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Wszystkim Mieszkańcom
Gminy Wilkowice
składamy serdeczne życzenia
z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych.
Życzymy radości i spokoju
w Waszych Rodzinach.
Oby Wielkanoc stała się dla nas
wszystkich źródłem nadziei
oraz siły do pokonywania wszelkich trudów.
Bartosz Olma
Przewodniczący Rady
Gminy Wilkowice

KOMUNIKAT USC
Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach w związku z zamiarem organizacji uroczystości z okazji 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO, zwraca się z prośbą do wszystkich
zainteresowanych par, które 50 lat temu i więcej stanęły na ślubnym kobiercu, a dotychczas nie wystąpiły z wnioskiem i nie zostały odznaczone medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uroczystości, w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, I piętro - pokój 310 lub pod numerem telefonu:
33 499 00 77 wew. 310, w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Mieczysław Rączka
Wójt Gminy Wilkowice

SZANOWNI MIESZKAŃCY
GMINY WILKOWICE!

Sołtysi wsi Bystra, Meszna i Wilkowice zapraszają na zebrania wiejskie. Zebrania odbędą się:
– w dniu 9.04.2018 r., o godz. 17:00, w Meszniańskim Ośrodku
Kultury „Nad Borami”,
– w dniu 10.04.2018 r., o godz. 17:00, w budynku OSP Wilkowice,
– w dniu 11.04.2018 r., o godz. 17:00, w budynku OSP Bystra.

Zapraszamy na nasz profil na

www.facebook.com/gminawilkowice/

Obchody Dnia Myśli Braterskiej w Mesznej
Kiedy zapłonęło symboliczne ognisko program patriotyczny zaprezentowali zebranym: hm Maciej Stwora, dha Halina Kępys, dha Dorota Then, dha Małgorzata Pietraszko oraz dha Iwona Janoszek,

a wszystko to przy niezawodnym gitarowym
akompaniamencie dha Stanisława Kępys.
Program podejmował spektrum historycznych wydarzeń związanych z drogą do
odzyskania przez Polskę niepodległości.
W tym retrospektywno – narodowym pejzażu znaleźli również swoje honorowe
miejsce mieszkańcy Mesznej. Właśnie stąd
pochodzili odważni skauci - legioniści: Antoni Gębala, Józef Pezda czy Władysław
Gluza. Do wdzięcznej pamięci o tych wydarzeniach zachęcała zebranych dha Halina Kępys: Wielu, z tych zahartowanych
w boju było skautami, którzy w podwójnym
przyrzeczeniu – wojskowym i skautowym
– z honorami pełnili służbę Bogu i Ojczyźnie. Nasza wolność i niepodległość okupiona jest krwią tak wielu Polaków, których pamięć powinniśmy czcić i być wdzięczni za
ich życie ofiarowane dla Ojczyzny!
Warto również pamiętać, że w latach 70.
XX w., dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu hm Józefa Kurowskiego drużyna harcerska kontynuowała w Mesznej przedwojenne tradycje niepodległościowe, a obecnie w duchu skautingu wdraża się już najmłodsze pokolenie meszniańskich zuchów
i harcerzy.
Gość honorowy, druh Jan Leszek Ryś

mówił o podwalinach historycznych II Rzeczpospolitej. Doskonałą ilustrację do tej gawędy stanowiła wystawa, na której znalazły
się unikatowe zdjęcia z tego okresu.
Krąg Starszyzny Harcerskiej uhonorował
herbami Mesznej osoby zasłużone dla lokalnej – sołeckiej i gminnej społeczności.
Na zakończenie części oficjalnej wójt
Mieczysław Rączka podkreślił, iż uroczystość ta godnie wpisuje się w kalendarz
wielu innych imprez historyczno – niepodległościowych podejmowanych w gminie Wilkowice i podziękował harcerzom za jej zorganizowanie. Po części oficjalnej był czas
na integrację przy harcerskich wypiekach.
dha Jadwiga - Jagoda Podolak
zdjęcia dha Halina Kępys

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół
życzy
Grzegorz Gabor
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
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Uchwały podjęte na sesji w dniu 28 lutego 2018 r. w sprawie:
XLV/376/2018
XLV/377/2018
XLV/378/2018
XLV/379/2018
XLV/380/2018
XLV/381/2018
XLV/382/2018
XLV/383/2018
XLV/384/2018

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy w miejscowości Bystra (obręb Bystra Krakowska) w rejonie ul. Kolorowej.
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy w miejscowości
Bystra (obręb Bystra Śląska), w rejonie ul. Niecałej i ul. Szczyrkowskiej.
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w centralnej części gminy w miejscowości
Wilkowice (obręb Wilkowice) przy ul. Grabecznik.
Przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice.
Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2018.
Wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2018-2033.
Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez Gminę Wilkowice.
Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej jako działki nr 386/2 i 1885/4 na nieruchomość oznaczoną
jako działka nr 5488/1, położonych w obrębie Bystra Krakowska.
Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca
2015 r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.

WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka między innymi:
• Wziął udział w walnych zebraniach Kół Gospodyń Wiejskich w Bystrej i Mesznej oraz Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej.
• Przeprowadził radę budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Wilkowice w ramach etapu I.
• Prowadził rozmowy z Tauronem na temat niezbędnych inwestycji na
terenie Gminy Wilkowice, w tym na temat oświetlenia ulicznego.
• Wziął udział w posiedzeniu Zarządu i Zgromadzenia Beskidzkiego
Związku Powiatowo-Gminnego w temacie zakupu nowych autobusów w ramach dofinansowania z RPO.
W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone przetargi na następujące zadania:
• Dostawę pojazdu ciężarowego – wywrotki.
• Remont cząstkowy dróg - nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy

Wilkowice w sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice.
• Budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie budynku
Urzędu Gminy w Wilkowicach.
W ostatnim miesiącu podpisano umowy na:
• Dostawę pojazdu ciężarowego – wywrotki.
• Pełnienie stałego nadzoru przyrodniczego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Gminie Wilkowice w wybranych obszarach aglomeracji.
W trakcie wyłonienia wykonawcy trwają postępowania na:
• Budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę zarurowanego rowu
w rejonie ul. Wiśniowej i Jagodowej w Bystrej.
• Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice
w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap 3 - rejon M, N, O, P,
R, S.

3. wieczór przy świecach…
… spędziliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” w Bystrej. Mimo, że Gość Wieczoru, choć wirtualny, to jednak bardzo realny, który w sposób niekonwencjonalny poprowadził słuchaczy szlakiem żołnierzy Generała Andersa od Kazachstanu poprzez
Persję, Aleksandrię, Egipt, Monte Casino…
do Szkocji.
Wojtek, niedźwiedź brunatny, to on był
tym, którego losy tamtych dni splotły się nierozerwalną więzią z losami żołnierzy Gen.
Władysława Andersa oraz ludnością cywilną, którzy na mocy stalinowskiej „amnestii”
(w państwach niedemokratycznych amnestią
czasami obejmuje się przeciwników politycznych, co ma być gestem dobrej woli skierowanym do opozycji lub działaniem mającym
na celu przypodobanie się społeczności międzynarodowej – w tym przypadku, ZSRR potrzebował żołnierzy, po tym jak Niemcy hitlerowskie w czerwcu 1941 r. wypowiedziały mu wojnę) dla obywateli polskich: więźniów politycznych i zesłańców pozbawionych wolności na terenie ZSRR w więzieniach i obozach Gułagu, formowali armię.
Z powodów politycznych Sikorski (szef rządu RP na uchodźctwie) długo się nie zgadzał
na udział świeżo sformowanych oddziałów

w działaniach wojennych, mimo że Anglicy
potrzebowali polskiego wojska. W końcu ponad 100 tys. Polaków (żołnierze i cywile) zostało wyprowadzonych z ZSRR.
Prawdą jest, że mały miś – mały, bo wielkością przypominał wówczas psa – trafił do
2. Kompanii Transportowej armii gen. Andersa 22 sierpnia 1942 r. i dopiero wtedy otrzymał imię Wojtek. „Pierwszy raz spotkali się
(Wojtek – Niedźwiedź i Wojciech Narębski)
przed namiotem dowódcy – majora Chełkowskiego w listopadzie tego samego roku.
– Gdy tylko okazało się, że w Kompanii jest dwóch Wojtków, rozróżniono nas
na „Małego Wojtka” i „Dużego Wojtka” –
wspomina Profesor, wówczas siedemnastoletni chłopak o drobnej posturze, który otrzymał przydomek „Małego Wojtka”. Wcześniej,
jak podaje Profesor, w kwietniu 1942 niedźwiadek został wykupiony od perskiego chłopca dla małej Ireny Bokiewicz, córki pracownicy sztabu gen. Boruty-Spiechowicza w obozie polskich cywilów pod Teheranem.
Film, bo to fabularyzowana opowieść
o Wojtku-niedźwiedziu, tego wieczoru zawładnęła sercami widzów. Film, który miał
swą światową premierę 22 listopada 2011 r.
trafił do nas z Braidmade Films w Londynie,
dzięki ogromnej przychylności Pani Dyrektor
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Moniki Braid, w której firmie Dyrekcja GOK
„Promyk” zakupiła prawa do jego projekcji.
Wśród uczestników Wieczoru był Pan
Wójt Mieczysław Rączka, dyrektorzy szkół
podstawowych nr 2 z Bystrej i Wilkowic, nauczyciele i młodzież tychże szkół oraz mieszkańcy naszej Gminy, którym z tego miejsca
w imieniu organizatorów bardzo dziękuję.
Wspaniałym świadectwem podzieliła się
z nami Pani Ewa Nikiel, nauczyciel historii
w SP-2 w Wilkowicach, a mianowicie przyniosła z sobą książkę, autorstwa: Władysława Andersa „Bez ostatniego rozdziału: wspomnienia z lat 1939-1946”, którą w początku
lat 80-tych otrzymała od bliskiej sobie osoby.
Na pozór nic nadzwyczajnego, ale ta książka była wówczas zakazana w naszym kraju
(przemycona nielegalnie z Anglii), a ponadto
zawierała wkładkę mówiącą o losach Wojtka-niedźwiedzia.
Słowem podsumowania: mieliśmy okazję
do prześledzenia losów żołnierzy gen. Władysława Andersa, dla których skończona
wojna, tak jak dla kaprala Wojtka-niedźwiedzia, nie przyniosła wolności.
Janina J. Piechota
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WÓJT GMINY WILKOWICE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WILKOWICACH
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597):
1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne
i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania
albo
kurs
kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy
pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na
stanowisku nauczyciela akademickiego,
4) uzyskał:
• co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
• pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
• w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
• przed przystąpieniem do konkursu na
stanowisko dyrektora,
• w przypadku, o którym mowa w art. 63
ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017
r. poz. 59 z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
• wymóg posiadania co najmniej dobrej
oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych
zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych
lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (Dz. U. z 2015, poz. 1881),
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1
4

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z
późn. zm) - dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą
dyscyplinarną, o której mowa w art. 140
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017,
poz. 2183 z późn. zm), oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego,
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311),
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U .z 2011 r. poz.224 i 455,
z 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60);
2. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że
wymóg ten nie dotyczy obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,
w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
stanowisku kierowniczym,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
6) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo
kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania
oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
7) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami
publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311).
10) w przypadku cudzoziemca – posiada
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znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie
z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r.poz.224 i 455, z 2015
r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60)
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu
oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju
danej szkoły,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
• stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo,
• stażu pracy dydaktycznej – w przypadku
nauczyciela akademickiego albo
• stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące
dane osobowe kandydata:
• imię (imiona) i nazwisko,
• datę i miejsce urodzenia,
• obywatelstwo,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) poświadczonej przez kandydata za
zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa
w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń
o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
6) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz.224 i 455,
z 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60) w przypadku cudzoziemca,
7) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego
wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, poświadczonej przez
kandydata za zgodność z oryginałem kopii
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi
nie toczy się postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
10) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o
którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1311),
11) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o
którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990
oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2017,
poz. 2186 ) – dotyczy kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed
dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12) poświadczonej przez kandydata za
zgodność z oryginałem kopii aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w
przypadku nauczyciela,
13) poświadczonej przez kandydata za
zgodność z oryginałem kopii karty oceny
pracy lub oceny dorobku zawodowego - w
przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o
której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017, poz. 1189 z późn. zm.)
lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.) – w
przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
15) oświadczenia, że kandydat ma pełną
zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.
III. Oferty należy składać w terminie do 03
kwietnia 2018 r. do godziny 1400 w Urzę-

dzie Gminy Wilkowice, 43-365 Wilkowice ul.
Wyzwolenia 25 – dziennik podawczy (parter)
w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach” lub przesłać na adres: Urząd Gminy Wilkowice, ul.
Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice – z dopiskiem NIE OTWIERAĆ DO DNIA 03 KWIETNIA 2018 R. DO GODZ. 1400.
W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do
Urzędu Gminy w Wilkowicach.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach
tel. 33 4990077 wew. od 207-209.

Szkoła uczy – nie tylko na lekcjach!
Już starożytni mawiali, że najłatwiej zapamiętujemy to, co przeżyliśmy, czego doświadczyliśmy.
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Synów Pułku staramy się aktywizować uczniów i zachęcać do różnych działań tak, by nauka stała się
przyjemnością.
Korzystamy z zajęć proponowanych przez Muzeum Zamek Sułkowskich – są to niezwykle ciekawe warsztaty związane z kulturą naszego regionu, rękodziełem i sztuką. Uczniowie uczestniczą w prelekcji, a następnie samodzielnie wykonują prace, takie jak malowanie
fartuszków dla mam, własne czasomierze, tradycyjne palmy wielkanocne, nadruki na koszulkach, świąteczne ozdoby z opłatka.
Ważne jest to, że każde dziecko zabiera swoją pracę do domu
i może się nią pochwalić przed najbliższymi.
Takie zajęcia sprawiają wychowankom wiele radości i są ciekawym
uzupełnieniem tematyki zajęć szkolnych.
Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w organizowanych przez szkołę audycjach muzycznych oraz żywych lekcjach historii i przyrody.
Od wielu lat naszym gościem jest Pan Jerzy Dziedzic, aktor Teatru
Polskiego w Bielsku-Białej, prowadzący warsztaty teatralne.
Współpracujemy z Teatrem Lalek Banialuka oraz kinami Cinema
City i Helios.
Uczniowie mogą skorzystać z krótkich i – co za tym idzie, przystępnych cenowo wyjazdów połączonych z warsztatami, np. do Muzeum w Żywcu, do Chlebowej Chaty w Górkach czy parku mitologii
w Zatorze.

W tym roku rozpoczęliśmy kiermasze świąteczne – uczniowie
z pomocą rodziców sprzedają wykonane przez siebie ozdoby, ciasta
i w ten sposób pozyskują fundusze na wyjazdy oraz pomoc tym osobom, które nie mogłyby sobie na nie pozwolić.
Na zajęciach z wychowawcą organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi – rodzicami, dziadkami, którzy wykonują interesującą
pracę i chcą o niej opowiedzieć. To niezwykle oczekiwane przez dzieci spotkania, które na pewno pomogą w przyszłości w wyborze własnej drogi życiowej.
Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w wielu
konkursach i wykazania się swoimi umiejętnościami. Co roku organizowany jest Dzień Języków Obcych, Konkurs Czytania Tolkiena,
Konkurs Czytelniczy, konkursy biblioteczne, konkursy ortograficzne
oraz plastyczne. Nasi uczniowie reprezentują szkołę w konkursach
pieśni patriotycznej, piosenki angielskiej, kolęd i pastorałek, konkursie matematycznym im. Stefana Banacha, konkursie języka angielskiego „Spelling bee”. Nasza biblioteka wzbogaca swoje zbiory, pozyskując fundusze rządowe. Nauczyciele klas młodszych organizują liczne konkursy plastyczne, literackie i językowe dla swoich wychowanków.
Urozmaicając metody pracy, staramy się zachęcać naszych wychowanków do aktywności i osiągać jak najlepsze efekty naszych
działań.
Zespół Promujący Szkołę

STYCZEŃ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BYSTREJ
W styczniu gościliśmy w naszym przedszkolu miłych gości – babcie i dziadków.
Każda grupa przygotowała ciekawy program
artystyczny, były to nie tylko wiersze i piosenki, grupa III podglądała przez lornetki nowoczesne babcie i dziadków, którzy wychodzą
na potańcówkę, ćwiczą z Ewą Chodakowską i są pełni wigoru i humoru. Dzieci z grupy IV przebrane w piękne stroje krakowskie jeszcze raz przypomniały historię narodzenia Jezusa, a krakowiak i taniec aniołów
wszystkim zebranym bardzo się podobał. Po

„uczcie dla ducha” nasi goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, gdzie czekały
na nich wnuki z własnoręcznie wykonanymi
prezentami. Upieczone przez mamy ciasta
wszystkim smakowały, więc bardzo dziękujemy za pomoc.
26 stycznia od samego rana w przedszkolu trwały wielkie przygotowania, dzieci i Panie nauczycielki przebierały się w stroje,
aby wspólnie świętować. Profesjonalny wodzirej zaprosił wszystkich do tańca i zabawy. Przedszkolaki chętnie pokazywały ruchy
za prowadzącym, a znane utwory sprawiły,
że nogi same wyrywały się do tańca. Wyścigi rzędów, prezentacja strojów jak na pokazie mody, mnóstwo baniek mydlanych to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych na bal.
Po szaleństwach karnawału przyszedł
czas na odpoczynek – ferie zimowe. W tym
czasie dzieci nie mogły narzekać na nudę,
spotkanie z Filharmonią, kino w „Promyku”,
malowanie na szkle, zabawa w Domu Strażaka, a w bibliotece Panie z KGW czytały
Głos Gminy Wilkowice

dzieciom bajki. W drugim tygodniu ferii korzystając ze sprzyjającej pogody, przedszkolaki codziennie wychodziły do ogrodu, gdzie
ze śniegu lepiły bałwany, igloo, rzucały śnieżkami do celu, eksperymentowały ze śniegiem, „robiły aniołki”, – radości nie było końca. Ferie się skończyły, ale śnieg pozostał,
więc nadal z niego korzystamy.
Urszula Polakow
Agnieszka Ziemiańska
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ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BYSTREJ
Przedszkole Publiczne w Bystrej we współpracy z Wyższą Szkołę Huminitas w Sosnowcu przystąpiło do projektu „Słoneczne Przedszkola II”, finansowanego z funduszy unijnych, dla dzieci objętych kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju. W części holu przedszkolnego wydzieliliśmy miejsce do zajęć Integracji Sensorycznej, a otrzymane pomoce wykorzystywane są nie tylko w pracy z dziećmi
z niepełnosprawnościami, ale uatrakcyjniają
codzienne zajęcia z wszystkimi przedszkolakami. Terapia Integracji Sensorycznej opiera
się głównie na zabawie i ruchu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, aby dostarczyć dzieciom jak największą ilość bodźców

sensorycznych, które poprawiają ich funkcjonowanie. Dzięki zabawie i wielokrotnemu powtarzaniu ćwiczeń układ nerwowy zapamiętuje i utrwala doświadczenia, które później
potrafi wykorzystać do właściwego funkcjonowania. Nasze przedszkolaki z wielką radością wykonują zadania na interaktywnej podłodze „Skrzynia skarbów”, gdzie mogą np.
zbijać latające balony, chodzić po oceanie,
rozwiązywać zadania matematyczne, gry logiczne, a wszystko to w bardzo atrakcyjnej
formie. Masaż piłeczkami z wypustkami lub
rękawicami o różnej fakturze, przechodzenie
przez tory przeszkód, wchodzenie do walca
i kręcenie się bez pomocy rąk, bujanie się na
koniu, hamaku, szukanie równowagi pod-

czas siedzenia na dużej piłce, wchodzenie
po drabinkach, jeżdżenie na deskorolkach,
kręcenie się w stożku to zabawy, które sprawiają dzieciom ogromną przyjemność, a jednocześnie dostarczają przedszkolakom wielu
bodźców. W czasach, kiedy dzieciom bardzo
potrzebny jest ruch i integrowanie wszystkich
zmysłów, będziemy robili wszystko co w naszej mocy, by nasze przedszkolaki rozwijały
się prawidłowo i harmonijnie.
Agnieszka Ziemiańska

WIOSNA TUŻ, TUŻ...

...ale wspominamy jeszcze czas, kiedy zimową atmosferę w naszym przedszkolu rozgrzewały pełne miłości i wzruszeń spotkania
z Babciami i Dziadkami. Każda grupa przedszkolna, w pięknych strojach zaprezentowała występ artystyczny oraz wręczyła własnoręcznie przygotowane upominki. Wspólnie
spędzony czas, w objęciach Babci i Dziadka
mógłby trwać wiecznie....ale już następnego
dnia czekała na przedszkolaków udekorowana sala OSP w Wilkowicach, na której odbył
się Wielki Bal Karnawałowy.
Różnorodność strojów była ogromna,
a oprawa muzyczna, o którą zadbał zaprzyjaźniony „Mirek-Grajek”, zapewniła nam
wspaniałą zabawę.
22 lutego dzieci miały możliwość obej-

rzenia spektaklu teatrzyku objazdowego pt.
„Królowa Śniegu” - żegnając symbolicznie
zimę, aby kolejnym przedstawieniem „Wielkie sprawy małej żaby” powitać przedwiośnie.
6 i 9 marca odbyły się na terenie naszego
przedszkola warsztaty tematyczne „Dzieci
na świecie – Afryka”. Przybliżona została naszym wychowankom postać podróżnika Kazimierza Nowaka i książka
„Afryka Kazika”.
Każde dziecko miało
wiązany na głowie specjalny turban chroniący przed
słońcem oraz miało możliwość własnoręcznego nalewania i smakowania egzotycznych herbat. W trakcie spacerów dzieci obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie, budzącą
się do życia naturę. Spostrzeżenia te stawały się
inspiracją do wykonywa-

nia prac plastycznych. W tym miejscu pragniemy poinformować o konkursie plastycznym „Mieszkam w Beskidach”, w którym nasi
wychowankowie brali liczny udział. Zdobyli
w nim I i II miejsce oraz wyróżnienie w kategorii rysunek do lat 6.
Podczas spacerów dzieci utrwalały poznane zasady bezpiecznego poruszania się i bycia widocznym na drodze.
15 marca w naszym
przedszkolu odbył się koncert „Wiosna w piosence
i muzyce poważnej”. Przedszkolaki ochoczo tańczyły
z Marzanną, śpiewały i poznawały instrumenty – wiosenna radość ogarnęła całe
przedszkole. Cóż, można by
tylko zanucić: „Wiosna, wiosna, wiosna, ach to Ty...”.
Zespół promujący
Przedszkole Publiczne
w Wilkowicach

Wizyta przedszkolaków w Szkole Podstawowej nr 1
w Bystrej
2 marca dzieci z grupy III i IV udały się do
Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrej. By ułatwić start w nowej klasie, na kolejnym progu edukacji na przedszkolaków czekały licz-
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ne niespodzianki i atrakcje. Przyszli uczniowie mieli okazję zobaczyć szkolną bibliotekę, magiczną salę informatyczną pełną kolorowych kubeczków, z których komponowały wieże, wtajemniczając się w język kodowania, a korzystając z tabletów tworzyły kolorowe obrazki, w sali zabaw z wielkim zaangażowaniem konstruowały budowle i zjeżdżalnie z wielkich, gąbczastych klocków,
a wykazując się refleksem bawiły się w „Wodę-ląd”. Pod opieką nauczycieli i pomocników ze szkoły przedszkolaki mogły sprawdzić swe umiejętności i sprawność fizyczną
w przygotowanym na sali gimnastycznej torze przeszkód. Po zadaniach sportowych na
Głos Gminy Wilkowice

„Wiewióreczki” i „Tygryski” czekał poczęstunek oraz „Pingwinek” do wykonania wg wzoru, więc wszystkie dzieci zgodnie z instrukcją
wykonały pracę plastyczną.
Dziękujemy Pani Dyrektor za zaproszenie, wszystkim nauczycielom oraz uczniom
za miłe przyjęcie, opiekę, przygotowane dla
nas atrakcje i medale „Super dzieciaka”. Wizyta w szkole na długo zapadnie dzieciom
w pamięci, a na pewno sprawi, że wszystkie przedszkolaki chętnie przekroczą jej progi we wrześniu - jako uczniowie I klasy.
Olimpia Podwacietnik
Przedszkole Publiczne w Bystrej

PRZEDSZKOLAKI Z MESZNEJ WITAJĄ WIOSNĘ!!!
Spragnione ciepła i zieleni przedszkolaki dużo wcześniej rozpoczęły przygotowania do nadejścia wiosny. Dzięki sprzyjającej pogodzie szukały oznak
i zwiastunów wiosny
podczas
spacerów,
a także poznały wiersze i piosenki o wiośnie. Jednakże w dniu
nadejścia kalendarzowej wiosny – 21.03.
powróciła zima. Tego
dnia
przedszkolaki
wraz z paniami wyruszyły barwnym pochodem na spacer trzyma-

jąc w rękach Marzannę oraz wykonane gaiki... Nie zrażone panującą zimą przedszkolaki dzielnie śpiewały piosenki i recytowały
wierszyki. W ten sposób wszystkie dzieci chciały wyrazić swoją radość z przyjścia nowej pory
roku. Po wspaniałym spacerze
przedszkolaki wróciły do przedszkola, głośnymi okrzykami pożegnały zimę i powitały długo oczekiwaną wiosnę, paląc Marzannę – Zimową Pannę.
Zespół Promujący Przedszkole
Katarzyna Mrówka

Pisanek czas, czyli wielkanocne warsztaty w Kubiszówce
Klasa IV Szkoły Podstawowej nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej
uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez Dom Kultury im.
Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej. Dzieci ozdabiały wielkanocne jajka
metodą decoupage. Pod kierunkiem prowadzących warsztaty Pań
zapoznały się z jednym ze sposobów wykonywania ozdób - nie tylko wielkanocnych. Dzieci radziły sobie świetnie. Własnoręcznie wykonane pisanki zabrały do domu i wykorzystają je jako świąteczne
dekoracje.
Wyjazd był też okazją do zwiedzenia ciekawych miejsc. W drodze
na warsztaty zatrzymaliśmy się na głównym placu Starego Miasta.
Obejrzeliśmy zabytkowe kamienice oraz relikty dawnej zabudowy

rynku: wagę miejską
i studnię. Dotarliśmy
do miejsca, gdzie do
1939 roku znajdowała
się synagoga. Na pewno wkrótce - jak nadejdzie prawdziwa wiosna - wybierzemy się
na historyczny spacer.
Zespół Promujący
SP nr 1 w Bystrej

„ZIELONO MI”, CZYLI DZIEŃ ŚW. PATRYKA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BYSTREJ

16 marca zorganizowaliśmy w naszej
szkole obchody Dnia Św. Patryka. To narodowe święto Irlandii przypada co roku na
17 marca i jest obchodzone w wielu krajach
europejskich, a także w Stanach Zjednoczonych. W tym dniu odbywają się uroczystości religijne, festyny, parady, festiwale muzyki i tańca irlandzkiego. Przy tej okazji nasi
uczniowie mogli pogłębić swoją wiedzę na
temat „zielonej wyspy” oraz symboli i zwy-

czajów związanych z obchodami tego święta. Nosili ubrania w kolorze zielonym, trójlistne koniczynki i flagę Irlandii. Niektórzy przebrali się nawet za Leprikona,
irlandzkiego skrzata.
Podczas lekcji języka angielskiego uczniowie wykonywali plakaty prezentujące
ciekawostki na temat Irlandii
i Dnia Św. Patryka, słuchali irlandzkiej muzyki, a także
próbowali nauczyć się tańca
irlandzkiego. Najwięcej emocji wzbudziła zabawa polegająca na odszukaniu ukrytych na szkolnych korytarzach koniczynek z pytaniami i udzieleniu na nie prawidłowych odpowiedzi. Naj-

lepiej z tym zadaniem poradziła sobie klasa
Va, której gratulujemy wiedzy i współpracy.
Na pocieszenie dla pozostałych klas ufundowano słodkości.
To był naprawdę wesoły
i udany dzień. Były pamiątkowe zdjęcia i mogliśmy liczyć na wsparcie nauczycieli, Pani sekretarki oraz
Pani Dyrektor - pamiętali,
by założyć coś zielonego.
Wszechobecny kolor zielony sprawił, że pomimo zimowej aury za oknem poczuliśmy wiosnę.
Beata Marek
Zespół Promujący SP nr
1 w Bystrej

Prelekcja dla uczniów w SP nr 1 w Bystrej na temat
cyberprzemocy
W ramach działań profilaktycznych 28 lutego br. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas V i VI z Panem Piotrem
Rychłym – specjalistą od uzależnień i przemocy, także tej wirtualnej.
Dzieci, a także duża grupa dorosłych,
nie wyobrażają już sobie życia bez Internetu. Żyjemy w czasach, gdy funkcjonujemy w dwóch rzeczywistościach:
realnej i wirtualnej. Internet jest wspaniałym narzędziem umożliwiającym kontakt ze światem, daje nam dostęp do gi-

gantycznej bazy danych. Można za
jego pośrednictwem, nie wychodząc
z domu, zrobić zakupy, kupić bilet do kina,
teatru, zarezerwować bilet na samolot czy
wykupić wczasy.
Ale można również kogoś obrazić i poniżyć… Poczucie anonimowości sprawia, że
w ludziach uaktywniają się najgorsze instynkty. W wirtualnej przestrzeni dzieje się
czasem bardzo źle. Takie zjawiska należy nagłaśniać i je piętnować. I od najmłodszych lat uwrażliwiać nasze dzieci, że słoGłos Gminy Wilkowice
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wo ma olbrzymią moc i może skrzywdzić,
zniszczyć drugiego człowieka.
Pan Piotr Rychły wyjaśnił dzieciom, co to
jest cyberprzemoc, hejt i jak należy reagować, gdy ma się do czynienia z prześladowaniem w sieci. Zwrócił uwagę również na
oszustów, którzy zakładają fałszywe konta
poczty elektronicznej, czy też nieprawdziwe
profile na portalach społecznościowych, by

potem – gdy zostaną przyjęci do grona znajomych – np. gromadzić informacje o danej
osobie i jej znajomych, namawiać do niewłaściwych zachowań.
Zorganizowanie tego spotkania było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Gminnej
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowicach, za co serdecznie
dziękujemy.

Natomiast 27 marca 2018 r., o godz. 16.30
w Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrej odbędzie się spotkanie dla rodziców naszych
uczniów na temat zagrożeń internetowych.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie
zapraszamy.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bystrej
Renata Data

Chłopcy spod Klimczoka dali czadu!

Z entuzjastyczną radością i jednocześnie
dumą chcemy Państwa poinformować o rewelacyjnych wynikach zawodników naszego
klubu – juniorów A i B, podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w skokach i kombinacji norweskiej, organizowanej przez Województwo Podkarpackie w Zakopanem,
w dniach od 16 – 18.02.2018 r.
Konkurencje skokowe odbywały się na
Wielkiej Krokwi – HS 140 m, a biegi na trasach Centralnego Ośrodka Sportu w obrębie kompleksu skoczni. W dniu 16 lutego odbył się konkurs drużynowy, w którym nasz
klub reprezentowali juniorzy B - Piotr Kudzia (120,5 m, p. 103,9), Szymon Pawłowski (127,5 m, p. 116,5) i Karol Niemczyk (129,5 m, p. 118,6). Każdy z naszych
zawodników w swojej serii był najlepszy. Sumarycznie wygraliśmy notą 339,0 punktów
(ze względów pogodowych przeprowadzono
tylko jedną serię) z dużą przewagą nad WSS
Wisła (p. 295,2).
Drużynowy konkurs skoków w juniorach
A, w drużynie mieszanej, w której wystąpił
Kacper Konior z naszego klubu zajęła
1 miejsce wynikiem p. 277,3, pozostawiając w pokonanym polu drużyny LZS Sokół Szczyrk (253,7 p.) i TS Wisła Zakopane
(213,2 p.).
Tego samego dnia odbył się finał kombinacji norweskiej. W juniorach B złoty medal zdobył Piotr Kudzia, a w juniorach B

Kacper Konior wywalczył medal brązo-

wy.
W dniu 17 lutego, również na Wielkiej Krokwi w juniorach B pierwsze miejsce zajął
Szymon Pawłowski (131,5 m; 132 m, p.
246,7), Karol Niemczyk był drugi (128,0
m; 127,0 m, 234,5 p.), a piąte miejsce zajął
Piotr Kudzia (122,5 m, 125,5 m, 221,4 p.).
W sprincie drużynowym juniorów A – HS
140, 5 x 1,0 km Kacper Konior z Pawłem Twardoszem z „Olimpijczyka Gilowice” zdobyli złoty medal. W sprincie drużynowym juniorów B – HS 140, 4 x 1.0 km, nasz
Patryk Pulkowski wraz z Mateuszem
Małyjurkiem z WSS Wisła zdobył medal
srebrny.
W trzecim dniu zawodów, w otwartym
konkursie skoków, dla juniorów kategorii B
(na HS 140) pierwsze miejsce powtórnie zajął Szymon Pawłowski (125,5 m, 124,5
m, 227,5 p.), Piotr Kudzia był czwarty (115,5 m, 124,0 m, 205,6 p.), a Karol
Niemczyk zajął miejsce piąte (118,5 m,
120,0 m, 204,8 p.).
Finał kombinacji norweskiej juniorów B (HS
140/3,75 km) zakończył się zwycięstwem
Piotra Kudzi – jego skok, w pierwszej części tych zawodów, miał odległość 143,5 m!
i aktualnie jest nowym rekordem Wielkiej
Krokwi. Nasz Patryk Pulkowski był piąty.
Reasumując, zawodnicy naszego klubu
startujący w prestiżowej imprezie sezonu zi-

mowego 2017/2018, dla juniorów A i B, wrzucili do klubowego mieszka 6 złotych, 3 srebrne i 2 brązowe medale.
Bez wyjątkowego zaangażowania i determinacji naszych zawodników, nadzwyczajnej troski ze strony trenerów – naszego klubu, trenerów SMS Szczyrk oraz opiekunów
ze Śląskiej Federacji Sportu, wyjątkowo celne trafienie z dyspozycją startową naszych
zawodników na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży, równoznacznej z Mistrzostwami
Polski, nie byłoby możliwe. Wszystkim wyżej wymienionym wyrażamy podziękowanie,
uznanie i szacunek.
Nasz klub, już dotychczas osiągniętymi wynikami, w trakcie sezonu zimowego
2017/2018, obudził zainteresowanie sportowej opinii publicznej – mediów, społeczności
lokalnej i regionalnej i udanie spełnił ich cierpliwe oczekiwania.
Wykorzystując możliwość publicznego wystąpienia do mieszkańców naszej gminy informujemy, iż od 2004 roku nasz klub posiada status organizacji pożytku publicznego
(Nr 0000213857 KRS).
Stąd prośba całej naszej wspólnoty klubowej, aby sympatycy narciarstwa klasycznego
naszej gminy, przy braku innych kandydatów
w hierarchii beneficjentów autorskiego podatku od rocznego wynagrodzenia (1%) wybrała priorytet dla naszego stowarzyszenia.
LKS „Klimczok – Bystra”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez LGD Ziemia Bielska współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW
2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nabór wniosków dla przedsiębiorców Ziemi Bielskiej
LGD Ziemia Bielska ponownie ogłasza nabory wniosków w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność na lata 2016-2020. Tym razem
Stowarzyszenie planuje ogłosić dwa nabory wniosków – na rozwijanie istniejącej
działalności gospodarczej oraz na utworzenie nowego przedsiębiorstwa. Z naborów mogą skorzystać mieszkańcy regionu
(Bestwina, Buczkowice, sołectwa Czechowic-Dziedzic – Bronów, Ligota, Zabrzeg; Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice) oraz przedsiębiorcy, którzy
już prowadzą działalność, ale chcą ją rozwijać na naszym terenie (ważne jest, aby rozwijana firma miała siedzibę lub oddział na
obszarze LGD).
W przypadku naboru na podejmowa8

nie działalności gospodarczej oferta skierowana będzie głównie do osób planujących
utworzenie firmy z branży turystyki i rekreacji (pula środków 450 000,00 zł). Dotacje na
rozwój działalności gospodarczej będą przewidziane dla firm prowadzących działalność
w zakresie ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii (pula środków – ponad
304 000,00 zł).
Osoby zainteresowane założeniem firmy
mogą otrzymać bezzwrotną premię w wysokości 50 tys. zł (wypłacaną w dwóch ratach). Osoby zainteresowane rozwojem firmy mogą otrzymać do 300 tys. zł w formie
refundacji poniesionych kosztów (dofinansowanie – 65%).
Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie
zamieszczone na stronie www.ziemiabielGłos Gminy Wilkowice

ska.pl w połowie kwietnia 2018 r. Nabór będzie prowadzony na początku maja 2018 r.
i potrwa 14 dni.
Aby złożyć projekt należy najpierw zapoznać się ze Strategią RLKS i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”. Można też skorzystać
z bezpłatnego doradztwa oferowanego przez
biuro LGD.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w biurze LGD Ziemia Bielska. Zapraszamy
do kontaktu!
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska,
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
Tel/fax. 033 8136964, e-mail:projekty@
ziemiabielska.pl, www.ziemiabielska.pl.

„CO ZA NAMI…”
W jeden z mroźnych, zimowych wieczorów,
25 lutego na deskach naszej sceny wystąpili
aktorzy z Teatru Oddzielnego działającego przy
Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie, którzy swoją żywiołowością, przebojowością oraz energią
skłonili widzów do przemyśleń i wewnętrznych refleksji nad życiem, rodziną i pracą. Spektakl pt. „Kulisy teatru… małżeństwa… korporacji…” autorstwa i w reżyserii Pani Anny Korczyk, to farsa w trzech różnych odsłonach, naszych codziennych życiowych zmagań,
okraszona scenami tanecznymi,
dowcipnymi,
wyjątkowymi
piosenkami – napisanymi specjalnie do tej sztuki oraz humorystycznymi dialogami wziętymi prosto z życia. Dziękujemy serdecznie wszystkim aktorom za wspaniałe doznania artystyczne, Pani
reżyser, za ucieleśnienie swoich wizji teatralnych na scenie, bardzo życiowych, o czym mówili wychodzący ze spektaklu. Słowem każdy znalazł w sztuce coś dla siebie! Dziękujemy za przybycie i życzymy dalszych sukcesów scenicznych dla całego Teatru.
3 marca 2018 r. w MOK „Nad Borami”, odbył się wernisaż wystawy malarstwa Pani Ireny Ihnatowicz, która jest silnie związana
z sołectwem Meszna. Wernisaż upłynął w bardzo sympatycznej,
ciepłej atmosferze, którą
stworzyli przede wszystkim
przybili goście, a dodatkowo pogodne popołudnie
dodawało uroku prezentowanym obrazom. Dziękujemy wszystkim licznie przybyłym za wspólne, uroczyste otwarcie wystawy.

ry łączy ze sobą country,
bluegrass, reggae oraz
punk rock. Styl i charakter muzyków określa się jako „root’s rock”.
Tym razem artyści w kiltach, w   sześcioosobowym składzie, zagrali
głównie muzykę celtycką, przenosząc nas tym samym w irlandzkie klimaty. Dziękujemy
za świetną zabawę i tak ogromny „zastrzyk” pozytywnej energii.
Święta Wielkanocne coraz bliżej… z tej okazji zorganizowaliśmy „Wystawę rękodzieła wielkanocnego”, na której znalazło
się mnóstwo wielobarwnych stoisk. Wystawcy przygotowali istne cuda mieniące się wesołymi kolorami i tchnące wiosną. Ale to
nie jedyna przygotowana atrakcja! Oprócz wystawy, każdy chętny mógł spróbować swoich sił podczas „Warsztatów tradycyjnego zdobienia pisanek”,
prowadzonych
przez
Panią Bożenę Kubicę.
W trakcie zajęć uczestnicy stworzyli piękne
ozdoby, poznając staropolską metodę „drapania” pisanek. Znalazło
się także miejsce dla fanów kina. Na sali widowiskowej odbył się seans rekolekcyjny filmu „Dwie korony”, opowiadający o życiu i śmierci o. Maksymiliana Kolbe. Przy okazji
chcielibyśmy serdecznie podziękować Paniom z KGW Bystra za
upieczenie przepysznych ciast na wystawę.

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem
Praw Kobiet z okazji setnej rocznicy nadania praw wyborczych
Polkom. A kobiety obecnie mogą korzystać z tego co wywalczyły ich babki i prababki. Aby uczcić ten fakt, z okazji Dnia Kobiet,
9 marca w „Promyku ” odbył się koncert „One Man Show” w wykonaniu Pana Pawła Stępnia – multiinstrumentalisty, beatboxera,
stypendysty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także
półfinalisty V edycji Mam
Talent. Muzyk dostarczył
nam mnóstwo wrażeń
prezentując
różnorodną muzykę rozrywkową,
grając na fletach, instrumentach klawiszowych
oraz EWI. Panu Pawłowi
dziękujemy za dużą dawkę pozytywnych emocji, a wszystkim kobietom życzymy raz jeszcze dużo satysfakcji
z osiągnięć, poczucia własnej wartości i zadowolenia.

Najpiękniejszych Świąt Wielkanocnych!
Pisanych jajeczek, wierzbowych baziczek,
Kiełbasy święconej, dużo krzanu do niej,
Baby polukrzonej, kukiełki pieczonej,
Zmartwychwstania w duszy i Wiosny... po uszy!

życzy Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”
Agnieszka Sech
wraz z Pracownikami

W piątek 16 marca, z okazji Dnia Św. Patryka – patrona zielonej wyspy Irlandii, wystąpiła dobrze znana większości z publiczności, „Grupa Furmana”. Swoimi żywymi rytmami, rozgrzała całą publiczność do czerwoności! To jedyny polski zespół, któ-

Głos Gminy Wilkowice

9

10

Głos Gminy Wilkowice

Głos Gminy Wilkowice

11

KALENDARZ KULTURALNY GMINY WILKOWICE

KWIECIEŃ

UWAGA! PRZERWA W ZAJĘCIACH STAŁYCH GOK „Promyk” w dniach 24.03.-02.04. PIERWSZE ZAJĘCIA 03.04.
Data

Organizator

Miejsce

Odbiorcy

19:00 DKF „Promyk”: „ Lady M.”,

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Dorośli

18:30 Wernisaż wystawy fotografii „BTF 2017”

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

19:00 Klub Podróżnika: „Kajakiem po

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Czwartek

17:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Organizacje,

Piątek

19:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wstęp
wolny,
biletowany

Wtorek

19:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Środa

17:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Dzieci
z
Opiekunami

Środa

18:00

Związek
Podhalan

Dom
Strażaka
w
Wilkowicach

Wszyscy

Czwartek

16:30

GBP
w
Wilkowicach

GBP
w
Wilkowicach

Wszyscy

16:3017:30 „Budowanie pozytywnej samooceny

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Rodzice
dzieci
3-5 lat

17:00 Dyskusyjny wieczór przy świecach:

Stow. „Razem
dla Wilkowic”

Wszyscy

19:00 Tydzień Tańca: Występy grup

GOK „Promyk”

MOK „Nad
Borami”
w Mesznej
GOK
„Promyk”

Wtorek

03.04.
Wtorek

10.04.
Wtorek

10.04.
12.04.
13.04.
17.04.
18.04.
18.04.
19.04.
Piątek

20.04.
Piątek

20.04.
Poniedziałek

23.04.
Wtorek

24.04.
Czwartek

26.04.
Piątek

27.04.

Godzina

Nazwa imprezy

reż. W. Oldroyd

Beskidzkiego Towarzystwa Fotograficznego

Polsce”. Prowadzi P. Małgorzata Sikora
„Czwartkowe spotkania
z Organizacjami z Gminy Wilkowice”
Koncert „U studni – piosenki Starego
Dobrego Małżeństwa”. Bilety od 03.04.
DKF „Promyk”: „ Twój Vincent”,
reż. D. Kobiela, H. Welchman
Teatrzyk dla dzieci: „Wilk i zając”,
Studio Krak-Art z Krakowa
Posiady góralskie: „Strój regionalny
górali żywieckich.” Prowadzi P.
Barbara Rosiek
Wieczór autorski i otwarcie wystawy
prac P. Marii Krasnodębskiej
Spotkanie z psychologiem:
u dzieci, cz. 2”

„123 – Żołnierze Wyklęci wśród nas ”

tanecznych z GOK „Promyk”.
19:00 Tydzień Tańca: Seans filmowy:
„This is it”, reż. K. Ortega
10:00 Otwarcie placu zabaw z atrakcjami

17:00 Tydzień Tańca: Warsztaty taneczne

Dancehall. Prowadzi Mateusz Nowak

Działacze
Kultury

Wstęp
wolny,

zaproszenia!

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

Stow. Rozwoju
Wsi Bystra
„Bystrzańska
Inicjatywa”

Biwak
w Bystrej

Dzieci

GOK
„Promyk”

Młodzież
(od 10 lat)
zapisy!

GOK „Promyk”

AKTUALNE WYSTAWY ORGANIZOWANE PRZEZ GOK „PROMYK”:
GOK „PROMYK”: 10.04.-04.05. WYSTAWA FOTOGRAFII BIELSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO „BTF 2017”
IZBA REGIONALNA „STARA STOLARNIA”: 26.03.-09.04. WYSTAWA POKONKURSOWA PALM WIELKANOCNYCH
PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”

INFO: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra
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Jak w 1946 roku Wilkowianie sprzeciwili się włączeniu
ich małopolskiej gminy do woj. śląskiego
Kiedy Rzeczpospolita odrodziła się w 1918
roku i wprowadziła własny podział administracyjny na interesującym nas terenie ówczesnej
gminy Wilkowice kontynuowano dawne tradycje
włączając dawne galicyjskie Bystrą, Wilkowice
i Meszną do woj. krakowskiego i pow. bialskiego.
Podział ten został naruszony w czasach okupacji
niemieckiej, gdy zlikwidowano Białą i powiat bialski włączając je do Bielska oraz prowincji górnośląskiej należącej bezpośrednio do Rzeszy. Po
wojnie, w 1946 roku, nowe władze komunistycz-

ne planowały de facto utrzymać ten stan rzeczy,
dążąc do tego, by z powojennego województwa
krakowskiego wyłączyć pow. bialski (a więc także gminę Wilkowice) i włączyć je do pow. bielskiego, który leżał w województwie śląskim. Wiązało się to także z koncepcją połączenia Białej
z Bielskiem w jedno miasto.
To, co nastąpiło później zaskoczyło władze.
Przez ówczesny powiat bialski od Wilkowic na
południu po Bestwinę na północy i od Szczyrku
na zachodzie po Osiek i Kęty na wschodzie przetoczyła się fala protestów przeciw takiemu rozwiązania. W poszczególnych gminach zbierały się rady gmin
oraz organizowano masowe wiece (często z udziałem przytłaczającej większości mieszkańców), gdzie
domagano się pozostania w województwie krakowskim i ewentualnego włączenia Bielska, a nawet całego Śląska Cieszyńskiego do woj. krakowskiego. Takie stanowisko motywowane było faktem istnienia ciągle
jeszcze silnej mniejszości niemieckiej w Bielsku i obawą przed polityką władz w śląskich Katowicach. Ale
przede wszystkim walczono o zacho-

wanie swej tożsamości i regionalnej małopolskiej przynależności, kształtowanej przez wieki, a zagrożonej przez decyzje zapadające ponad ich głowami, gdzieś w Warszawie czy Katowicach. Taki protest odbył się również w Wilkowicach o czym przekonuje załączony dokument,
znajdujący się w Archiwum Państwowym w Bielsku-Białej.
Co ciekawe władza wycofała się wówczas
z tego pomysłu. Być może nie chciano w szeregach komunistów tworzyć niepotrzebnego pola
konfliktu w sytuacji, gdy zamierzano zalegalizować władze w mających dopiero nadejść wyborach do Sejmu Ustawodawczego. Niestety,
po sfałszowaniu tych ostatnich i przejęciu pełni
władzy nastąpiła w Polsce (zwanej teraz Polską
Rzeczpospolitą Ludową) pełna stalinizacja życia
politycznego i społecznego. Władze nie musiały się już liczyć z wolą społeczną. W 1951 roku
przeprowadzono reformę administracyjną, na
mocy której zlikwidowano pow. bialski, a jego teren w większości (m.in. Wilkowice i najbliższe
okolice po Szczyrk) włączono do pow. bielskiego i województwa katowickiego. Jedynie jego
wschodnia część (z Porąbką, Kętami, Osiekiem)
pozostała w granicach woj. krakowskiego.
dr Grzegorz Wnętrzak

Sprzątaj po swoim pupilu!
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe są określone między innymi w uchwalonym przez Radę Gminy Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilkowice” (uchwała nr XL/32/2017 z 27 września
2017 r.). Są tam takie zapisy, jak:
„§ 11.
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla
ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi właściwej opieki i dozoru.
3. Utrzymywanie zwierzęcia domowego na terenie nieruchomości może mieć miejsce wówczas, gdy zwierzę domowe znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub nieruchomość
jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej
opuszczenie.
4. Psy wykorzystywane do pilnowania powinny
być zabezpieczone przed wydostaniem się
poza teren pilnowanego obiektu.
5. Wyprowadzanie psów na terenach przeznaczonych do użytku wspólnego wymaga:
1) prowadzenia psa na smyczy przez osobę
zdatną do sprawowania kontroli nad zachowaniem psa, a w przypadku ras psów uznawanych za agresywne lub psów w inny sposób
zagrażających otoczeniu, dodatkowo psu należy założyć kaganiec,
2) natychmiastowego usuwania przez osoby wyprowadzające psa zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta, co nie dotyczy
osób niewidomych, korzystających z psów
przewodników.
6. Ponadto do obowiązków właścicieli zwierząt
domowych należy niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez te zwierzęta”.
Niestety w wielu miejscach możemy natknąć
się na nieczystości po czworonogach.
Pozostawianie psich odchodów na terenach
publicznych powoduje uzasadnione pretensje
osób korzystających z odpoczynku i rekreacji na

świeżym powietrzu. Aktualne przepisy nie regulują szczegółowego postępowania z takimi „minami” pozostawianymi na chodnikach, trawnikach, skwerach, w parkach itp. terenach.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej stoi na stanowisku, że dopuszczalne jest wyrzucanie psich odchodów, zapakowanych w służące temu celowi torebki, do zwykłych koszy ulicznych.
Sprzątajmy po naszych pupilach.
Kiedy wychodzimy na spacer z psem nie zapominajmy o zabraniu ze sobą torebki, którą
później wrzucimy do kosza.
Za nieuprzątnięcie psiej kupy strażnik gminny
może wypisać mandat. Kary sięgają 500 zł.
Obowiązek utrzymywania nieruchomości
w należytym stanie higieniczno-sanitarnym zapisany jest w ustawie z 5 grudnia 2008 roku
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i brzmi on: „…właściciel,
posiadacz lub zarządzający nieruchomością są
obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:
1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami
i ściekami;
2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;
3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości;
4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości”.

Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami

Co roku Rada Gminy uchwala „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wilkowice”. Wynika to z ustawy o ochronie zwierząt.
Zgodnie z art. 11 tej ustawy zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie
należy do zadań własnych Gminy.
Program obejmuje zadania związane z:
1) zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieką nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich
dokarmianie;
Głos Gminy Wilkowice

3) odławianiem bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizacją albo kastracją zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych
zwierząt;
6) usypianiem ślepych miotów;
7) wskazaniem gospodarstwa rolnego w celu
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Program ma zastosowanie do wszystkich
zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów.
Realizacja zadań wymienionych w punktach:
1, 3-6 i 8 powierzana jest Miejskiemu Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej na
podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Wilkowice a Gminą Bielsko-Biała.
Porozumienie obejmuje również usługę zbierania zwłok zwierząt pozostawionych na terenie
Gminy Wilkowice i przekazywanie ich do unieszkodliwienia. Zadania 2 i 7 realizuje Gmina Wilkowice.
Projekt Programu uzgadniany jest z powiatowym lekarzem weterynarii, organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze
gminy, dzierżawcami/zarządcami obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
Program zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków.
Koszty realizacji programu ponosi Gmina. W bieżącym roku jest kwota 59719,30 zł.
Obligatoryjnym jest uchwalenie przez gminy
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Realizacja zadań Programu zmierza do ograniczenia
liczby bezdomnych zwierząt, poprawy bytu tych
zwierząt oraz poprawy świadomości mieszkańców w sprawach dotyczących odpowiedzialnej
i właściwej opieki nad zwierzętami.
UG
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Warto przemyśleć…
22 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” oraz 2 lutego br. w siedzibie Stowarzyszenia „Pracownia na rzecz wszystkich
istot” w Bystrej, odbyły się spotkania współorganizowane przez ww. stowarzyszenie, a zainicjowane przez mieszkankę Bystrej Panią
Jolantę Kasprzyk, prowadzone przez Szefa Stowarzyszenia Pana Radosława Ślusarczyka, z udziałem Wójta Gminy Wilkowice p. Mieczysława Rączki w obecności pełnej sali nie tylko mieszkańców Bystrej, Wilkowic i Mesznej.
Pierwsze ze spotkań pt. „Mamy smog
w Bystrej” miało dać odpowiedź na trzy zawarte w zaproszeniu pytania:
Czy wiesz, że smog negatywnie wpływa na
zdrowie twoje i twoich bliskich w szczególności dzieci i osób starszych?
Czy wiesz, co go powoduje i co można
zrobić, by go ograniczyć?
Czy wiesz, że istnieje wiele możliwości otrzymania wsparcia finansowego dla
twoich działań służących poprawie jakości powietrza?
Moim zdaniem najważniejsze na dziś to
znaleźć możliwie szybko odpowiedź na podpytanie
co można zrobić, by ograniczyć smog?
Najpierw należałoby wiarygodnie zdefiniować istotę zjawiska smogowego. Smog
to obecność w powietrzu o dużej wilgotności (mgła 70% – 95% wilgotności) i niskiej
temperaturze (w porze zimowej) zanieczyszczeń pyłowo-gazowych generowanych przez
domowe układy grzewcze o bardzo niskiej
sprawności („kopciuchy”), opalanie kiepskim
paliwem, zbyt często mułem węglowym, flotokoncentratami, brykietami z węgla brunatnego czy węglem niskiej jakości (o wartości
energetycznej < 15 MJ/kg, wilgotności > 30%
i zawartości popiołu >40%).
Uwaga: Spalanie mułów i flotokoncentratów powoduje 50-krotne przekroczenie dopuszczalnego zapylenia w stosunku do spalania dobrego węgla grubego”.
Jest prawdą, iż w Bystrej smog występuje,
co jest rejestrowane na bieżąco i często odczuwane przez większość jej mieszkańców.
Okolicznością sprzyjającą powstawaniu smogu w Bystrej jest występująca w zimie, w dolinie Białki, inwersja temperatury hamująca
ruch zalegającego nad ziemią powietrza spotęgowana brakiem przewietrzenia związanego z istniejącym ukształtowaniem hydrogeograficznym terenu w dolinie rzeki Białki.
W Wilkowicach i Mesznej sytuacja jest korzystniejsza gdyż tzw. „Brama Wilkowicka”
(zwężenie między Beskidem Małym a Beskidem Śląskim stanowi niezły korytarz przewietrzający).
Dla wysokich stężeń zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu przyczynia się ciągle gęstniejąca zabudowa mieszkaniowa. Naczelnym generatorem, niżej wymienionych zanieczyszczeń pyłowych, są piece, kotły i kominki
spalające obok paliw złej jakości, śmieci m.in.
tworzywa sztuczne – PCV!, gumę, opakowania z przetworów nabiałowych, płyt drewnopochodnych, części lakierowanych mebli –
(cyjanowodór).
Ze strony ochrony zdrowia i życia ludzkiego
szczególnie szkodliwą substancją w powietrzu jest obecność pyłu zawieszonego. Jego
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cząstki o średnicy aerodynamicznej poniżej
2,5 [µm] oznaczone są jako PM2.5, a analogicznie PM10 mają średnicę nie większą od
10 [µm]. Najmniejsze z oznaczonych to PM1.
Normowo, dopuszczalny poziom średniodobowy dla stężenia PM10 wynosi 50 [mg/m3],
przez nie więcej niż 35 dni w roku, zaś dopuszczalny poziom średnioroczny to 40 [mg/
m3]. Istnieje obowiązek informowania mieszkańców gdy poziom zanieczyszczeń przekracza 200 [mg/m3], a alarmowania gdy osiąga
poziom 300 [mg/m3]. Dla PM2.5 dopuszczalne stężenie średnioroczne to 25 [mg/m3].
PM1.0 kumuluje się w organizmie, zawiera
substancje silnie trujące i rakotwórcze.
Poza cechami geometrycznymi i postacią
konstrukcyjną (kształtem) wpływ zanieczyszczeń pyłowych na zdrowie zależy od ich składu chemicznego, który zależy wprost od jego
źródła. W skład pyłu pochodzącego z procesów spalania wchodzą szkodliwe dla zdrowia
związki:
- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i jego pochodne,
- wśród związków z grupy (WWA) występuje benzo (A) piren – substancja mutogenna
i kancerogenna,
- związki z grupy dioksyn i furanów (trujące
związki chemiczne),
- metale ciężkie i ich związki (rtęć, kadm,
ołów, arsen),
- azbest.
Szkodliwy wpływ na zdrowie mają również
zanieczyszczenia gazowe:
- tlenek węgla (czad) – w Polsce rocznie ginie
z powodu zatrucie ~3500 osób,
- dwutlenek siarki SO,
- tlenki azotu N0x ze szczególnym uwzględnieniem dwutlenku azotu (NO ) w reakcjach fotochemicznych powstaje
2 trujący
ozon troposferyczny.
Jeśli zanieczyszczenia pyłowe „zarażone”
ww. związkami zajmują przestrzeń do 40 m
nad powierzchnią ziemi to mamy do czynienia z tzw. niską emisją, która jest przedmiotem naszej uwagi.
Dominującym źródłem zanieczyszczeń pyłowych powietrza jest spalanie w sezonie
grzewczym, w budynkach o złym stanie technicznym, złej jakości paliw, w piecach o niskiej sprawności.
Jednocześnie można przypuszczać, że zbyt
duża liczba budynków w naszej gminie jest
bądź w ogóle nieocieplona bądź ocieplona
niezgodnie z obowiązującą ustawą „Prawo budowlane”! (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn.
zm.).
W Polsce ponad 70% domów jest nieocieplona. Wśród domów ocieplonych:
• pasywne < 15 (kWh/m2*R )
• o bardzo wysokim standardzie 30 (kWh/
m2*R ) jest 1,2 %, (45000),
• niskoenergetyczne ~ 40 (kWh/m2*R ), 6,7
%, (335000),
• energooszczędne ~ 70 (kWh/m2*R ), 20,1
%, (1 mln),
• niskim standardzie ~ 150 (kWh/m2*R ),
34,0% ( 1,7 mln),
• bardzo niskim standardzie >200 (kWh/
m2*R), 38,0% (1,9 mln).
Ocieplając budynek – jego ściany zewnętrzne, otwory okienne i drzwiowe i bądź
stropy, bądź dachy można zmniejszyć koszty ogrzewania nawet ponad 40%, a tym saGłos Gminy Wilkowice

mym spalać mniej paliw generujących zanieczyszczenia.
Niemal „od ręki” można zmniejszyć sezonowe koszty ogrzewania poprzez zmianę
swoich dotychczasowych nawyków, w tym
między innymi:
• w pomieszczeniach swojego mieszkania
zachowując temperaturę zgodną z zaleceniami Polskich Norm (PN); np. w pokojach dziennych 20 [°C], w sypialni, korytarzach i kuchniach 18 [°C] (w kuchniach istnieją też inne źródła energii cieplnej – np.
urządzenia AGD), w łazienkach i toaletach
22-24 [°C],
• wyposaż pomieszczenie, w których przebywacie najczęściej, w termometr i obserwuj
jego wskazania.
Uwaga: Istnieje pojęcie temperatura „odczuwalna” przez człowieka, która jest średnią
arytmetyczną temperatury powietrza w pomieszczeniu i temperaturą ścian wewnętrznych w pomieszczeniu (to=(tp+ts)/2).
• obniżając temperaturę w pomieszczeniu
o 1 [°C] zmniejszasz zużycie energii cieplnej o (3% do 5%),
• przy wyższych temperaturach w pomieszczeniu ucieczka „ciepła” na zewnątrz jest
bardziej intensywna! np. gdy temperatura zewnętrzna wynosi O [°C] to jeśli w pomieszczeniu występuje raz 23 [°C], a raz
20 [°C] to różnica „ucieczki” ciepła wynosi
(10% do 15%),
• wykorzystuj ciepło od nasłonecznienia
(efekt cieplarniany!) nie zasłaniając okien;
po zachodzie słońca okna zasłaniaj, ale nie
zasłaniając grzejników,
• ze względów higieniczno-biologicznych
należy wietrzyć pomieszczenia; w zimie
wietrz krótko, ale intensywnie,
• obniż temperaturę w mieszkaniu gdy domownicy idą do pracy lub szkoły,
• w czasie kilkudniowej nieobecności
w domu nie wyłączaj ogrzewania a jedynie
go zmniejsz,
• uszczelnij stare okna i drzwi (20% „ciepła”
ucieka przez okna),
• stosuj ekrany „odbijające” ciepło (styropian
pokryty folią aluminiową) między ścianą
a grzejnikiem – podnoszą sprawność grzejnika o 4%),
• przebywając w pomieszczeniu bądź stosownie ubrany.
Poza niską emisją na wzrost zanieczyszczeń pyłowych powietrza znaczący wpływ
ma transport ze szczególnym uwzględnieniem samochodowych silników wysokoprężnych (diesel). Większe znaczenie ma to
w miastach. Posiadacze diesli w Polsce z racji ich wieku i stanu technicznego mają kłopoty z utrzymaniem dopuszczalnego poziomu emisji spalin. Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi są przystosowane do dalszych
przebiegów, w ruchu miejskim, na krótkich
trasach, pojawiają się problemy z filtrem cząstek stałych, którego brak działań generuje
więcej zanieczyszczeń.
Poziom emisji zanieczyszczeń związanych
z transportem ma związek ze złymi nawykami komunikacyjnymi dużej części polskich
kierowców. Zbyt częste podróżowanie w pojedynkę, rozwiązania urbanistyczne faworyzujące transport niepubliczny, jazda z nieszczelnymi układami wydechowymi, lekceważenie wycieków płynów eksploatacyjnych.

Zastanowienie budzi niezgodność opinii
specjalistów na problem proporcji udziałów
w zanieczyszczeniach pyłowo-chemicznych
powietrza z tytułu niskiej emisji – przemysłu
czy transportu? np.:
- wg opinii Naczelnej Izby Kontroli (NIK) za
smog odpowiedzialne są głównie piece
grzewcze,
- w gospodarstwach indywidualnych – od
(82% do 92,3%),
- wg Państwowej Inspekcji Sanitarnej za
smog odpowiada w 60% niska emisja,
w 30% transport,
a w 10% inne, w tym przemysł,
- wg Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za smog w 52% odpowiada niska
emisja, przemysł w 17%, transport w 10%,
energetyka w 9%, inne źródła to 8%, a rolnictwo 4%.
Uwaga! Wg autora T. Kopty artykułu
z „Przeglądu Komunalnego” Nr 1/2018, wśród
źródeł smogu przeszacowany jest udział pieców, a niedoszacowany pojazdów, taki pogląd został wyrażony na podstawie analizy
porównawczej wielu tematycznych opracowań i wyników badań prowadzonych za pomocą różnych metodologii. Tenże autor zwraca uwagę na problem tzw. emisji wtórnej, powodowanej przez pojazdy zgarniające swoim ruchem wszystko co znajduje się na ulicach, a pochodzi z różnych źródeł. (należałoby wrócić do mycia ulic i chodników szczególnie po sezonie zimowym).
Reasumując, wpływ na poziom stężenia
zanieczyszczeń mają łącznie – wielkość emisji, warunki wprowadzenia ich do powietrza,
położenie źródeł emisji, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu oraz warunki meteorologiczne. Aktualnie stan jakości powietrza
jest zły i wymaga skutecznych i długotrwałych działań dla jego poprawy.
Liczne badania prowadzone w wielu miejscach na świecie wskazują niezbicie na istnienie związku pomiędzy ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza a występowaniem
różnorodnych negatywnych efektów zdrowotnych.
Szczególnie narażonymi grupami są dzieci do 18 roku życia, także w okresie prenatalnym, osoby z istniejącymi chorobami układu
krążenia i układu oddechowego. Towarzyszące tym grupom objawy chorobowe to w ogólności – problemy laryngologiczne (problemy z oddychaniem, podrażnienia nosa i gardła, kaszel, katar, zapalenie zatok), problemy układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca), problemy układu oddechowego (częste infekcje dróg oddechowych,
zaostrzenie astmy, nowotwór płuc), problemy neontologiczne (przedwczesne porody,
obumarcie płodu, niska waga urodzeniowa),
problemy układu nerwowego (problemy z pamięcią i koncentracją, stany depresyjne, przyspieszone starzenie się układu nerwowego,
zatory i udary mózgu).
Trzeba korzystać z wiedzy autorytetów
medycznych, którzy w różny sposób powinni uświadamiać mieszkańcom rzeczywistość
zagrożeń i wskazywać sposoby ich praktycznego minimalizowania. Pierwsze lokalne próby publicznych wystąpień w tym przedmiocie
podjęła lekarka pulmonolog z Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej p. Dorota Radecka oraz kardiolog dr Bartosz Skwar-

na, którzy wystąpili na styczniowym spotkaniu w „Promyku”.
Co można zrobić, aby jutro mogło być
lepiej, w przedmiocie poprawy jakości powietrza, w Gminie Wilkowice, a szczególnie w Bystrej.
1. W rozmaity i atrakcyjny sposób uświadamiać mieszkańcom istotę i wagę istniejącego problemu smogu i niosące przez niego zagrożenia zdrowia i życia.
2. Włączmy ww. działania do gminnych placówek przedszkolnych i szkolnych, podczas zgromadzeń lokalnych społeczności,
stowarzyszeń pozarządowych, organizacji, klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych, kościołów, władz samorządowych.
3. Tworzyć i rozpowszechniać stosowne apele, promować sposoby, metody i zasady piętnujące naganne zachowania osób,
obok wskazywania dobrych nawyków
w przedmiocie ograniczeń smogu.
4. Dawać społeczne poparcie i instytucjonalne przyzwolenie dla funkcjonariuszy służb
mundurowych spełniających powinności
w zakresie uświadamiania, pouczania, egzekwowania zaleceń ww. uchwały w stosunku do mieszkańców drastycznie naruszających zasady współżycia społecznego
w walce ze smogiem.
5. Spalać gaz ziemny!, jeśli węgiel kamienny
to wysokokaloryczny, o niskiej wilgotności
i małej zawartości kamienia.
6. Dążyć do zastąpienia „kopciuchów” kotłami nowej generacji klasy V, ale przewidywać, że już być może w niedalekiej przyszłości udział węgla wśród paliw będzie
znacząco maleć; zastanowić się czy nie kupić od zaraz nowoczesnego-kondensacyjnego kotła gazowego, wyjątkowo niskoemisyjnego w stosunku do węglowych (o wysokiej „sprawności” >100%).
7. Byłoby dobrze, aby wyposażać swoją kotłownię w indywidualny gazowy podgrzewacz wody użytkowej (CWU), który znacząco obniżyłby uruchamianie pieców dla
celów higienicznych w lecie.
8. Korzystać z odnawialnych źródeł energii: słońca, wody, wiatru, energii zawartej
w wodach geotermalnych – poprzez stosowanie kolektorów słonecznych do wytwarzania C.W.U. (bardzo efektywne od
kwietnia do października), baterii fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej zasilających odbiorniki małej mocy, małych elektrowni wodnych (MEWo) – zasoby
rzeki Białki, małych elektrowni wiatrowych
(MEWi) – nasza gmina chyba jako jedyna
w powiecie, w planie przestrzennego zagospodarowania, PPŻ, posiada zapis umożliwiający postawienie elektrowni wiatrowych
w strefie Bramy Wilkowickiej, pomp ciepła
(działa na Magurce Wilkowickiej w obiekcie
trasy biegowej).
9. Nadawać priorytet termomodernizacji budynków mieszkalnych zgodnie z wymogami ustawy „Prawo Budowlane”!
10. Zrozumieć, że jeśli bądź posiadacz bądź
zarządca obiektu budowlanego przeprowadzi poprawnie jego termomodernizację
– i obiektu i układu grzewczego, nawet bez
zewnętrznego zasilania to osiągnie zysk
z tytułu: – zwrotu nakładów inwestycyjnych,
z powodu zmniejszenia kosztów ogrzewania, braku konieczności obsługi kotłowni,
przestanie truć siebie i sąsiadów, (zaoszGłos Gminy Wilkowice

czędzi koszt leczenia).
11. Ograniczać budownictwo rozproszone!
Dla budownictwa skupionego – mieszkalnego, usługowego i użyteczności publicznej można zbudować źródło ogrzewania
zdalaczynnego mogące wykorzystywać lokalne surowce palne.
12. Synchronizować obowiązujące plany
przestrzennego zagospodarowania z planami zaopatrzenia gminy w energię cieplną, paliwa gazowe i energię elektryczną.
13. Powszechnie korzystać z dobrej w Bystrej komunikacji publicznej! Po ukończeniu 70 roku życia można podróżować autobusami MZK za darmo. Zadbać, aby na linii
„57” kursowały autobusy o obniżonej emisji
spalin (EURO 6).
14. Znaleźć w naszej gminie specjalistę ds.
gospodarowania energią z możliwością
jego współudziału z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego
15. Na cele związane z ochroną powietrza
podejmować starania o pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów samorządowych i rządowych – krajowych i zagranicznych.
16. Zorganizować konkurs na innowacyjne
pomysły w przedmiocie ograniczenia zanieczyszczeni powietrza.
17. Powiększać potencjał zielonej infrastruktury na obszarze Gminy Wilkowice.
Zieleń przynosi korzyści:
- jako dostawa tlenu i pochłaniacz dwutlenku
węgla (CO ) oraz jako naturalne filtry czyszczące powietrze z zanieczyszczeń pyłowogazowych (10 dojrzałych drzew usuwa do
~46 kg zanieczyszczeń rocznie,
- jako żywe i tanie klimatyzatory – roślinność
znacząco schładza powietrze w upalne dni,
- jako ogranicznik (rośliny i podłoże) spływu
wód powierzchniowych, co zmniejsza straty wynikłe z nawalnych opadów.
Zielone elewacje:
- chronią elewacje budynków przed czynnikami atmosferycznymi – słońcem, wiatrem
i temperaturą, wydłużając ich żywotność,
- obniżają koszty zużywanej energii – pokrycie elewacji gęstym pnączem pozwala na
oszczędność nawet o 15-30%) rocznie na
kosztach klimatyzacji.
Zielone dachy:
- pozwalają zarządzać wodą deszczową redukując koszty budowy i utrzymania kanalizacji deszczowej – dach ekstensywny zatrzymuje i oddaje do 50% wody opadowej
w skali roku,
- żywotność zielonego dachu jest 2 razy dłuższa niż zwykłego (wzrasta z 7-10 lat do 2530 lat,
- mogą być dodatkową przestrzenią wykorzystywaną przez użytkowników budynku
– odpoczynek, sport, …
Zielone drogi:
- krzewy i drzewa to istotny element infrastruktury dróg, który należy planować od
wczesnego etapu projektowania urbanistycznego (tworzyć przestrzenie przewietrzające),
- odpowiednio dobrany materiał roślinny, dobrej jakości, poprawia architekturę krajobrazu.
dr inż. Zbigniew Banet
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Szanowny Czytelniku!
Serdecznie dziękujemy za Twoją wyrozumiałość podczas
trwania skontrum w GBP w Wilkowicach oraz filiach.
Informujemy, że biblioteki w Gminie Wilkowice
będą nieczynne w dniu 30 marca br., tj. Wielki Piątek.
Zapraszamy po Świętach Wielkiej Nocy!
Dyrektor GBP w Wilkowicach

ZOSTAW SWÓJ 1% W WILKOWICACH
SZANOWNI PAŃSTWO!
Jesteśmy z Wami od 2006 r., a od 2008 r. posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.
Misją naszej organizacji jest współudział w tworzeniu warunków rozwoju i promocji Wilkowic - miejscowości malowniczo położonej pomiędzy Beskidem Śląskim a Beskidem
Małym, którą realizujemy poprzez:
1. Eksponowanie walorów miejscowości i tworzenie atrakcji
przyciągających turystów.
2. Kultywowanie tradycji i kultury regionu.
3. Upowszechnianie inicjatyw prozdrowotnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym, rozwój kultury fizycznej
i sportu.
4. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wyrównanie
szans wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.
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
16
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sprzętu i pomocy dydaktycznych dla placówki. W chwili obecnej
ą kwotę przekazano na konto Rady Rodziców.
Długosz Małgorzata – dyr. ZSP Meszna

dziAłANiA w zSP w MESzNEj
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łączone
elektryczne oraz przy włącznikach, aby
przypominać uczniom nie tylko o gaszeniu
zbędnego oświetlenia.
Projekt edukacyjny – Euronet 50/50
Max determinuje wiele działań ekologicznych wśród uczniów i przedszkolaków naszej placówki, miejmy nadzieję, że również w okresie wakacyjnym
propagowane typy zachowań staną się
nawykami, a następnie postawami naszych uczniów.
Janusz Prochownik

FITI-CAR
WILKOWICE

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

kowice

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
WILKOWICE
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Lek.med. Maciej Majcherczyk
specjalista chorób wewntrznych
ENDOKRYNOLOG
USG tarczycy
Gabinet lekarski:
Szczyrk ul.Zdrowia 1
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576
www.endokrynologmajcherczyk.pl
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Do wynajęcia
lokal użytkowy
o powierzchni ok 1000 m2
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej posiada do wynajęcia pomieszczenia o powierzchni ok.
1000 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej. Pomieszczenia przystosowane są do produkcji i dystrybucji w systemie cateringowym posiłków w ilości do tysiąca zestawów dzienne; istnieje możliwość przystosowania pomieszczeń na
inne potrzeby. Lokal jest wydzielony w większym budynku, usytuowany jest na trzech kondygnacjach oraz
posiada przynależne miejsca parkingowe. Dojazd do
obiektu drogą wewnętrzną Centrum.

Więcej informacji pod numerem

tel. 33/4991824.

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

CZAS NA ROWER
ROWERY
GIANT, KELLYS
oraz
ELEKTRYCZNE
Kontakt
tel. (33) 821-12-55, 797-481-181
akcesoria - części - serwis
P
–
Zapraszamy
–
na zakupy
i serwis
–
–
–
10 rat –bez kosztów
–
–
Wilkowice,– ul. Żywiecka

tel. 33/ 817 18 13
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BYSTREJ

43-360 Bystra, ul. Zdrojowa 3, tel./fax: (33) 817-13-71, www.bsbystra.pl, bank@bsbystra.pl
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KREDYT WIOSENNY

na bardzo preferencyjnych warunkach !!!

______________________________________________________________________

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców Gminy – oferujemy bardzo
nisko oprocentowany kredyt przeznaczony na przyłącza
wodne i kanalizacyjne oraz ochronę środowiska.

______________________________________________________________

Nowa usługa !!!
PRZELEWY EKSPRESOWE (BLUECASH)
Pieniądze w minutę na rachunku odbiorcy !!!
Szczegóły oferty w placówkach Banku oraz na stronie internetowej: www.bsbystra.pl
Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Głos Wydawca:
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Trwa realizacja Projektu
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”
Trwa realizacja Projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.
Inwestycja została podzielona na III Etapy:
• Etap I – budowa ok. 38 km sieci kanalizacji sanitarnej, a także 7 przydomowych przepompowni ścieków. Trwa
realizacja budowy kanalizacji Etap I.
• Etap II – budowa ok. 30 km sieci kanalizacji sanitarnej, 2 przydomowych
przepompowni ścieków oraz 2 kompletnych pompowni ścieków sanitarnych. Etap przed wyłonieniem Wykonawcy Robót.
• Etap III – budowa ok. 10 km sieci kanalizacji oraz 3 przydomowych
przepompowni
ścieków.
Etap przed ogłoszeniem przetargu.
Zakres
całego
projektu
obejmuje budowę ponad 78 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym ponad 53 km
kanalizacji
sanitarnej
grawitacyjnej,
2 km kanalizacji sanitarnej tłoczonej,
32 km sięgaczy i przyłączy do nieruchomości. Wybudowane zostaną 2 pompownie ścieków sanitarnych oraz odtworzone nawierzchnie istniejących dróg w pasie planowanych robót budowlano – montażowych.

Zasadniczym i nadrzędnym celem inwestycji jest zwiększenie liczby ludności
korzystającej z nowoczesnego systemu
oczyszczania ścieków komunalnych, powstających na terenie Gminy Wilkowice.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej przyłączenie do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego obszaru zamieszkiwanego przez 5 293 mieszkańców.
Wartość całkowita projektu została oszacowana na ponad 113 mln zł. Uzyskano
dofinansowanie ze środków unijnych na
kwotę 58 mln zł.
Aktualności
W październiku rozpoczęły się roboty
związane z realizacją Etapu I, którego wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu
jest firma INSTALBUD Sp z o. o. z Rzeszowa. Prace budowlano - montażowe rozpoczęły się od ulic: Kościelnej, Tatrzańskiej,
Skośnej – REJON A, Łukowej, Brzozowej
– REJON B, Handlowej – REJON C, Wypoczynkowej, Spacerowej – REJON K i Do
Boru – REJON L.
W okresie do 16.03.2018 r. wykonano
łącznie 2300 m kanalizacji sanitarnej co
stanowi ok. 7% zaawansowania robót Etapu I.

Podłączenie budynków do wykonanej
sieci kanalizacyjnej.
Etap I inwestycji w projekcie podzielono na następujące obszary: A, B, C, G, H,
K, L, natomiast celem usprawnienia podłączania do sieci obszary duże tj. B i C
zostaną podzielone na mniejsze zlewnie.
W sumie dla I etapu wydzielono 15 zlewni.
Każda zlewnia po zakończeniu robót
przejdzie osobno procedury odbioru, zakończone pozwoleniem na użytkowanie.
Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie odebranego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Gmina pisemnie poinformuje
właścicieli posesji z danego rejonu o obowiązku podłączania budynku do wybudowanej kanalizacji, które powinno nastąpić
w terminie 6 miesięcy od daty powiadomienia.
Po otrzymaniu takiego powiadomienia
właściciel nieruchomości powinien wystąpić do odbiorcy ścieków – AQUA S.A.
o wydanie warunków technicznych na podłączenie do kanalizacji, a po ich uzyskaniu
zawrzeć umowę podłączeniową.
Koszty wykonanie przyłącza ponosi właściciel nieruchomości, a po jego wykonaniu zgłasza je do odbioru (w otwartym wykopie) do Działu Technicznego AQUA S.A.
Po odbiorze przyłącza i geodezyjnym
pomiarze powykonawczym właściciel podpisuje umowę z AQUA S.A. na odprowadzenia ścieków.
ERMAT GROUP

Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” jest
współfinansowany dotacją z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Chrystus zmartwychwstał
prawdziwie zmartwychwstał
Alleluja!

Tak brzmiały słowa naocznych świadków zdarzenia.
Powtarzamy je z tą samą wiarą, jaką były wypowiedziane
po raz pierwszy. Tą prawdą chcemy dzisiaj
na nowo się dzielić, jak pełnią Ewangelii.
Dzielimy się nią z radością. Jak bowiem nie cieszyć się
ze zwycięstwa życia nad śmiercią? Jak nie radować się
ze zwycięstwa dobra nad złem?
Szanowni Mieszkańcy
Gminy Wilkowice i Goście!

Niech będzie
Wiosna – mimo chłodów,
Radość – mimo smutków,
Szczęście – mimo trudów życia,
Nadzieja – mimo beznadziei
Paschalnej radości na Święta
Zmartwychwstania Pańskiego
Mieszkańcom Gminy Wilkowice
oraz Gościom
życzą członkowie Stowarzyszenia
„Razem dla Wilkowic”

Niech pamięć o tajemnicy Wielkiej Nocy przynosi
pokój, Niech umacnia nadzieję i rozpala miłość,
a Zmartwychwstały Chrystus niech błogosławi!
W serdecznej pamięci
Janina Janica-Piechota
radna Powiatu Bielskiego
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