystym przekazaniu wyremontowanego w ra-
mach współpracy transgranicznej pałacu Czeczów w Kozach;

• odbył spotkanie ze Śląskim Kuratorem Oświaty na temat uroczy-
stego przekazania rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Wilko-
wicach dnia 1 września br.;

• wziął udział w walnym zebraniu Spółki Ekoład.

W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone zamówienia na następują-
ce zadania:
• przebudowa drogi gminnej ul. Klimczoka w Bystrej – etap IV;
• sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad re-

alizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Klimczoka 
w Bystrej – etap IV”.

K
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Wywiozę, bądź zakupię stare zbędne
rzeczy z piwnicy, strychu, stodoły.
Rozbiorę stare domy lub stodołę.

Wykonam meble ogrodowe (ławki, altanki, 
huśtawki), ogrodzenia siatkowe, panelowe 

oraz drewniane

608 132 715
517 458 942Tel.
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we (ławki, altanki, huśtawki), 
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Tel.

Sprzedaż:
 Î kurcząt, kur, brojlerów,
 Î zbóż,
 Î ziemniaków,
 Î pasz pełnoporcjowych dla zwierząt

Trzopek Andrzej P.P.H.U.
„ADC”

Tel. 605 515 613

zoStaw SwÓj 1%  w wilkowicach
SZANOWNI PAŃSTWO! Jesteśmy z Wami od 2006 r., a od 2008 r. posiadamy status Or-

ganizacji Pożytku Publicznego. Misją naszej organizacji jest współudział w tworzeniu warun-
ków rozwoju i promocji Wilkowic - miejscowości malowniczo położonej pomiędzy Beskidem 
Śląskim a Beskidem Małym, którą realizujemy poprzez: 

Przekazane środki zwiększą nasz wkład własny przy staraniu się o środki na realizację zadań 
statutowych.  W  roku 2016 już po raz ósmy zrealizować dyktando z języka polskiego, czwar-
tą – akademię rzeczy ładnych, czyli kurs nowych technik rękodzieła i przeprowadziliśmy pierw-
szą edycję  Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia -  integracyjnej imprezy środowiskowej. Po-
nadto podsumowaliśmy 10 lat istnienia i działania naszego Stowarzyszenia. Mamy jeszcze wie-
le pomysłów mogących służyć naszemu środowisku, dlatego prosimy:

Podaruj nam  SWÓJ  1%  podatku !
POMOŻESZ W REALIZACJI POWYŻSZYCH ZAŁOŻEŃ!

Aby przekazać 1% swojego podatku nie musisz wpłacać żadnych pieniędzy!
Wystarczy, że wpiszesz w odpowiednim polu zeznania podatkowego: 

Stowarzyszenie „RAZEM DLA WILKOWIC” KRS  0000268430 oraz obliczoną kwotę 1% 
podatku.

Dziękujemy

1. Eksponowanie walorów miejscowości 
i tworzenie atrakcji przyciągających 
turystów. 

2. Kultywowanie tradycji i kultury regionu. 
3. Upowszechnianie inicjatyw prozdro-

wotnych, przeciwdziałanie patologiom 

społecznym, rozwój kultury fizycznej 
i sportu. 

4. Inicjowanie przedsięwzięć mających 
na celu wyrównanie szans wszech-
stronnego rozwoju dzieci, młodzieży 
i dorosłych. 
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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 Kontakt tel. (33) 821-12-55, 797-481-181 
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Lek.med. Maciej Majcherczyk 
specjalista chorób wewntrznych 

ENDOKRYNOLOG 
USG  tarczycy 

Gabinet lekarski: 
Buczkowice, ul. Lipowska 50 
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576 

www.endokrynologmajcherczyk.pl 
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