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I FORUM SAMORZĄDÓW KARPACKICH
W dniu 26 sierpnia 2017 r. w Istebnej
odbyło się I Forum Samorządów Karpackich, które było ważnym wydarzeniem towarzyszącym III Zjazdowi Karpackiemu.

Sygnatariusze Deklaracji Karpackiej

Uczestnikami Forum byli przedstawiciele
samorządów z kraju oraz spoza jego granic, którzy zadeklarowali aktywną współpracę na rzecz wdrażania zapisów Ramowej
Konwencji o ochronie i zrównoważonym
rozwoju Karpat. W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość wysłuchania kilku wykładów dotyczących Karpat, w tym na przykład: „Konwencja Karpacka narzędziem
rozwoju lokalnego – dobre praktyki” wygłoszony przez Panią Monikę Ochwat-Marcinkiewicz (Stowarzyszenie Ekopsychologia, Porozumienie Karpackie „Karpaty naszym Domem”) oraz „Zrównoważony model
edukacji regionalnej jako forma wdrażania
12 artykułu Konwencji Karpackiej” przygotowany przez Panią dr hab. Annę Mlekodaj.

Finalną częścią spotkania było podpisanie przez samorządowców reprezentujących regiony karpackie Deklaracji o Współpracy Partnerskiej, w której między innymi
zadeklarowali aktywną współpracę na rzecz
wdrażania zapisów Ramowej Konwencji
o ochronie i zrównoważonego rozwoju Karpat (Konwencji Karpackiej), a także współpracę, dialog i uczenie się od siebie podejmowania decyzji, planowania i wdrażania
polityki lokalnej.
Gmina Wilkowice, chcąc wspierać różnorodność, kreatywność i innowacyjność związaną z przyszłymi inicjatywami rozwojowymi
w Karpatach, również podpisała Deklarację
o Współpracy Partnerskiej. Naszą gminę reprezentował Wójt Gminy Mieczysław Rączka.

Konwencja Karpacka, druga po Konwencji Alpejskiej (skupiającej m.in. Austrię,
Niemcy, Włochy, Liechtenstein, Monako) - przyjęta w 2003 r. na szczeblu rządowym,
a ratyfikowana przez Polskę w 2006 r. - obejmuje Rumunię, Ukrainę, Węgry,
Słowację, Serbię, Polskę i Czechy. Na terenie Polski jest skierowana do 200 gmin
z województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Będąc konwencją ramową
wyrażającą wolę współpracy stron, za główne cele stawia współpracę międzynarodową oraz prowadzenie przez państwa polityki na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju regionu karpackiego, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych, poprawy jakości życia, a także zachowania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego Karpat. 	
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XII Gminne Święto Plonów
Uroczysta Msza Święta, wręczenie chleba dożynkowego Gospodarzowi
Gminy - Wójtowi Mieczysławowi Rączce oraz nadanie odznaczeń zasłużonym mieszkańcom Wilkowic, a także bogaty program artystyczny w wykonaniu węgierskich muzyków z Gminy Galgaheviz, którzy w tych dniach gościli
na terenie naszej gminy, Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Zespołu Porąbczanie z Porąbki, Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Beskidzka oraz Pani Ireny Golec - uświetniły w dniu 3 września br. XII Gminne Święto Plonów.

Laureaci Konkursu na „Najładniejsze Obejście w Gminie
Wilkowice w 2017 roku”

Obchody Święta rozpoczęto Mszą Świętą w Wilkowicach z udziałem delegacji z partnerskiej Gminy Galgaheviz z Wegier na czele z Wójtem Vanó András oraz ks.
Krzysztofem Miklusiakiem. Wspaniała oprawa muzyczna
Gratulacje dla Pana Kazimierza Goryla Wręczenie tytułu „Honorowy Obywatel Gmi- nabożeństwa była dziełem Gminnej Młodzieżowej Orkieskładane przez Wójta Mieczysława Rączkę ny Wilkowice” Pani Władysławie Rączce
stry Dętej.

dokończenie na str. 2 i 3

Zapraszamy na nasz profil na

www.facebook.com/gminawilkowice/

Kolorowe podwórko przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Bystrej
Dawno, dawno temu, a może zupełnie niedawno… Który tata
naszych uczniów nie lubił celować do tarczy? Która mama nie zna
zabawy w klasy? Dzieciaki zawsze uwielbiały podwórkowe zabawy. Kiedyś wystarczyła do tego kreda, piłka, skakanka, trzepak
czy kamyki. Teraz coraz trudniej zainteresować dzieci klasycznymi
zabawami podwórkowymi. Kolorowe place zabaw bawią tylko chwilę i szybko się nudzą. Dlatego postanowiliśmy połączyć doświadczenia z dzieciństwa rodziców z nowoczesnością. Podczas wakacji na boisku przy naszej
szkole dwoje zapalonych
artystów „zmalowało” kolorowe gry chodnikowe! Powstały pola do gry w klasy, magiczne odbicia stóp,

„Węże i drabiny” i cel do
rzucania… czym? - dzieciaki muszą same wymyślić. Do gier nie będzie żadnych instrukcji. Wyobraźnia
dzieci sama podsunie, w
co chcą się bawić. Chcemy, aby kolorowe dzieła
służyły nie tylko uczniom
podczas przerw czy zajęć,
ale także mobilizowały rodziców do wspólnych, popołudniowych wypraw na boisko i kreatywnej zabawy.
fotografie - wszystkie zmalowali:
Ewa Cholewik, Wojciech Loranc
SP nr 1 Bystra

Wójt Gminy Wilkowice – Mieczysław Rączka
oraz
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach – Marek Kubica
serdecznie zapraszają
na
uroczyste otwarcie
Stadionu Lekkoatletycznego w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8a
które odbędzie się w dniu 6 października 2017 r. o godz. 12:30.
Szczegóły na www.wilkowice.pl.

Serdeczne podziękowania dla

Szanownej Pani Alicji Świszcz

za pracę w latach 1999 – 2017 na stanowisku Skarbnika Gminy Wilkowice.
Szanowna Pani Skarbnik!
W trakcie naszej wieloletniej współpracy pokazała Pani jakim jest profesjonalistą w swojej dziedzinie. Pokazała nam Pani
również, że jest osobą - życzliwą, otwartą na drugiego człowieka, obowiązkową, pracowitą, rzetelną i jednocześnie skromną godnym wzorem do naśladowania.
W imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Wilkowicach dziękujemy za niezliczone dobre pomysły,
trafne rozwiązania i wspólnie zrealizowane inwestycje dla dobra Mieszkańców naszej gminy. Dziękujemy również za
budowanie, przez blisko 20 lat, profesjonalnych i jednocześnie przyjaznych relacji z organami zewnętrznymi.
Uśmiechnięta i koleżeńska, jednak zawsze nieodmiennie wymagająca, wspierała Pani pracowników w ich pracy,
a przedstawicielom innych jednostek i organizacji - służyła także dobrą i trafną radą.
Życzmy Pani zdrowia, dalszej pomyślności w życiu osobistym, a także realizacji swoich licznych pasji, zamierzeń
i planów w kolejnym etapie życia.
Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka
dokończenie ze str. 1

Zgromadzonych zachwyciła pieśń o chlebie, wykonana przez
Panią Irenę Golec. Następnie artyści poprowadzili - pomimo zimna
i deszczu - barwny korowód z kościoła przed budynek OSP w Wilkowicach, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Najważniejszym momentem było uroczyste wręczenie chleba dożynkowego
Gospodarzowi Gminy, Panu Wójtowi Mieczysławowi Rączce. Bochen
chleba przekazały członkinie Kół
Gospodyń Wiejskich z życzeniami,
by był dzielony sprawiedliwie między wszystkich mieszkańców.
Gośćmi tegorocznego Święta
Plonów byli: Prezesi Rejonowego
Związku Kółek i Organizacji RolniZ e s p ó ł R e g i o n a l n y z G m i n y czych – Danuta Kożusznik i Jadwiga Gębala, Radna Powiatowa JaniGalgaheviz
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na Janica-Piechota, Członek Zarządu Powiatu Bielskiego Katarzyna Adamiec, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Grzegorz Gabor, Sekretarz Gminy Alicja Raszka-Micherdzińska, Radni
Gminy Wilkowice, Sołtysi, członkinie KGW, członkowie Kółka Rolniczego, kierownicy placówek oświatowych i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Gminy.
Niezwykle ważnym momentem uroczystości było wręczenie
przez Wójta Honorowego Obywatelstwa i symbolicznego medalu
Pani Władysławie Rączka za wieloletnią pracę społeczną na rzecz
Gminy Wilkowice w strukturach Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach. Odznaczony został również Pan Kazimierz Goryl za wieloletnią pracę na roli, któremu odznakę wręczyła Pani Danuta Kożusznik Prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej.
Nagrodzono również Laureatów konkursu na najpiękniejsze
obejście Gminy Wilkowice w 2017 roku.

Głos Gminy Wilkowice
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Uroczyste przekazanie
chleba dożynkowego przez
Przewodniczące KGW
z Gminy Wilkowie Wójtowi
Mieczysławowi Rączce

Uroczystość prowadziła Pani Agnieszka Rusin oraz Pan Jakub Baca. Na koniec można było zatańczyć i pośpiewać
przy biesiadnym stole.
Zofia Żur
Przewodnicząca KGW w Wilkowicach
Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom oraz osobom zaangażowanym w zorganizowanie XII Gminnego
Święta Plonów, w tym w szczególności:
- Zarządowi Koła Gospodyń Wiejskich
w Wilkowicach,
- Urzędowi Gminy w Wilkowicach,
- Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Promyk”
w Bystrej,
- Zarządowi Kółka Rolniczego w Wilkowicach,
- Stowarzyszeniu „Razem dla Wilkowic”,
- Pani Agnieszce Rusin i Zespołowi Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”,
- Pani Irenie Golec, pod kierunkiem której

członkinie Koła ugotowały kwaśnicę,
- Panu Sołtysowi Ryszardowi Rączce,
- Zieleni Miejskiej w Bielsku-Białej,
- Piekarni Tradycyjnej „Łukaszek”,
- Państwu Jadwidze i Jackowi Pezda,
- Państwu Janinie i Józefowi Kwaśnym,
- Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „Perła”,
- Panu Andrzejowi Polak,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach,
- Gminnej Młodzieżowej Orkiestrze Dętej,
- Pani Jolancie Tomasik.
- pracownikom Referatu Służb Technicznych Urzędu Gminy.

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z trwającym okresem grzewczym i wieloma interwencjami Straży Pożarnej, spowodowanymi pożarami sadzy i innymi zagrożeniami (np. zaczadzeniami), wynikającymi z niedrożnych instalacji kominowych, apelujemy o bieżące czyszczenie przewodów kominowych i palenisk.
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WÓJT INFORMUJE

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław
Rączka między innymi:
• Wziął udział w rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018, podczas
którego wręczył nominację na kolejną kadencję Pani Małgorzacie
Długosz dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej
oraz Panu Władysławowi Nikiel dyrektorowi Szkoły Podstawowej
nr 2 w Wilkowicach.
• Przyjął delegację z partnerskiej Gminy Galgaheviz z Węgier, która
uświetniła występem artystycznym Gminne Święto Plonów.
• Wziął udział w radach budowy związanych z remontem ul. Juliana
Fałata w Bystrej.
• Spotkał się z delegatami Spółki Wodociągowej w Bystrej i zreferował obecną sytuację związaną z zaopatrzeniem w wodę w Bystrej oraz omówił plany związane z budową zbiornika retencyjnego w Bystrej.
• Wziął udział w „Harcerskim Starcie” oraz inauguracyjnym festiwalu piosenki turystycznej na terenie Ośrodka Harcerskiego Wilczysko w Wilkowicach.
• Wziął udział w cyklu zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach
Gminy Wilkowice.
• Przeprowadził dyskusję publiczną dotyczącą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilkowice obejmujący obszar od ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia
w kierunku północnym do granic administracyjnych gminy.
• Przyjął delegację z partnerskiej Gminy Likavka na Słowacji, która
wizytowała Gminę Wilkowice w ramach projektu pn. „Tradycja naszą siłą - polsko-słowackie warsztaty muzyczno-taneczne” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-

2020 - 1 Oś priorytetowa.
• Wziął udział w obchodach XX-lecia istnienia Oddziału Akcji Katolickiej w Wilkowicach.
W ostatnim miesiącu podpisano umowy na następujące zadania:
• Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach przedsięwzięcia
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice
w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.
• „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Letniskowej
w Bystrej, Gmina Wilkowice”.
W ostatnim okresie ogłoszono przetargi na następujące zadania:
• „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Do Lasku i ul. Nad
Wilkówką w Wilkowicach”.
• Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na poddasze
użytkowe – zaplecze biurowe z częścią noclegową w istniejącym
budynku „Dom Strażaka” w Bystrej przy ul. Klimczoka 105.
• Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Wilkowice poprzez ich
odśnieżanie w sezonie 2017/2018.
Obecnie prowadzone są postępowania mające na celu wyłonienie
wykonawców na zadania:
• „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice 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 przejścia dla pieszych w miejscowości Bystra.
• Termomodernizacja i przebudowa instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach.

Uchwały podjęte na sesji w dniu 30 sierpnia 2017 r. w sprawie:
XXXIX/307/2017

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,

XXXIX/308/2017

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2017,

XXXIX/309/2017

wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2017-2034,

XXXIX/310/2017
XXXIX/311/2017
XXXIX/312/2017
XXXIX/313/2017
XXXIX/314/2017
XXXIX/315/2017
XXXIX/316/2017
XXXIX/317/2017

wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXII/277/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych, których zarządcą jest Wójt
Gminy Wilkowice,
nadania nazwy ulicy w Gminie Wilkowice,
dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla
którego podmiotem tworzącym jest Gmina Wilkowice,
zmiany uchwały Nr XXXI/261/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Śląskiemu,
udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubiewo,
zmiany uchwały nr XXVIII/230/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie nadania
Statutu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach,
zmiany uchwały nr XXVII/217/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie organizacji
wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i przedszkoli dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wilkowice.
Głos Gminy Wilkowice
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1 października Wilkowice sięgną do
swoich góralskich, żywieckich korzeni !!!
W tym dniu Związek Podhalan Oddział
Górali Żywieckich w Wilkowicach wraz z całą
Gminą Wilkowice będzie świętował nadanie
wilkowickiemu oddziałowi sztandaru Związku Podhalan.
Oddział Górali Żywieckich w Wilkowicach
powstał wiosną 2016 roku zrzeszając osoby dla których tradycja przodków i dziedzictwo górali żywieckich jest istotnym elementem ich życia. Oddział nawiązuje do historii
ruchu góralskiego w Wilkowicach na których
terenie do września 1939 roku, do wybuchu
II Wojny Światowej działał prężnie Związek
Górali Beskidu Zachodniego, a jedna z jego głównych jednostek organizacyjnych, zwana „hurmą”, znajdowała się właśnie tutaj. Wilkowice, obok wchodzących w skład gminy Bystrej i Mesznej, były przez
setki lat granicznymi miejscowościami na północno-zachodniej granicy żywieckich górali beskidzkich, co przytaczali w swoich publikacjach najwięksi polscy etnografowie Wincenty Pol i Seweryn Udziela.
Zdając sobie sprawę z powojennej erozji lokalnych tradycji i tożsamości, napływu na teren gminy znaczącej ilości ludności z całej Polski - wilkowicki oddział Związku Podhalan postawił sobie za cel pracę organiczną nad odrodzeniem lokalnego dziedzictwa i kultury górali żywieckich, poprzez edukację regionalną, kształtowanie postaw
mieszkańców gminy i współpracę z pozostałymi oddziałami Związku
Podhalan, w tym z innymi oddziałami górali na terenie Żywiecczyzny,
w skład której wchodzą również tereny gminy Wilkowice.
Ufundowany przez mieszkańców gminy, firmy i instytucje sztandar

jest zewnętrznym, widocznym symbolem
odrodzenia się Górali Żywieckich na terenie Gminy Wilkowice i znakiem przynależności do wspólnoty Górali Polskich.
Górale z Wilkowic serdecznie zapraszają na uroczystość odpustową połączoną z ceremonią nadania ich oddziałowi sztandaru. Tradycja łączy się w tym
dniu z nowoczesnością i zaadresowaniem przekazu do młodzieży,
ponieważ uroczystościom głównym będzie towarzyszył koncert zespołu „Psio Crew”, docenianej w Polsce i na świecie formacji folkowej związanej osobowo z Wilkowicami i Oddziałem Górali Żywieckich
w Wilkowicach.
Program obchodów uroczystości obejmuje:
11:10

Uroczysty korowód pocztów sztandarowych oddziałów Związku Podhalan spod strażnicy OSP Wilkowice do kościoła św. Michała Archanioła w Wilkowicach

11:30

Msza Odpustowa z ceremonią poświęcenia sztandaru

13:00

Przemarsz pocztów i delegacji do budynku OSP Wilkowice

13:30

Występ zespołu regionalnego “GROJCOWIANIE”
Estrada obok strażnicy OSP Wilkowice

14:00

Występ kapeli “HAJDUK” ze Szczyrku

14:30

Koncert zespołu “PSIO CREW”

Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich w Wilkowicach

wspaniały gość w przedszkolu w mesznej
Dnia 07.09.2017r. na zaproszenie dzieci i nauczycieli przybyła do
naszego przedszkola pani Policjantka. Tego dnia dzieci z wszystkich grup wiekowych zgromadziły się w sali maluszków, aby powitać niecodziennego gościa. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się jak ważna, odpowiedzialna i niebezpieczna jest praca policjanta. Duże zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie i
wyposażenie policjantki. W szczególności czapka, która wędrowała
z głowy na głowę wielu chętnych do jej przymierzenia, policyjny lizak
oraz małe kajdanki. W podziękowaniu za ciekawe spotkanie, przybliżenie i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa dotyczących

ruchu drogowego, bezpiecznej zabawy dzieci zaśpiewały Pani Policjantce piosenkę. Było to bardzo ciekawe i pouczające spotkanie o zasadach
bezpieczeństwa, które na
pewno długo pozostanie
w pamięci naszych dzieci!			
Katarzyna Mrówka
Zespół Promujący Przedszkole

PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU W BYSTREJ
Pierwszy września przywitał piękną słoneczną pogodą, dlatego
dzieci, które już w piątek przyszły do przedszkola nie mogły doczekać się, aby wyjść do ogrodu i wypróbować nową
„ściankę wspinaczkową”,
która - dzięki hojności rodziców - została zakupiona z funduszy pozyskanych
w czasie Pikniku Rodzinnego. Radości było co niemiara – wspinanie się, przechodzenie po linach, przeciskanie się przez szczeli4

ny wywołały wiele emocji. Oczywiście, przed wejściem na ściankę, dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego korzystania
z urządzenia.
Od początku roku szkolnego
większość przedszkolaków odważnie wkraczało na salę, nawet dzieci, które pierwszy raz brały udział w zajęciach. Z wielkim zaciekawieniem oglądały zabawki i chętnie uczestniczyły w zabawach
proponowanych przez nauczycielkę. Szczególną uwagę nauczyciele zwracali na zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa oraz
ich potrzeb.
dokończenie na str. 5
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dokończenie na str. 4

Przedszkolaki szybko zaakceptowały zasady
postępowania w małej społeczności przedszkolnej starając się zgodnie bawić z rówieśnikami. W każdej grupie dzieci wspólnie z nauczycielkami ustaliły „Kodeks Przedszkolaka”, który zobowiązały się przestrzegać przez cały rok.
W opanowaniu dziecięcych niepokojów związanych z rozstaniem
z rodzicami pomagał częsty kontakt wychowawczyń z opiekunami.
Możliwość wczesnego porozmawiania na temat potrzeb przedszkolaka umożliwiał nauczycielkom indywidualne podejście do każdego
dziecka.
Dużą rolę w adaptacji do warunków przedszkolnych odegrali rodzice, którzy potrafili w doskonały sposób przygotować emocjonalnie

swoje dzieci do następnego etapu w ich życiu poprzez przygotowanie wygodnego ubrania dla dziecka, umożliwiając codzienne przynoszenie do przedszkola ulubionego pluszaka, a w grupie starszej zabawki. W adaptacji bardzo pomogło również dosyć szybkie codzienne żegnanie się rodziców z pociechami - pozbawione lęków związanych z pozostawieniem dziecka w przedszkolu, a także brak składania obietnicy wcześniejszego odebrania dziecka z placówki. Jednak
najbardziej pomocne w adaptacji do nowego otoczenia okazało się
zapewnienie dziecka przez rodzica o swojej miłości.
Urszula Polakow, Aleksandra Jaślanek
Przedszkole Publiczne w Bystrej

WRZESIEŃ – CZAS POWROTU

... do przedszkoli i szkół. 1 września 2017 roku rzesze przedszkolaków zapełniły sale w Przedszkolu Publicznym w Wilkowicach. Odpowiednio do wieku przybyły najmłodsze BIEDRONKI, potem MOTYLE, KRASNOLUDKI, PSZCZÓŁKI oraz najstarsze ŻABKI i SMERFY (oddział przy SP w Wilkowicach). Dyrektor, nauczycielki oraz cały
personel przedszkola witał dzieci i rodziców, kierując do odpowiednich pomieszczeń, służąc radą i pomocą, zwłaszcza rodzicom i dzieciom, którzy dopiero rozpoczęły przygodę z przedszkolem. Jak to
wtedy zwykle bywa, nie obyło się bez łez – ale panie nauczycielki
i panie woźne szybko i skutecznie zażegnały kryzys... Czas adaptacji dziecka do nowych warunków jest inny dla każdego. Otoczenie,
zabawki, posiłki, rówieśnicy, odmienny rytm dnia – to wszystko jest
nowe i nieznane. Musi minąć trochę czasu, aby dziecko poczuło się
dobrze i bezpiecznie.
Przed nami kolejny rok pełen niespodzianek, wypełniony zabawą
i nauką, spotkaniami z ciekawymi ludźmi, teatrem i sztuką, będziemy bawić się wspólnie na uroczystościach i balu... to tylko niewielki
procent atrakcji, które czekają na dzieci w NASZYM przedszkolu. We
wrześniu najbardziej skupimy się na zapoznawaniu dzieci z podstawami zasad bezpiecznych
zabaw w sali i w ogrodzie
oraz na bezpieczeństwie
podczas spacerów i wyjść,
bowiem
bezpieczeństwo
naszych
podopiecznych
jest celem nadrzędnym
i najważniejszym.
W bieżącym roku szkolnym roczny plan pracy

przedszkola brzmi: „Wpływ
czytelnictwa na ekspresję i wyobraźnię twórczą
dzieci w wieku przedszkolnym”. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę,
jak łatwo zastąpić książkę filmem, bajką, internetem... Dlatego od najmłodszych lat chcemy nauczyć dziecko obcowania z książką na co dzień,
uświadamiać sobie, jak ważny jest odpowiedni wybór książek i bajek potrzebnych do prawidłowego rozwoju dziecka. Nasze przedszkolaki od kilku lat systematycznie odwiedzają Gminną Bibliotekę
Publiczną w Wilkowicach w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, gdzie uczestniczą w specjalnie przygotowanych przez panie bibliotekarki zajęciach. Pani Agata, pani Renia i pani Beatka niezwykle ciekawie i barwnie przybliżają dzieciom świat książek, a ich
ciekawe pomysły zachęcają dzieci do częstych odwiedzin w bibliotece. W naszym przedszkolu pragniemy włączać rodziców w realizację zadań programowych poprzez głośne czytanie bajek dla
dzieci w poszczególnych grupach, a także w utworzenie kącika
„Uwolnij książkę” - gdzie każda książka znajdzie swoje miejsce,
zwłaszcza ta zapomniana i niechciana oraz wiele innych…. Ale
o tym dowiecie się Państwo w następnych artykułach. Na zakończenie chcemy życzyć wszystkim przedszkolakom i ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom oświaty bezpiecznego i satysfakcjonującego roku szkolnego.
Zespół promujący Przedszkole Publiczne w Wilkowicach

POŻEGNANIE LATA DLA DZIECI
W BYSTREJ

Ostatni tydzień wakacji w Bystrej to tradycyjne Pożegnanie Lata,
które odbyło się 30 sierpnia na placu za Domem Strażaka. Piękny słoneczny dzień zachęcał do wyjścia z domu dzieci i ich opiekunów. Animatorzy prowadzący zabawę zapewnili wiele atrakcji: zawody w zbieraniu piłek, chusta animacyjna, przeciąganie liny, biegi
w gąsienicach, zabawy sprawnościowe. Niezastąpione Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich przygotowały poczęstunek: napoje, ciasta, grillowane kiełbaski. Niespodzianką dla wszystkich uczestników była
wata cukrowa, po którą ustawiła się długa kolejka.

Dziękujemy za wspólnie spędzone popołudnie i zapraszamy za
rok.
Joanna Będkowska GBP Wilkowice Filia w Bystrej
ORGANIZATORZY I PARTNERZY:
KGW BYSTRA, GMINA WILKOWICE, RADA SOŁECKA
W BYSTREJ, OSP BYSTRA, GOK „PROMYK” W BYSTREJ,
GBP WILKOWICE FILIA W BYSTREJ
Głos Gminy Wilkowice
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OBOWIĄZKOWA WYMIANA PIECÓW PO WEJŚCIU UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ?
Od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego
obowiązuje zakaz palenia m.in. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich
wykorzystaniem, a także niektórymi paliwami. Zakazy i ograniczenia dotyczą całego roku, a nie tylko okresu grzewczego.
W dniu 7 kwietnia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął
uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw, czyli tzw. „uchwałę antysmogową”. Jej celem jest doprowadzenie do poprawy jakości powietrza w regionie. „Uchwała antysmogowa” dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w województwie śląskim - mieszkańców, osób prowadzących działalność gospodarczą (kotły
o mocy do 1 MW), właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielni, wspólnot i samorządów lokalnych. Uchwała wskazuje w jakich piecach i jakie paliwa można spalać. Zgodnie z jej zapisami, już
od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego obowiązuje zakaz palenia węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla; mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; paliw,
w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm
wynosi więcej niż 15% oraz biomasy stałej, której wilgotność w stanie
roboczym przekracza 20%. Zakazy i ograniczenia dotyczą całego roku,
a nie tylko okresu grzewczego.
Osoby użytkujące piece są zobowiązane do ich wymiany na
nowe - zgodne z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji

zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012. Starsze instalacje trzeba
będzie zastąpić nowymi. Wyznaczono trzy daty graniczne wymiany
starych kotłów, w zależności od długości ich użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba
będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Osoby użytkujące kotły od 5 do 10 lat powinny wymienić je do końca 2023 roku,
a użytkownicy najmłodszych kotłów (do 5 lat) mają czas na ich wymianę do końca 2025 roku. Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była
dofinansowywana, graniczna data ich obowiązkowej wymiany na klasę
5 została wydłużona do końca roku 2027 roku.
Co grozi za niedostosowanie się do zapisów „uchwały antysmogowej”? Sankcje określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub
zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na
podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym
w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja
oraz Inspektor Ochrony Środowiska.
Referat Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu Krystyna Skowrońska

„ORTOGRAFICZNE POTYCZKI” już po raz IX
Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic”
serdecznie zaprasza mieszkańców naszej Gminy do udziału w konkursie ortograficznym.

Termin: piątek, 20 października 2017 r.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach, ul. Szkolna 8
Rozpoczęcie: godz. 17.00 Czas trwania: 45 min.
Rejestracja: w dniu konkursu od godz.16.30 lub wypełnienie formularza w Gminnej Bibliotece Publicznej.
REGULAMIN
PATRONAT: Biblioteka Publiczna w Wilkowicach.
Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy.
PATRONAT MEDIALNY: „Głos Gminy Wilkowice”.
ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie „RAZEM dla WILKOWIC”.
CELE DYKTANDA:
- krzewienie i publikowanie poprawnej polszczyzny;
- rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności
ortograficznych;
- zdrowa rywalizacja w „ortograficznych potyczkach”.
ZASADY UCZESTNICTWA W DYKTANDZIE:
Konkurs jest adresowany do mieszkańców Gminy Wilkowice.

Formularz zgłoszeniowy IX edycji Dyktanda z języka polskiego
Nazwisko .........................................................................
Imię ..................................................................................
Adres zamieszkania .........................................................
Telefon kontaktowy ……………………………………
Kategoria .........................................................................
Zasady zawarte w regulaminie są mi znane.
..........................................................
podpis

Konkurs ortograficzny już po raz IX
Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic”
zaprasza mieszkańców naszej Gminy
do udziału w konkursie ortograficznym.
Termin: piątek 20 października 2017 r.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach, ul. Szkolna 8
Rejestracja:
w dniu konkursu od godz.16.30 lub wypełnienie formularza
w Gminnej Bibliotece Publicznej
Rozpoczęcie: godz. 17.00
Czas trwania: 45 min
Kategorie:
Uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych.
Uczniowie kl. VII szkół podstawowych oraz kl. II-III gimnazjalnych.
Pozostali mieszkańcy Gminy Wilkowice.
Gorąco zachęcamy do udziału w Dyktandzie!
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Udział w DYKTANDZIE jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza przyjęcie
w pełni zasad niniejszego regulaminu.
Uczestnicy będą podzieleni na trzy grupy wiekowe:
- uczniowie kl. IV – VI szkół podstawowych,
- uczniowie kl. VII szkół podstawowych oraz kl. II – III gimnazjalnych,
- pozostali mieszkańcy Gminy Wilkowice.
Druk zgłoszenia jest do pobrania w Gminnej Bibliotece Publicznej. Wręczenie nagród odbędzie się na komisji ds. Oświaty i Kultury w grudniu 2017
roku. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w konkursie. Nagradzane będą miejsca: pierwsze, drugie
i trzeci (w każdej grupie wiekowej). W przypadkach uzasadnionych - Jury,
w porozumieniu z organizatorami, może przyznać wyróżnienia.
Tytuł MISTRZA „ORTOGRAFICZNYCH POTYCZEK” i nagrodę otrzyma
osoba, która tekst dyktanda (w swojej grupie wiekowej) napisze bezbłędnie. Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie późniejszym,
podanym przez organizatorów po zakończeniu imprezy.
PRZEBIEG DYKTANDA I KRYTERIA OCENY
Tekst będzie czytany zdaniami, bez powtarzania. Podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy) i słowników oraz
porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem
prac. Oceniana będzie także interpunkcja.
Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi. Nieczytelny
i niejednoznaczny zapis słowa i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany
na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. W poprawkach nie można używać liter drukowanych.
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Ogłoszenie wyników w ostatnim tegorocznym numerze Głosu Gminy
Wilkowice i na stronie internetowej Gminy Wilkowice.
2. Tekst dyktanda zostanie opracowany zgodnie z zasadami pisowni
i interpunkcji zawartych w Słowniku ortograficznym PWN, Warszawa 2006,
opracowanym przez Annę Kłosińską przy udziale Barbary i Marka Łazińskich.
3. Dla najlepszych organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody.
4. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie, jeżeli
nastąpi taka konieczność.
6. Regulamin na stronie internetowej Gminy Wilkowice oraz do pobrania
w Gminnej Bibliotece Publicznej i w bibliotekach szkolnych na terenie Gminy.
Gorąco zachęcamy do udziału w Dyktandzie!
W imieniu organizatorów
Prezes Stowarzyszenia

Głos Gminy Wilkowice

„CO ZA NAMI…”
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

Usiedliśmy z Fałatem na ławce!!! finał projektu za nami!
Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy terenów należących do LGD „Ziemia Bielska”!
Od maja 2017 r. Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” realizuje operację pt. „Usiądź z Fałatem na ławce!”, w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 dla LGD
„Ziemia Bielska”. Kwota całej operacji wyniosła blisko 100 000,00 złotych. Uzyskanie dofinansowania było dla nas ogromnym sukcesem,
a realizacja wyzwaniem!
Celem powyższego projektu było zachowanie dziedzictwa lokalnego i promowanie obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju, w szczególności Gminy Wilkowice, poprzez zorganizowanie trzech wydarzeń dotyczących osoby najbardziej znanego malarza w Bystrej, żyjącego
na przełomie XIX i XX wieku, tj. Juliana Fałata. Rezultatem była organizacja amatorskiego pleneru akwarelowego, konkursu plastycznego dla dzieci w wieku 5-15 lat oraz wydarzenia towarzyszącego otwarciu wystawy
poplenerowej,
czyli „Pikniku z Fałatem”.
W celu zachowania
lokalnego dziedzictwa niematerialnego,
tj. wiedzy i pamięci
o Julianie Fałacie, została oddana do
użytku ławka z figurą Artysty, odlana z brązu w skali 1:1 i usadowiona na terenie należącym do Gminnego Ośrodka Kultury
„Promyk” w Bystrej. Jesteśmy przekonani, iż jest ona doskonałą formą promocji naszego dziedzictwa kulturowego.
Sobota 23 września w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”, na długo pozostanie w naszej pamięci, nie tylko z powodu ulewnego deszczu…
Podczas finałowego „Pikniku z Fałatem” uroczyście oddaliśmy do użytku ławeczkę pomnikową
z figurą Juliana Fałata. W uroczystości
wzięli udział znakomici Goście, m.in. Wójt
Gminy Wilkowice Pan
Mieczysław
Rączka wraz z Pracownikami Urzędu Gminy, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” Pani
Agnieszka Sech, Prawnuczka Juliana Fałata prof. Maria Zrałek, Wykonawca pomnika Pan Sławomir
Micek, Starosta słowackiej Gminy Lika-

vka Marian Javorka,
rektor ASP w Katowicach prof. Michał Kliś,
Radni Gminy Wilkowice, Radni powiatowi, Przedstawiciele Zarządu Powiatu
Bielskiego, Kierownicy i Dyrektorzy placówek oświatowych
Gminy
Wilkowice
oraz jednostek gminnych, Przedstawiciele wszystkich organizacji sołectwa Bystra, Turyści i Mieszkańcy. Odsłonięciu pomnika towarzyszyły przemówienia zaproszonych Gości,
wręczenie listów gratulacyjnych dla Artysty Rzeźbiarza, który wykonał ławeczkę, a także wspomnienia Prawnuczki Juliana Fałata prof.
Marii Zrałek i wzniesiony przez Pana Wójta toast. Uczestnicy uroczystości, tuż po oficjalnym otwarciu, od razu przysiadali na ławeczce
z Fałatem, do pamiątkowego zdjęcia.
„Piknik z Fałatem” rozpoczął się wczesnym popołudniem. W programie zaproponowaliśmy animacje dla dzieci oraz quiz wiedzy
o malarzu. Otworzyliśmy uroczyście wystawę poplenerową i pokonkursową akwareli, które powstały w wyniku przeprowadzenia konkursu plastycznego dla dzieci z terenów LGD Ziemia Bielska oraz pleneru akwarelowego dla artystów
amatorów , który poprowadził
prof. Michał Kliś. Podczas Pikniku wręczyliśmy nagrody dzieciom wyróżnionym i nagrodzonym w konkursie i promowaliśmy wydany przez nas, z tej
okazji, katalog. Po części oficjalnej zaprosiliśmy naszych
Gości na ciepły poczęstunek.
Po odsłonięciu ławeczki z Fałatem, udaliśmy się na salę widowiskową, gdzie czekała już na nas
gwiazda wieczoru, Pan Wojciech Karolak, polski pianista jazzowy, kompozytor,
aranżer, wirtuoz organów Hammonda
z zaprzyjaźnionymi Muzykami.
Szanowni Państwo, kończąc ten projekt, chcieliśmy podziękować wszystkim życzliwym Osobom, które pomagały nam w trakcie realizacji, ale również dużo, dużo wcześniej, na etapie pisania wniosku o dofinansowanie. Bez
Państwa uwag, konsultacji, przychylności, to nowe miejsce na mapie atrakcji
w naszej Gminie Wilkowice, w Bystrej,
z pewnością nie powstałoby.
Zapraszamy do przysiadania na ławce z Julianem Fałatem. Podobno dzięki Niemu, można na chwilę przenieść się do czasów z początku XX wieku w Bystrej. Zapraszamy!
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.
Głos Gminy Wilkowice
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najbliższe wydarzenia kulturalne w gminie wilkowice
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PRZYGOTOWANIE INFORMACJI:
GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”
ul. Juliana Fałata 2k 43-360 Bystra INFO: 33 8 170 773 www.gok.wilkowice.pl

II RAJD NORDIC WALKING o PUCHAR BIAŁEGO JELENIA
z HERBU MESZNEJ
Profesjonalna rozgrzewka, ciekawa trasa do przejścia oraz liczne, atrakcyjne
nagrody dla uczestników II
Rajdu NORDIC WALKING,
a także tematyczny konkurs
plastyczny dla najmłodszych ściągnęły do Mesznej
75 miłośników tej coraz bardziej popularnej formy aktywności ruchowej.
W dniu 9 września br.
o godz. 11.30 wystartowało z nowego parkingu obok Domu Kultury
NAD BORAMI w Mesznej 75 uczestników II RAJD NORDIC WALKING z Wilkowic, Buczkowic, a także z Bielska-Białej.
Sprawną organizację i przebieg II Rajdu zapewnili Gminny Ośrodek Kultury PROMYK w Bystrej, Rada Sołecka w Mesznej, GOSiR
w Wilkowicach, Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej oraz istruktorki - Barbara Balcerzak i Katarzyna Gnioździorz, które poprowadziły
cały rajd. Organizatorzy zadbali również o to, aby uczestnicy po uroczystym otwarciu imprezy i przywitaniu uczestników oraz zaproszonych gości specjalnych w osobie Pani Alicji Raszki - Micherdzińskiej (Sekretarza Gminy Wilkowice), Pani Agnieszki Sech (Dyrektora GOK PROMYK), Pana Marka Kubicy (Dyrektora GOSiR w Wilkowicach), Antoniego Kufla (Sołtysa wsi Meszna) - pod czujnym okiem
instruktorki Iwony Grzybowskiej profesjonalnie rozgrzali mięśnie, stawy i ścięgna. Było to istotne, gdyż uczestnicy II Rajdu musieli przejść
około 8 km. W tym roku trasa prowadziła ulicą Handlową, ul. Borową, obok strefy przemysłowej w kierunku Wilkowic i z powrotem. Trasę rajdu zabezpieczyli strażacy z OSP Meszna, a opiekę medyczną zapewnił Zespół Ratownictwa Medycznego z OSP w Bystrej. Całość imprezy aktywnie wsparło Koło Gospodyń, OSP w Mesznej, Zespół Ratownictwa Medycznego z OSP Bystra, instruktorzy, sędziowie
i trenerzy Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking.
Na mecie uczestników Rajdu czekała miła niespodzianka - każdy otrzymał specjalnie zaprojektowany drewniany medal wykonany
przez firmę DEKORIA GRAW z Bystrej. Z rąk Sekretarz Gminy Wilkowice, Prezesa SRM oraz Sołtysa wsi Meszna zwycięzcy odebrali puchary i nagrody.

Puchar dla najmłodszego uczestnika rajdu trafił do
Tobiasza Zielińskiego. Pamiątkowy puchar otrzymała
też najstarsza uczestniczka - Maria Przybyła. Trzeci
puchar zdobyła najliczniejsza grupa z Mesznej BIELIKI i PRZYJACIELE (Opiekun Jan Sadlok – 17 osób). Drugie miejsce przypadło grupie z Buczkowic „Aktywny Senior 60+’’ z opiekunem Stanisławem Kowalcze (14 osób), a trzecie miejsce zajęła grupa
„Błyskawice” z Buczkowic (opiekun Maria Więzik 4 osoby).
Wszyscy uczestnicy rajdu po zakończeniu trasy zostali poczęstowani pysznym żurkiem i ciastem przygotowanym przez Koło Gospodyń z Mesznej. Występy kapeli góralskiej STRACONKA i piosenki
Natalii Duraj z Mesznej umilały czas wszystkim zebranym.
Odbył się również konkurs plastyczny pt. „Mój nordic walking”,
w którym wzięły udział dzieci uczestniczące w rajdzie. I miejsce zajęły: Aldona Gębala, Julia Zielińska i Alicja Biadasiewicz.
Rajd zakończyło losowanie nagród od sponsorów wśród wszystkich uczestników imprezy.
Zdaniem Organizatorów tegoroczny II RAJD NORDIC WALKING
o puchar BIAŁEGO JELENIA Z HERBU MESZNEJ był bardzo udany. „Mamy nadzieję, że tradycją staną się coroczne spotkania miłośników nordic walking w Mesznej, a impreza przyciągnie jeszcze więcej zwolenników takiego właśnie sposobu spędzania wolnego czasu” – powiedział jeden z organizatorów.
(La)
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom, dzięki którym
można było zapewnić uczestnikom nagrody, poczęstunek, występy
i oprawę rajdu:
DECATHLON Bielsko-Biała, Larix Krzysztof i Janusz Piela marka VIKING, FITNESS WORLD, LOMAN, LUCE ARENA, SOLAR Fitness Club, Centralny Ośrodek Sportu Szczyrk, Koło Gospodyń Wiejskich Meszna, Cukiernia Gęsi Pipek, GOJUMP PARK TRAMPOLIN,
Zakłady Mięsne Hańderek, EURO SKLEP Bystra, Piekarnia ŁUKASZEK Bystra, ATELIER PRZYJEMNOŚCI Izabela Frączek, PULSVITA, FIZJO&SPORT, CHATA NA GRONIU, AGROTURYSTYKA SPA
ŁACIAKÓWKA, AKADEMIA ZDROWEGO KOMINKA.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
dla mieszkańców Magurki
Wójt Gminy Wilkowice informuje, że odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców Magurki Wilkowickiej,
Łodygowickiej, Straceńskiej odbędzie się w 5 października
2017 roku.
Wymienione odpady należy dostarczyć do odbioru najpóźniej do godziny 1000 w wyznaczonym miejscu zbiórki tj.: parking gminny przy Schronisku na Magurce (na przeciwko budynku sędziowskiego), w rejonie działki gminnej przy ulicy Harcerskiej przy rozwidleniu dróg w kierunku Magurki Łodygowickiej i Schroniska na Magurce (przed końcem drogi utwardzonej asfaltem).
Natomiast właściciele nieruchomości położonych wzdłuż
ul. Harcerskiej winni przygotować/wystawić odpady wielkogabarytowe do odbioru sprzed nieruchomość w miejscu umożliwiającym dojazd i odbiór specjalistycznym pojazdom.
Dostarczone i pozostawione odpady nie mogą powodować zagrożenia w ruchu drogowym.
Jednocześnie przypominam, że za odpady wielkogabarytowe
uważa się wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże
rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci.

Dlatego też podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych
będą odbierane odpady typu: stoły, szafy, szafki, krzesła, sofy,
tapczany, dywany, wózki dziecięce, materace, suszarki na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się następujących odpadów:
• remontowo-budowlane (umywalki, muszle toaletowe lub
spłuczki, grzejniki, płytki, panele, okna, ramy okienne),
• odzież,
• sprzęt elektryczny i elektroniczny - odpady te utylizowane są
oddzielnie od odpadów wielkogabarytowych,
• kosiarki spalinowe,
• odpady ogrodowe,
• zużyte opony,
• części samochodowe.
Prosimy o niewystawianie takich odpadów w dniu zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Odpady takie (za wyjątkiem części samochodowych) są odbierane, po dostarczeniu własnym transportem, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK) przy ul. Wilkowskiej 51 w Wilkowicach.
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Kiszonki – nasz narodowy skarb!
Kiedy byłam małą dziewczynką, w Bystrej
wszyscy celebrowali rytuał kiszenia kapusty.
Pamiętam, jak z domu do domu przenoszono nabożnie wielką szatkownicę, która błyskawicznie i z łatwością radziła sobie z 80-100
kg kapusty. Taką ilość szatkowano w naszym
domu. Białe, pachnące wióry kapusty piętrzyły się w hałdach na białych prześcieradłach w kuchni, po czym znikały w dębowej beczce, ubite moimi bosymi stopami. Deptanie kapusty było przywilejem młodych
dziewcząt (przecież to one miały najlepszą z możliwych florę bakteryjną). Mama wrzucała na dno beczki kilka jabłek, które w zimie były prawdziwym rarytasem.
Kilkadziesiąt lat później, na jednym z międzynarodowych kongresów
dietetycznych usłyszałam, że kiszonki są naszym narodowym skarbem,
że Polska ma kwaśny smak i że zazdroszczą nam tego obce narody.
Postanowiłam dokładniej zgłębić temat: na czym polega fenomen kiszonek?
Na wstępie warto zaznaczyć, że rozróżnia się kilka rodzajów fermentacji:
• najdawniej odkryta przez człowieka fermentacja alkoholowa (wino
wytwarzano już przez 8,5 tys. lat),
• laktofermentacja (kiszenie przy udziale bakterii kwasu mlekowego),
w wyniku której powstają: kwaśne mleko, maślanka, jogurt, sery, kapusta i ogórki kiszone, pikle, oliwki kiszone, kokojogurt i inne,
• fermentacja protein roślinnych (szczególnie soi) w celu możliwości
ich strawienia przez człowieka znana od 2 tys. lat w Azji,
• fermentacja octowa – alkohol fermentowany przy udziale tlenu – produktem są bogate w enzymy, niepasteryzowane octy, np. winny, jabłkowy.
Kiszenie jako metoda naturalnego konserwowania żywności znane
jest od niepamiętnych czasów. Już 7 tysięcy lat temu w Babilonie fermentowano mleko, 6 tysięcy lat temu w Chinach kiszono kapustę, 5 tysięcy lat temu w starożytnym Egipcie pieczono chleb na zaczynie z naturalnych drożdży. Pierwszym badaczem, który na poważnie zajął się
tematem, był rosyjski mikrobiolog, laureat nagrody Nobla, Ilia Miecznikow (1845-1916). Odkrył on, że bakterie fermentacyjne (Lactobacillus,
czyli pałeczki kwasu mlekowego) przyczyniają się do wzmocnienia odporności ludzkiego organizmu. Ich działanie polega na regulacji mikrobioty (czyli ekosystemu flory jelitowej) poprzez eliminację gatunków patogennych i wzmacnianie szczepów symbiotycznych. Miecznikow udowodnił, że pokarmy fermentowane (np. kiszonki, oliwki czy jogurt) bezpośrednio wpływają na wzrost odporności i znaczne wydłużenie życia
u społeczności, które spożywają je regularnie na co dzień. Niestety, po
śmierci Miecznikowa naukowcy przestali interesować się leczniczymi
właściwościami pokarmów fermentowanych, kierując uwagę ku antybiotykom i szczepionkom, które są z pewnością bardziej lukratywnymi
rozwiązaniami. W przeciwieństwie do kiszonek, które trudno opatentować i sprzedawać na receptę.
Dobroczynne działanie kiszonek wynika stąd, że zawierają one żywe
kultury bakterii, „siłę życia”, czyli probiotyki. Działają one pro-bios, czyli dla życia, w przeciwieństwie do anty-bios – antybiotyków, które życie niszczą. Co ciekawe, nauka dowiodła, że probiotyki z naturalnie fermentowanej żywności działają nawet po przejściu „próby ogniowej”,
jaką jest dla nich kąpiel w sokach żołądkowych. Naukowcy sugerują,
iż być może nawet martwe bakterie probiotyczne, dzięki swoim specyficznym białkom, wzmacniają nasz układ odpornościowy. Może to również dotyczyć potraw takich jak kwaśnica (zupa z kiszonej kapusty) czy
żurek, w których bakterie probiotyczne zostały teoretycznie zniszczone
przez wysoką temperaturę.
Z wyników badań, opublikowanych w 2005 r. w piśmie Food Microbiology, wynika, że fermentacja podnosi zawartość witamin w pokarmach
(szczególnie witaminy C, witamin z grupy B: niacyny, biotyny, pirydoksyny i kwasu foliowego), podnosi biodostępność żelaza w sokach warzywnych, przyczynia się do regulacji i przyspieszenia przemian metabolicznych w organizmie, wzrostu komórek organizmu (w tym czerwonych krwinek, co pomaga w zapobieganiu anemii). Ciekawostką jest
fakt, że witamina B12, dostępna rzekomo tylko w produktach zwierzęcych, jest obecna w kiszonkach, gdyż wytwarza ją szczep Lactobacillus reuteri. Probiotyki usprawniają funkcjonowanie układu odpornościowego i nerwowego a także wzmagają produkcję enzymów, co przyczynia się nie tylko do lepszego przyswajania białek i tłuszczy, ale również
do rozkładu złogów białkowych w organizmie (złogi te leżą u podstaw
chorób przewlekłych i autoimmunologicznych). Pokarmy fermentowane
wykazują działanie przeciwnowotworowe.
Z punktu widzenia biochemicznego laktofermentacja jest procesem
rozkładu substancji odżywczych, szczególnie cukrów, przebiegającym
w warunkach beztlenowych. W procesie tym powstają: alkohol, kwasy,
gazy i enzymy – a sfermentowana żywność nabiera bardziej stabilnej
(mniej podatnej na gnicie) struktury. W szerszym pojęciu laktofermenta12

cja wytwarza witaminy, enzymy i szczepy mikroorganizmów, nie wspominając o „wartości naddanej” jaką jest wyśmienity smak i aromat kiszonek.
Korzyści z kiszenia warzyw:
• konserwacja na surowo, bez utraty witamin, enzymów,
• zachowanie (a nawet zwiększenie ilości) witamin C i B,
• ułatwia przyswajanie substancji odżywczych,
• wspomaganie trawienia (dzięki wysokiej zawartości enzymów),
• wspieranie układu odpornościowego,
• nie wymaga użycia chemicznych konserwantów.
Warzywa mogą być kiszone po uprzednim rozdrobnieniu (szatkowaniu), które powoduje uszkodzenie struktury komórkowej (dzięki czemu
sól może łatwiej penetrować komórki i działać bardziej efektywnie, a cukier jest lepiej uwalniany, co ułatwia życie pałeczkom kwasu mlekowego). Do tego typu kiszonek należy np. kapusta kiszona lub kimczi
(azjatycka kiszonka z szatkowanej kapusty pekińskiej i różnych warzyw
z dodatkiem imbiru i chili).
Warzywa i owoce można też kisić w całości (oliwki, ogórki, rzodkiewki, mini bakłażany) lub w dużych kawałkach (papryka, kalafior, marchewka).
Podstawowym składnikiem chemicznym kiszonek są woda i sól.
Woda zapewnia warunki beztlenowe – fermentacja odbywa się bez
udziału powietrza, pod wodą. Sól pełni kilka funkcji:
• „wyciąga” sok z tkanek roślin,
• zwiększa zasolenie wspierając bakterie fermentacyjne i hamując rozwój gnilnych
• poprawia konsystencję (chrupkość) kiszonek, utwardzając pektynę
w komórkach warzyw. Złota proporcja soli to 1,5% masy warzyw.
Inne istotne dodatki, które wzmacniają laktobakterie (i osłabiają ich
gnilną konkurencję) to: czosnek, koper, chrzan, imbir, kurkuma, chili.
Warto wiedzieć, że na konsystencję kiszonek wpływają też różne dodatki zawierające garbniki (np. liście dębu lub porzeczki).
Dietetyk mgr Wiesława Rusin
Więcej na temat teorii i praktyki kiszenia mogą się Państwo dowiedzieć podczas ceremoniału kiszenia kapusty, w Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia” obok GOK Promyk dnia 18 października o godzinie 17:00.
Zapraszamy!
Dietetyk mgr Wiesława Rusin
Dyrektor GOK „Promyk” mgr Agnieszka Sech
Kierownik SGZOZ lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna
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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

Tel.

608 132 715
517 458 942

Trzopek Andrzej P.P.H.U.

„ADC”

Tel. 605 515 613

Trzopek Andrzej P.P.H.U.

„ADC”
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Î kurcząt, kur, brojlerów,
Î zbóż,
Î ziemniaków,
Î pasz pełnoporcjowych dla zwierząt

m
W
w
Głłłooosss GG
Gm
miiinnnyyy W
Wiiilllkkkooow
wiiiccceee
GG
Głos Gminy Wilkowice

Głłłłooo
ossss GG
Gm
miiiinnn
nyyyy W
Wiiiillllkkkkooo
ow
wiiiicccceee
e
m
W
w
G
G
m
W
w
GG

Tel. 605 515 613

G
G
m
W
9n9nnyyyy W
Głłłłoooossss G
Gm
miii9in
Wiiiillllkkk
G
G
G
m
W
13

13
999

Lek.med.
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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.
Zapraszamy na nasz skład w Bielsku-Białej
ul. Poniatowskiego 9

+48 33 814 38 22
wegiel.bielsko.pl
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WAŻNY SPRAWDZIAN PRZED SEZONEM... CZYLI JAK SZCZYPIORNISTKI
Z KS BYSTRA WYGRAŁY NAJWIĘKSZY TURNIEJ NA ŚLĄSKU
Silesia Handball Cup 2017 rozgrywany na ogromnej hali w Zabrzu przysporzył wiele radości kibicom naszych „różowych”
dziewcząt. Rozgrywany 1 września br. turniej w trzech grupach
wiekowych: od młodziczki, poprzez juniorkę młodszą, aż do juniorki (zarówno w kategorii dziewcząt i chłopców), zebrał na
hali śmietankę trzydziestu sześciu zespołów z Polski i Czech.
Dziewczęta uczące się
w drugiej klasie gimnazjum i siódmej klasie SP
nr 2 w Bystrej trafiły do
grupy z Sośnicą Gliwice oraz „najmocniejszą
na papierze” Akademią
Handballu Ruch Chorzów. W pierwszym meczu zawodniczki z By-

strej rozgromiły Sośnicę 18:9, by w drugim, bardziej zaciętym meczu z Chorzowem, wygrać 15:10. Dało to „Bystrzankom” pierwsze miejsce w grupie, tym samym gwarantując im grę o pierwsze
miejsce ze zwyciężczyniami grupy drugiej, na którą składały się:
SPR Olkusz, drużyna z Czech TJ Sokol O. Zábřeh i Kadra Śląska.
Kadra Śląska bez problemu zwyciężyła ze swoimi rywalkami.
Gdy doszło do finału KS Bystra: Kadra Śląska, trener Węgrzyn
miał dylemat na której ławce trenerskiej usiąść, bo jak wiadomo
prowadzi oba zespoły. Na szczęście z pomocą przyszedł mu drugi trener Kadry A. Gajczewski. Trenerzy stoczyli bratobójczy pojedynek. Zwycięsko wyszły z niego zawodniczki z Bystrej ogrywając Kadrę Śląska 18:14.

Wygrać turniej międzynarodowy przez tak młody zespół z Klubu KS Bystra to ogromny sukces. Brawo dziewczyny.
Marcin Węgrzyn

Razem dla Maksia

„Cześć! Nazywam się Maksym. Od samego początku byłem
zdrowym dzieckiem, ale wszystko się zmieniło przy porodzie. (...)
Po tym jak lekarze mnie reanimowali okazało się, że mój mózg
jest bardzo uszkodzony, niedotleniony i ma nieodwracalne zmiany. (...) Niestety, jedyne, co pomoże mi zobaczyć, jaki świat jest
piękny to codzienna, kosztowna rehabilitacja” - w takich oto słowach na facebookowym profilu „Uśmiech dla Maksia” swoją historię przedstawia Maksym – Mały Wielki Człowiek i mieszkaniec
Naszej Gminy, który już od pierwszych chwil swojego życia co
dzień stacza trudną walkę o lepsze jutro.
Maksym przyszedł na świat 22.10.2016 r., lecz jak się potem
okazało, nie była to najszczęśliwsza chwila zarówno dla Niego
jak i Jego rodziców. Pomimo tego, że ciąża przebiegała prawidłowo, komplikacje, które pojawiły się przy porodzie, na zawsze
przekreśliły Jego szansę na normalne dzieciństwo. Życie napisało dla Maksia okrutny scenariusz – pępowina owinięta dwukrotnie wokół szyi chłopczyka sprawiła, że chłopczyk urodził się martwy. Grupa reanimacyjna walczyła aż 7 minut o to by serce Maksia zabiło ponownie, a kiedy wreszcie się to udało, lekarze ocenili stan zdrowia dziecka jedynie na 1 punkt w skali Apgar. Szereg badań wykazał nieodwracalne zmiany w mózgu, wskutek czego prawidłowy kontakt z dzieckiem jest niemożliwy. Co gorsza,

u Maksia wykryto również
brak podstawowych odruchów takich jak: ssanie, połykanie, płacz, motoryka.
Chłopczyk walczy też z padaczką lekooporną.
Jaka przyszłość czeka Maksia?
Na to pytanie na razie nie odpowiedział żaden z lekarzy, który miał do czynienia
z jego przypadkiem. Wiadomo natomiast, że jego mózg jest bardzo plastyczny, dlatego codzienna rehabilitacja neurorozwojowa jest niezbędna, aby maluszek mógł poczynić jak najwięcej postępów. Marzeniem bliskich
Maksia jest to, aby zapewnić mu wszystko, co niezbędne dla poprawienia jego komfortu życia.
Głęboko wierzymy, że los Maksia nie pozostanie dla nikogo
obojętny. Chociaż nie zmienimy tego, że choroba całkowicie ustąpi, razem możemy sprawić, że każdy dzień jego życia będzie lepszy od poprzedniego. Bo razem możemy więcej! Pomożesz?

Piknik charytatywny !! 14 październik 2017 r.
Zapraszamy serdecznie na piknik charytatywny Razem dla Maksia, który odbędzie się
w 14.10.2017 r. na Biwaku
w Bystrej przy ul. J. Fałata. Startujemy o godzinie 13:00!
W programie między innymi występy zespołów:
- Kapela Beskidek,
- Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Beskidzka.
Gry i zabawy oraz tor przeszkód dla najmłodszych, kiermasz książki, licytacje charytatywne oraz pyszne jedzenie.
Całość zebranych środków zostanie przekazana na rehabilitację Maksia.
Zapraszamy!
Komitet Społeczny – Razem dla Maksia
Nr zbiórki: 2017/3948/KS

Jeśli masz trudności i problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem w rodzinie lub w środowisku, nie radzisz sobie ze stresem, przeżywasz rozterki itd…
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości korzystania z bezpłatnych usług psychologa dla osób dorosłych.
Psycholog przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15.00 do 17.00 w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 18, 43-365 Wilkowice.
Konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się w SGZOZ w Wilkowicach
tel. 33 8171 242, tel. 33 8170 832, tel. kom. 696 050 760.
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