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Kanalizacja
sanitarna – budowa
Na terenie Gminy Wilkowice w sołectwach Bystra,
Meszna oraz Wilkowice trwają roboty budowlano montażowe związane z realizacją Projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.
W miesiącu kwietniu realizowano prace w:
- Mesznej: ul. Olchowa, Polna, Zielona;
- Bystrej: ul. Wrzosowa, Skośna, Kościelna, Grzybowa, Pasterska, Leśna;
- Wilkowicach: ul. Wypoczynkowa, Relaksowa, Spacerowa.

Bystra, rejon ul. Skośnej

Meszna, rejon ul. Polnej i ul. Olchowej

Zapraszamy na nasz profil na

c.d. na str. 2

www.facebook.com/gminawilkowice/

c.d. ze str. 1

Dotychczas wybudowano łącznie 4,23
km sieci kanalizacji sanitarnej, co stanowi
ok. 12 % zakresu robót w ramach I etapu
budowy kanalizacji.
W najbliższym czasie planowana jest
kontynuacja robót w rejonie w/w ulic.
O możliwym terminie podłączeń do
nowo wybudowanej sieci kanalizacji,
Urząd Gminy będzie powiadamiał zainteresowanych mieszkańców po uzyskaniu
pozwolenia na użytkowanie.

Bystra, ul. Kościelna /komora przewiertowa/

W marcu 2018 r. Gmina podpisała umowę z Pracownią Ekspertyz Środowiskowych „DENDRUS” z Żywca na pełnienie stałego nadzoru przyrodniczego nad
realizacją robót budowlanych w ramach
tego projektu. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności prowadzenie nadzoru
przyrodniczego nad działaniami, które ze

względu na charakter inwestycji powodują powstanie sztucznych pułapek dla zwierząt, wydanie zaleceń dotyczących prac
związanych z terenami zieleni, tj. wycinki drzew i krzewów oraz zabezpieczenie
drzew nieprzeznaczonych do wycinki.
Nadzór przyrodniczy obejmuje także
stałe kontrole prowadzenia prac w wyznaczonych terminach oraz potwierdzenie,
przed rozpoczęciem wycinki, braku występowania lęgów ptaków, nietoperzy i innych gatunków chronionych w miejscach
objętych robotami.
Firma „DENDRUS” odpowiedzialna także będzie za wskazywanie działań minimalizujących straty w środowisku przyrodniczym, a w razie konieczności za prowadzenie nadzoru nad przenoszeniem gatunków chronionych.
ERMAT GROUP

Ochotnicza
Straż Pożarna

90-lecie
Straży pożarnej w Mesznej połączone z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka
26 maja 2018
zaprasza na
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Uchwały podjęte na sesji w dniu 28 marca 2018 r.:
XLVI/385/2018

XLVI/386/2018

XLVI/387/2018

Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilkowice na rok 2018.
Zmiany uchwały nr IX/71/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze
w przedszkolach, szkołach, a także odpowiednio w ich zespołach prowadzonych przez Gminę Wilkowice oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.
Zmiany Uchwały Nr XXXII/271/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wskazania miejsca
realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wilkowice
w latach szkolnych 2017/2018 do 2020/2021.

XLVI/388/2018

Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2018.

XLVI/389/2018

Wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2018-2033.
Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie
Gminy Wilkowice.
Podziału Gminy Wilkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu.
Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.

XLVI/390/2018
XLVI/391/2018
XLVI/392/2018
XLVI/393/2018

Pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowej siedziby Posterunku Policji w Wilkowicach.

WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka między innymi:
• odbył spotkanie w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach ze Starostą Bielskim A. Płonką oraz Prezesem Polskiego
Związku Narciarskiego A. Tajnerem w sprawie modernizacji tras do
narciarstwa biegowego na Magurce Wilkowickiej,
• wziął udział w Walnym Zebraniu Kółka Rolniczego w Wilkowicach,
• wziął udział w zebraniach wiejskich w sołectwach Bystra, Meszna
Wilkowice w trakcie których przedstawił informację na temat zrealizowanych inwestycji w 2017 r. oraz zamierzenia i plany inwestycyjne na 2018 r.,
• wziął udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Bielskiego.
Podpisano umowy na:
• realizację zadania publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej

i przebudowa zarurowanego rowu w rejonie ul. Wiśniowej i Jagodowej w Bystrej”,
• realizację zadania publicznego pn. „Remont cząstkowy dróg – nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Wilkowice w sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice”.
Przeprowadzono negocjację w celu podpisania umowy na realizację
zadania publicznego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach”.
Ogłoszono przetargi na:
• „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice
w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap 2 - rejon D, E, F1, F2”.
W trakcie wyłonienia wykonawcy trwa postępowanie na „Budowę sieci kanalizacji na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap 3 – rejon M,N,O,P,R,S”.

DZIELNICOWI W TERENIE
W okresie od lutego do lipca br. dzielnicowi Gminy Wilkowice tj. asp. szt. Rafał
Semik oraz mł. asp. Marcin Krawiec podejmą
priorytetowe działania na terenie wybranych
miejsc naszej gminy. W związku z otrzymanymi licznymi zgłoszeniami mieszkańców
odzwierciedlanymi we wpisach do Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, wskazani

dzielnicowi szczególnym nadzorem obejmą
następujące miejsca i związane z nimi zagrożenia na terenie Gminy Wilkowice:
1. Wilkowice ul. Wyzwolenia, przejazd kolejowy – zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez pieszych i kierujących
pojazdami niestosującymi się do sygnalizacji
zabraniającej wjazdu i wejścia na teren przejazdu po opuszczeniu zapór przejazdu.
2. Bystra ul. Klimczoka rejon sklepu spożywczego ABC – posesji nr 169 – zagrożenia

dla ładu i porządku publicznego przez osoby spożywające napoje alkoholowe wbrew
przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.
Zakładany cel opisanych działań priorytetowych to ograniczenie do minimum wymienionych negatywnych zachowań stanowiących zagrożenie dla ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa we wskazanych
miejscach.
KP Szczyrk

Szanowni pasażerowie!
W związku z wprowadzeniem zastępczej komunikacji autobusowej w ciągu linii kolejowej nr 139 na odcinku Bielsko-Biała Główna - Żywiec oraz Żywiec - Bielsko-Biała Główna, informujemy, że pasażerowie Kolei Śląskich Sp. z o. o., proszeni są o korzystanie z przystanku autobusowego „Wilkowice Skrzyżowanie” przy ul. Żywieckiej (koło D.H. „Rogacz”), a nie jak dotychczas z dworca kolejowego Wilkowice Bystra.
Zastępcza komunikacja autobusowa kursować będzie od dnia 17.04.2018 r. do 27.05.2018 r.
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Wiosenne porządki z Bystrzakami
Aby uczcić 22 kwietnia – dzień, w którym obchodzimy ŚWIĘTO ZIEMI wyszliśmy
w teren i posprzątaliśmy tereny sąsiadują-

ce z naszą szkołą. Śmieci, jak zwykle było
dużo i były wszędzie (najwięcej plastiku, były
też reklamówki jednorazowe, kubki i pojemniki na żywność, kawałki styropianu i niedopałki papierosów).
Oprócz tego znaleźliśmy sandał, żakiet
i obudowę z magnetofonu. Zebraliśmy 2 worki śmieci, najwięcej było niedopałków papierosów – tak przy okazji kierujemy swoją prośbę do palaczy – nie róbcie wielkiej popielniczki z naszego parku.
Były też opakowania po chipsach, batonach i butelki.
Licznie rozstawione kosze na śmieci czę-

sto stoją puste, bo śmieci jest dużo… ale
poza koszami. Lenistwo niektórych ludzi
przyprawia o zawrót głowy.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
(klasa 6b wraz z wychowawczynią)

PRZEDSZKOLAKI Z BYSTEJ – MAŁYMI BADACZAMI PRZYRODY
Jak co roku przedszkolaki z Bystrej głośno i licznie pożegnały zimę „robiąc dużo hałasu” na kołatkach, grzechotkach i drewnianych patyczkach. Pamiętając o zasadach
dbania o środowisko, uczestniczyły w spaleniu marzanny wykonanej ze słomy i ozdobionej bibułą. Śpiewając wiosenne piosenki
i niosąc wykonane przez dzieci, przyozdobione gaiki – maiki przeszły ulicą Klimczoka
do przedszkola, witając w ten sposób oczekiwaną przez wszystkich porę roku – wiosnę.
Wiosna zawitała również w kącikach przyrody w każdej grupie. Dzieci samodzielnie
wysiewały nasiona zbóż, rzeżuchy i kwiatów, sadziły pietruszkę i cebulę a następnie

kiełki rzeżuchy, zieloną cebulkę oraz natkę
pietruszki z apetytem degustowały podczas
śniadań.
Realizując zamierzenia rocznego planu
pracy dzieci poszerzały swoją wiedzę, wykonując różnorodne doświadczenia i eksperymenty: z wodą, śniegiem, lodem, solą i barwnikami. Dowiedziały się, że malować można nie tylko na kartce, ale również na mleku. Obserwowały erupcję „wulkanu” w butelce, tworzyły morskie fale łącząc zabarwioną
wodę z oliwą, poznały właściwości magnesów, kręcąc bączkiem obserwowały tworzenie się barwnych plam.
W przedszkolu dużą uwagę zwracamy na

poszanowanie przyrody i ochronę środowiska, dlatego dzieci wspólnie z nauczycielkami stworzyły „Kodeks ekologa”, którego zobowiązały się przestrzegać. Nasze przedszkolaki uczestniczyły także w konkursach
plastycznych: międzynarodowym „Mieszkam
w Beskidach”, w którym Dominik Reczek
i Hania Kubańda zajęli II miejsce, a Wiktoria
Kos, Natalia Mąka i Marysia Barcik – wyróżnienia. Dzieci przygotowały także prace plastyczne na konkursy: „Drzewo naszym skarbem i przyjacielem”, „Śląskie bez smogu
– zadbajmy razem o czyste powietrze”, „Kto
ty jesteś - Polak mały”.
Kierując się dewizą „W zdrowym ciele
– ruchu wiele” z niecierpliwością czekamy
na uroczyste otwarcie placu zabaw dla dzieci
przy Placu Biwakowym, na które przedszkolaki zostały zaproszone i z wielką radością
skorzystają z tego zaproszenia 26 kwietnia.
17 maja o godzinie 9:45 zapraszamy
wszystkie dzieci, które od 1 września rozpoczną edukację w naszym przedszkolu na
Dzień Otwarty, podczas którego czeka wiele atrakcji i niespodzianek, a więc do zobaczenia.
Urszula Polakow

HISTORYCZNY WYNIK UCZENNIC SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.
KRÓLOWEJ JADWIGI W WILKOWICACH Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI
Uczennice Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi, po zdobyciu Wicemistrzostwa Województwa w narciarstwie biegowym wystartowały w Finale Ogólnopolskich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Igrzysk Dzieci
w Białce Tatrzańskiej.
Przez trzy dni rywalizowano o medale
w sześciu kategoriach, rocznik 2002, rocznik 2003, rocznik 2004, rocznik 2005, rocznik
2006 oraz rocznik 2007 i młodsi.
Dwukrotną Mistrzynią Polski została
uczennica klasy 7A Maria Jakubiec, która
wygrała bieg zarówno w stylu klasycznym na
dystansie 3 km, jak i w stylu dowolnym na dystansie 5 km.
W tej samej kategorii Kalina Dziubek uplasowała się na 12 miejscu dnia pierwszego oraz na 5 miejscu w drugim dniu podczas zmagań stylem dowolnym. Emilia Dobija była 5 w stylu klasycznym oraz 8 podczas
biegu techniką dowolną. Karolina Żmij uplasowała się na 13 oraz 10 pozycji.
4

W kategorii chłopaków w pierwszym dniu
Dominik Kanik zajął 11 miejsce natomiast
w drugim dniu był 19.
W kategorii dziewczyn urodzonych w 2003
roku 8 oraz 10 miejsce zajęła Zofia Dusińska. Podczas trzeciego dnia zmagań odbył
się bieg sztafetowy. Dziewczyny z SP 2 Wilkowice w składzie: Zofia Dusińska, Emilia
Dobija, Kalina Dziubek i Maria Jakubiec zajęły 6 miejsce.
W ogólnej klasyfikacji dziewczyn 20042002 uczennice naszej szkoły okazały się
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być drugą potęgą w Polsce, gdyż zajęły bardzo wysokie 2 miejsce.
W zawodach udział wzięły również młodsze dziewczynki, które sukcesami nie odbiegały od grupy starszej. Wicemistrzynią Polski
w stylu dowolnym została uczennica klasy
4 Alicja Nowak. W stylu klasycznym Ala zajęła 5 miejsce. Z bardzo dobrej strony zaprezentowały się również nasze kolejne
dwie uczennice: Weronika Drelicharz zajęła
17 miejsce stylem klasycznym oraz 7 miejsce stylem dowolnym (było to odpowiednio

2 i 1 miejsce w swoim roczniku), Amelia
Świecak pomimo, iż przygodę z nartami rozpoczęła 5 miesięcy temu wywalczyła wspa-

niałe 10 miejsce stylem klasycznym oraz 13
stylem łyżwowym.
Gratulujemy wspaniałych wyników, dziękuje-

my bardzo wszystkim rodzicom, którzy wspierali oraz pomagali nam podczas zawodów.
Mgr Beata Szymańczak

MISTRZOSTWA GMINY WILKOWICE W NARCIARSTWIE
ZJAZDOWYM I SNOWBOARDZIE
W Niedzielę Palmową, w dniu 25 marca 2018 r. o 14.00 na stoku Biały Krzyż
w Szczyrku odbyły się Otwarte Mistrzostwa
Gminy Wilkowice w Narciarstwie Zjazdowym
i Snowboardzie organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej.
Przy pięknej, słonecznej pogodzie oraz
przy mocnym dopingu licznej widowni, wystartowało 93 zawodników, wśród których
dominowały dzieci i młodzież nie tylko z terenów Gminy Wilkowice, ale również z całej
Polski.

Jako najmłodsze wystartowały przedszkolaki, następnie szkoła podstawowa, młodzież i dorośli. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a w każdej grupie wyróżniliśmy trzy pierwsze miejsca: rocznik
2011 i młodsi: K1: Łucja Witańska, Michalina
Gwożdziewicz i Amelia Glińska; M1: Jakub
Mżyk, Paweł Babina i Maciej Nikiel. Rocznik
2011-2008: K2: Dominika Legierska, Zuzanna Skuza i Antonina Wroba; M2: Arkadiusz
Szturc, Mateusz Skoczylas, Kacper Fiedor.
Rocznik 2005-2007: K3: Barbara Batych,
Zofia Dusińska, Maria Ptaszek; M3: Rafał
Szturc, Dominik Szturc i Piotr Babina. Rocznik 2002-2004 M4: Filip Legierski, Mikołaj
Legierski, Jan Cieślar. Rocznik 1974-1998:
K5: Beata Fiedior, Bozen Cichy, Aleksandra
Nikiel; M5: Bartłomiej Szturc, Wiesław Marek, Robert Cieślar. Rocznik 1958-1973 M6:
(Piotr Bryła, Witold Krysta, Sławomir Gluza.
Snowboard K1: Justyna Cichy, Maja Szczygłowska; M1: Robert Cieślar, Tomasz Szczygłowski, Jakub Imielski. Każdy uczestnik
otrzymał symboliczny upominek oraz ciepły

poczęstunek, a osoby, które zajęły podium
w starszych grupach oraz dzieci dodatkowo
pamiątkowy medal i nagrodę rzeczową. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym mogliśmy zorganizować zawody oraz nagrody: Gmina Wilkowice, Wala Sp. z o.o., Firma Larix, Fizjo-Sport,
Pulsvita, Państwo Znamierowscy, Państwo
Ptaszek, Mariusz Mrowiec, Wojciech Legierski, Tadeusz Bąbol i P. Balcerzak. Zaplecze
medyczne zabezpieczała grupa ochotników
z OSP Bystra.
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi
w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi uczcili 100-LECIE
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
W związku z przypadającą, w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi wspólnymi siłami pokonali dystans 100 kilometrów na nartach biegowych. W biegu wzięli udział zarówno starsi jak i najmłodsi podopieczni szkoły. W ten sposób Uczniowie
chcieli nawiązać do ofiarności i wytrwałości polskiego
społeczeństwa, które walczyło o naszą wolność.
Nauczyciele wychowania fizycznego

UCZENNICE KLASY 4 ZOSTAŁY MEDALISTKAMI
MISTRZOSTW POLSKI
stansie 2 km uczennice naszej szkoły rów- ce startowały i punktowały tylko dziewczyny.
12-15.03.2018 r. w Białce Tatrzańskiej, odbyły się Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Narciarstwie Biegowym. W ciągu
trzech dni przeprowadzono dwa biegi indywidualne oraz bieg sztafetowy 4x2 km.
W pierwszy dzień na dystansie 1 km stylem klasycznym uczennice naszej szkoły zajęły prawie całe podium. Anna Pawlik wywalczyła 2 miejsce, natomiast Martyna Mańdok
była 3. W czołowej dziesiątce mieliśmy również kolejną swoją uczennice Martynę Rosiak, która uplasowała się na 9 miejscu.
W drugim dniu stylem dowolnym na dy-

nież pokazały się z niesamowitej strony, bowiem 4 dziewczyny znalazły się w pierwszej
ósemce. Martyna Mańdok 4 miejsce, Martyna Rosiak 5, Anna Pawlik 6 oraz najmłodsza
Sandra Kanik 8 miejsce (2 miejsce w swoim roczniku).
W ostatni dzień rozegrano biegi sztafetowe i tu nasze młodziutkie uczennice sprawiły
nie lada niespodziankę plasując się na 4 pozycji (Anna Pawlik, Martyna Rosiak, Martyna
Mańdok, Sandra Kanik).
W ogólnej klasyfikacji szkolnej Szkoła
Podstawowa nr 1 w Wilkowicach zajęła bardzo wysokie 5 miejsce, cytując portal społecznościowy skipol.pl: „Dorobek punktowy
uczennic z Wilkowic to 62,5 punktu. Tak właśnie - uczennice, ponieważ dla SP WilkowiGłos Gminy Wilkowice

To jedyna taka sytuacja w pierwszej dziesiątce klasyfikacji szkół IMS-ów 2018 w Białce.
Gratulujemy!”.
To nie koniec sukcesów na tej imprezie
sportowej, w klasyfikacji dziewczyn szkół
podstawowych nasze młode adeptki narciar-
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stwa biegowego zajęły 2 miejsce, stając się
tym samym drugą najlepszą szkołą w Polsce
w kategorii dziewczyn.
Gratulujemy naszym uczennicom tak

wspaniałych wyników.
Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom,
którzy byli z nami, wspierali swoje dzieci i pomagali logistycznie. Wielkie podziękowania

również dla trenerki Agnieszki SzymańczakFiołek za ogromną pomoc i wsparcie w trakcie zawodów.
mgr Beata Szymańczak

Konkurs Palm w Wilkowicach - 2018 r.
Niedziela Palmowa obchodzona jest na
pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do
Jerozolimy. Podczas Mszy św. o godzinie
11:30, proboszcz ks. Franciszek Kuliga poświęcił wszystkie palmy, a po nabożeństwie
zaprosił do corocznego konkursu.
W ciepłych promieniach słońca przed kościołem pojawiły się kolorowe, pięknie ręcznie zdobione palmy. Było ich więcej niż

w roku ubiegłym. W tegorocznym Konkursie Palm przyznano 9 nagród głównych
w 3 kategoriach oraz 18 wyróżnień. W kategorii na palmę najpiękniejszą pierwsze
miejsce zajęła palma wykonana przez Bury
Julię, kolejno - drugie miejsce: Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Córek
Bożej Miłości - palma wykonana przez dzieci
z w/w przedszkola przy pomocy nauczycieli. Trzecie miejsce Damek Wojciech. W kategorii - palma najwyższa pierwsze miejsce
przyznano Rączce Wiktorowi, drugie - Pawlikowi Łukaszowi i trzecie miejsce zajęli Klimczak Anna i Antoni. Wśród palm w kształcie bukietu najwyżej została oceniona palma wykonana przez Hańderek Nikodema, na
drugim miejscu palma - Kędzior Natalii. Miejsce trzecie przyznano Pukacz Piotrowi. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia i słodycze. Cieszy nas fakt, że palmy

są coraz wyższe, piękniejsze i wykonywane
zgodnie z regułami tradycyjnych technik.
W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować Gminnemu Ośrodkowi Kultury
„Promyk” w Bystrej oraz Sołtysowi Ryszardowi Rączce wraz z Radą Sołecką za wsparcie
finansowe na zakup cennych nagród.
Za sprawne przeprowadzenie konkursu
dziękujemy członkom jury w osobach: księdzu Łukaszowi Listwan oraz paniom: Janinie
Janica-Piechocie i Barbarze Włodarz.
Podziękowania należą się również księdzu Proboszczowi, Franciszkowi Kulidze, za
przychylność samemu konkursowi.
Przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu tradycyjnie już zajmują się członkowie
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i zapraszamy do udziału w przyszłym roku.
Tobiasz Bożena

Niecodzienne spotkanie
Na zaproszenie Fundacji Szlaki Papieskie, duża grupa miłośników papieskich wędrówek spotkała się ze swym
Honorowym Patronem JE abpem Markiem
Jędraszewskim
–
Metropolitą Krakowskim w Pałacu Arcybiskupów
w Krakowie. To wiosenne spotkanie należy
już do tradycji, aby wędrówki Szlakami Papieskimi rozpocząć z błogosławieństwem
Patrona.
Spotkanie rozpoczęło się od oddania hołdu św. Janowi Pawłowi II przy
Jego pomniku na dziedzińcu Kurii przy
Franciszkańskiej 3. W centrum spotkania była Msza św. koncelebrowana w kaplicy arcybiskupów pod przewodnictwem
abpa Marka Jędraszewskiego z udziałem księży kilku diecezji zaangażowa-

nych w różny sposób w dzieło Szlaków.
Wśród uczestników była także delegacja
z Bystrej i Wilkowic pod przewodnictwem
Ks Proboszcza bystrzańskiej parafii pw.
NKPJC - Tadeusza Krzyżaka.
Spotkania zawsze mają bardzo rodzinny,
ale zarazem podniosły charakter. Tak było
i tym razem. Serdeczne powitania, jak w
rodzinie, z którą jakiś czas się nie widziało. Po wspólnej Eucharystii wszyscy są za6

proszeni na wspólne spotkanie z Gospodarzem miejsca. Zarząd Fundacji przedstawia
krótkie sprawozdanie, składane są życzenia od delegacji, a podsumowującym jest
wystąpienie JE abpa. Po czym udajemy się
na wspólną agapę, na zaplecze kościoła
oo. Franciszkanów.
W rozmowach przy kawie i herbacie zebrani dzielą się swoimi dokonaniami, pokonanymi szlakami i wieloma sprawami, jak to
w gronie długoletnich przyjaciół.
Jakież było moje zdziwienie, gdy w pewnym momencie wszyscy skupili się wokół drobnej postaci Jubilatki, Pani Danuty
Ciesielskiej, której organizatorzy wraz ze
wszystkimi zebranymi składali życzenia.
Od razu pospieszyłam z pytaniem, o związek tej Pani z Jerzym Ciesielskim? Ależ
oczywiście, to Jego żona. Skąd moje zainteresowanie tą Rodziną?
Otóż będąc nauczycielem w Zespole
Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej, zainteresowałam się
niebywałą historią życia Jerzego Ciesielskiego, wtedy toczył się diecezjalny proces
informacyjny, który został zakończony i zatwierdzony przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych (1996), podałam Jego kandydaturę na patrona szkoły, bądź co bądź
męskiej. Niestety przegrał w rywalizacji
z innymi kandydatami.

Kim był Jerzy Ciesielski?
Urodził się w Krakowie, jako syn Filipa
i Marii z d. Tatarczany. W czasie okupacji
niemieckiej ukończył szkołę podstawową
i - pracując fizycznie - dwuletnią handlową.
Gimnazjum skończył po wojnie i podjął studia
Głos Gminy Wilkowice

w dwóch uczelniach wyższych równocześnie na Politechnice Krakowskiej (19481953) i Studium Wychowania Fizycznego UJ (1948-1951). Po kilkuletniej pracy
w biurach projektów (częściowo równolegle
ze studiami) powrócił na Politechnikę Krakowską jako aspirant (doktorant). Doktorat
uzyskał w roku 1960, a habilitację w 1968.
Rok później został wykładowcą na Wydziale Budownictwa Lądowego Uniwersytetu
w Chartumie (Sudan). W 1957 r. ożenił się
z Danutą z d. Plebańczyk – mieli dwie córki i syna.
Później powie o sobie: „Punktem zwrotnym była wycieczka ze znajomym księdzem. Z ogromną radością stwierdziliśmy,
że jest nam razem bardzo dobrze. Umówiliśmy się na „wielką” wakacyjną wyprawę
górską.”
Znajomym księdzem, z którym Jerzy zetknął się po raz pierwszy na przełomie lat
1952/53 i zaprzyjaźnił na długie lata, był
ks. Karol Wojtyła. (...) Ci dwaj ludzie byli,
jak sądzę, jeśli nie pierwszymi, to w każdym razie jednymi z pierwszych organizatorów duszpasterstwa turystycznego w Polsce.
Studenci sudańscy Jerzego Ciesielskiego
nazywali „Allah Raju”, tzn. Człowiek Boży.
W katastrofie statku na Nilu, 9 X 1970 roku
nić życia Jerzego i dwojga jego młodszych

dzieci została niespodziewanie przecięta.
Miał zaledwie 41 lat. Wśród ludzi, którzy go
blisko znali, pozostała pamięć o nim i przekonanie, że był „wzorem chrześcijanina XX
wieku” .
Tak, więc spotkanie z Jego żoną miało dla mnie szczególne znaczenie. Patrząc
na Jej pogodną twarz, aż trudno było uwierzyć, że przeżyła taką tragedię. Myślę, że

pomogło Jej w tym obcowanie ze świętymi
w osobach ks. Karola Wojtyły - Jana Pawła II, męża Jerzego (kandydata na ołtarze),
jak również, bpa Jana Pietraszki (także
kandydata na ołtarze).
Zachęcam do szerszego zaznajomienia się z osobą Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, gdyż moim zdaniem jest wyjątkowym wzorem dla młodych mężczyzn,

szczególnie na nasze czasy, gdzie zacierają się granice pomiędzy nierzeczywistością
wirtualną, a wyzwaniami, jakie niesie codzienna misja: męża, ojca i wzoru dla własnych dzieci. Polecam: „Konstrukcja nośna. Rzecz o Jerzym Ciesielskim.”
Janina JPiechota

OBCHODY 100 ROcZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI
W PRZEDSZKOLU W MESZNEJ
Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do
swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla
ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o

dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość służenia swej Ojczyźnie. Patriotyzmowi towarzyszyć musi poczucie godności narodowej, a jednocześnie szacunek i przyjaźń dla
innych narodów. W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę przedszkolaki z Mesznej wzięły udział
w projekcie zorganizowanym przez miesięcznik Bliżej Przedszkola „W kraju Orła
Białego”. Podczas realizacji
projektu dzieci wzięły udział w
Przeglądzie Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek,
a także realizowały bloki te-

matyczne: „Legendy Polskie”, „Moja Miejscowość mój region”, oraz „Polska moja ojczyzna”. Podczas w/w projektu dzieci zorganizowały w każdej sali przedszkolnej kąciki patriotyczne, a wystrój przedszkola jest utrzymywany w konwencji patriotycznej. Przez cały rok
szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019 przedszkolaki wraz ze swoimi paniami będą realizowały Program obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w ramach którego, między innymi, przygotują występy o charakterze patriotycznym podczas
pikniku rodzinnego, a także wezmą udział
w przedszkolnym konkursie plastycznym
„Piękna nasza Polska cała”, a także w konkursie wiedzy o Polsce „Kto Ty jesteś - Polak Mały”.
I wiele innych działań.
Katarzyna Mrówka
Zespół Promujący Przedszkole

SMOG W BYSTREJ

Bystrzański Ruch Antysmogowy, wspierany przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot, gościł na trzech wiejskich zebraniach, które tradycyjnie odbyły się w naszej gminie w dniach 9,10 oraz 11 kwietna. Frekwencja na spotkaniach wzrastała
z każdym dniem: w Mesznej pojawiło się
ok. 30 osób, w Wilkowicach ok. 80, a w Bystrej ponad 100. Aktywiści nowo powstałego Ruchu przedstawili prezentację pomiarów dokonanych przez system AIRLY, dotyczącą jakości powietrza w szczycie ostatniego sezonu grzewczego, tj.: od początku
grudnia 2017 do końca marca 2018 roku.
Zestawienie przygotowano we współpracy
z Pracownią, właścicielem urządzenia usytuowanego na elewacji siedziby, która mieści się w Bystrej, przy ulicy Jasnej 17. Omówienie raportu poniżej.

Uczestniczący w zebraniach otrzymali
ulotki poruszające szerzej problem zanieczyszczenia powietrza w gminie Wilkowice.
Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem – aż kilkadziesiąt z obecnych na spotkaniach osób pozostawiło kontakt do siebie w celu przekazywania im dalszych informacji o antysmogowych działaniach na
naszym terenie. Być może rozważają również chęć dołączenia do naszego Ruchu.
W Mesznej przedstawiciele Bystrzańskiego Ruchu Antysmogowego przedstawili po krótce plan swoich działań i zasygnalizowali nasilający się problem trującego powietrza. Ze względu na napięty program spotkania nie przewidziano, niestety,
miejsca na dyskusję. Sołtys Mesznej, Antoni Kufel, zapewnił jednak, że zorganizuje
dodatkowe spotkanie dla mieszkańców dedykowane tylko temu zagadnieniu.
W Wilkowicach, oprócz przedstawicieli
Ruchu Antysmogowego, wystąpiła też Dorota Radecka, anestezjolog z Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Podkreśliła, że oddychanie powietrzem tak złej

Głos Gminy Wilkowice

jakości stwarza realne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców w każdym wieku i przyczynia się do ich zwiększonej, przedwczesnej śmiertelności. Wśród uczestników spotkania wywiązała się ożywiona dyskusja nt.
smogu, dotycząca m.in. możliwych działań
zapobiegawczych, zarówno ze strony indywidualnych mieszkańców, jak i władz gminy.
Na spotkaniu w Mesznej i Bystrej wystąpił doktor n.med. Bartosz Skwarna, kardiolog z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej. Opowiadał o zawałach serca, zatorach, udarach i innych chorobach, których ryzyko wystąpienia rośnie
wprost proporcjonalnie do stopnia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu. Wspomniał też, iż do onkologów
i kardiologów zgłasza się coraz więcej młodych pacjentów, którzy prowadzą zdrowy
tryb życia, nie palą papierosów, a zaczynają chorować na nowotwory typowe dla palaczy. Na podstawie obserwacji prowadzonych w ostatnim czasie lekarze są pewni, że jest to bezpośrednio związane z życiem w smogu. Niejako na potwierdzenie
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tych słów głos zabrał jeden z uczestników
spotkania, mieszkaniec Bystrej. Podzielił
się z pozostałymi swoją osobistą, dramatyczną historią. Opowiedział o swoim nowotworze krtani. Dodał, że sam nie pali papierosów ani nie pije alkoholu, a swój dom
ogrzewa gazem. Biorąc pod uwagę alarmująco wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w całej Polsce, oraz opinie środowisk lekarskich na temat oddychania trującą dymomgłą, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że samo tylko
miejsce zamieszkania bardzo przyczyniło
się do powstania choroby.
W żywiołowej dyskusji padły pytania
mieszkańców czy środki finansowe, przewidziane w budżecie gminy na potencjalną
realizację projektu budowy zbiornika retencyjnego w górnej Bystrej, można by przekazać na uporanie się z realnym problemem
złej jakości powietrza w sezonie grzewczym i dróg gminnych.
Antysmogowy Ruch w Bystrej przypomniał również obecnym na spotkaniu
mieszkańcom, iż Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zatwierdził zasady dofinansowania dla osób fizycznych reali8

zujących inwestycje w ramach programu
Smog Stop pod nazwą „Dofinansowanie
zadań realizowanych przez mieszkańców
województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji - Edycja 2018". Nabór
wniosków ma się rozpocząć w IV kwartale obecnego roku i będzie obejmował wydatki poniesione na modernizację poniesione po 31.05.2018 r. Po szczegółowe informacje można sięgnąć na stronę UG w Wilkowicach lub bezpośrednio na stronę http://
www.wfosigw.katowice.pl/program-smogstop-2018.html
Czujnik systemu AIRLY, umiejscowiony od 1.12.2017 r. na oknie siedziby Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, na bieżąco rejestruje i archiwizuje zmiany stanu jakości powietrza. Odczyty obrazujące stopień zanieczyszczenia powietrza są ukazywane w formie procentowej i kolorystycznej
w sześciostopniowej skali, gdzie jasnozielony kolor oznacza powietrze wolne od trujących pyłów, poprzez kolor żółty i pomarańczowy aż do ciemnobordowego, ostrzegającego przed powietrzem o największym
stopniu zanieczyszczenia. Na prezentowanym wykresie normy pyłów zawieGłos Gminy Wilkowice

szonych PM 2,5 według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) są zaznaczone
dolną linią. Polskie normy czystości powietrza są oznaczone linią górną. Oznacza to, iż na 123 dni pomiarów przypadało aż 101 dni, kiedy mieszkańcy oddychali zatrutym powietrzem. Innymi słowy: według polskich norm tylko przez
22 zimowe dni powietrze było bezpieczne dla oddychających. Według znacznie ostrzejszych norm WHO, obowiązujących w wielu innych państwach europejskich, takich dni w omawianym okresie byłoby w Bystrej tylko 3! Wspomniane normy morderczych dymów były
przekroczone w bezwietrzne, wilgotne
dni nawet ponad tysiąc i więcej procent.
Zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi
o cząsteczkach większych tzw. PM 10
w omawianym okresie tylko przez 28 dni
miało poziom poniżej dopuszczalnego,
oznaczonego poziomą linią. W tym przypadku normy europejskie i polskie są takie
same. Nie znaczy to wcale, że płuca Polaków są bardziej odporne na wdychanie
trucizn, niż płuca mieszkańców pozostałej
części Europy.
Z nadejściem wiosny problem stał się
mniej dokuczliwy. Należy pamiętać, iż wraz
z następnym sezonem grzewczym zagrożenie powróci, niestety. Aby móc na bieżąco monitorować stan zanieczyszczeń
w powietrzu można zainstalować aplikację AIRLY (www.airly.eu) na swoje dowolne
urządzenie mobilne. Pobranie i korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Liczne czujniki AIRLY są umiejscowione w wielu miejscach naszego kraju i poza nim. Pozwala to
na bieżąco porównywać jakość powietrza
w innych lokalizacjach. Wskazania podobnego czujnika można śledzić na stronie UG
Wilkowice, wchodząc w zakładkę ekologia/czystość powietrza. Punkty pomiarowe
gminnego czujnika SYNGEOS są usytuowane w Mesznej, na ulicy Szkolnej, w Wilkowicach na ulicy Strażackiej oraz w Bystrej na ulicy Klimczoka. Na koniec apel do
czytelników, mieszkańców naszej gminy:
Nie bądźmy obojętni. Bądźmy czujni. Nie
trujmy i nie dajmy się zatruwać.
Bystrzański Ruch Antysmogowy
W odpowiedzi na Państwa zapytania podajemy numer konta, na które można wpłacać swoją darowiznę w postaci 1% przekazując ją na poniższy rachunek bankowy, koniecznie z dopiskiem w treści przelewu „Darowizna na Smog w Bystrej”. Dziękujemy serdecznie za wsparcie naszej inicjatywy.
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz
Wszystkich Istot, ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
Numer konta: PNRWI, BS Bystra 15
8133 0003 0001 0429 2000 0001

„CO ZA NAMI…”
Szanowni Państwo, we wtorek 10 kwietnia otworzyliśmy Wystawę Fotografii „BTF 2017” Beskidzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Do wystawy wybrane zostały najlepsze prace o dowolnej tematyce, wykonane przez członków Towarzystwa w ubiegłym roku. Jedną z prezentujących się artystek, jest Kinga Obtułowicz, uczęszczająca także na zajęcia fotograficzne do GOK „Promyk”. Wśród sympatycznej atmosfery artyści podzieli się swoimi doświadczeniami twórczymi z przybyłymi gośćmi. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie i uczestnictwo. Wystawę zdjęć
obejrzeć można do 4 maja. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!
Tuż po wernisażu Wystawy Fotografii „BTF 2017” zorganizowanego 10 kwietnia, przygotowaliśmy dla Państwa wieczór z Klubem Podróżnika. Tym razem spędziliśmy czas z Panią
Małgorzatą Sikorą „na kajakach”. Przybyli mieli możliwość podziwiać Polskę z perspektywy
wody. Niezapomniane widoki i nietypowe spojrzenie na piękno naszego kraju, wszystkim
zaparło dech w piersiach, a instruktarz pokonywania przeszkód i biwakowania – bezcenny. Pani Małgosiu, serdecznie dziękujemy za chęć podzielenia się swoimi wrażeniami oraz
wspomnieniami i to nie pierwszy raz!
Mówi się, że piątek 13-tego jest pechowy... Jednak nasz kwietniowy był bardzo udany!
Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w niesamowitym koncercie zespołu „U STUDNI”, składającym się z muzyków współtworzących od 1984 do 2012 r. „Stare Dobre
Małżeństwo”. Jest to jeden z najlepszych zespołów w Polsce prezentujących bardzo popularny gatunek muzyczny jakim jest ballada, z umiejętnie dobranym tekstem
i niebanalną oprawą muzyczną. Przedstawiony program opierał się w większości na
wierszach wybitnego krakowskiego poety Adama Ziemianina, a także na twórczości
Oli Kiełb, Darka Czarnego i Ryszarda Żarowskiego. Zespół nawiązał też współpracę
z poetą młodego pokolenia Krzysztofem Cezarym Buszmanem. Zespół ma w swoim dorobku przygotowane z ogromną pieczołowitością, trzy płyty. Podczas koncertu
muzycy wykorzystali gitary oraz nietypowy instrument - połączenie skrzypiec z trąbką. Dbałość o słowo, o jego piękno i jasność przekazu jest wielką zaletą zespołu. Naturalność i swoboda bycia na scenie, ciepła atmosfera, stworzona przez muzyków między sobą oraz wspólne śpiewanie z publicznością, rozprzestrzeniła się po całej sali, budując
tym samym magiczną integrację duchową wszystkich zgromadzonych. Dziękujemy za fantastyczną atmosferę oraz
dostarczenie nam tak wiele uśmiechu i refleksji.
W środę 18 kwietnia specjalnie dla naszych najmłodszych odbiorców kultury oraz ich opiekunów, zaprosiliśmy teatrzyk dla dzieci – Studio „Krak-Art” z Krakowa. Artyści prezentując
spektakl pt. „Wilk i Zając” zaserwowali dzieciakom mnóstwo śmiechu i radości. W przedstawieniu wykorzystano postaci Wilka i Zająca ze znanego i popularnego rosyjskiego filmu
animowanego „Nu, pagadi” („Ja ci pokażę”) Wiaczesława Kotionoczkina. W trzech zabawnych epizodach Zając wystąpił, jako właściciel restauracji, dentysta i policjant spotykając
się z Wilkiem. Pełen komicznych sytuacji i humoru spektakl rozśmieszył, a zarazem ukazał
dzieciom wzory odpowiedniego zachowywania się w różnych sytuacjach życiowych. Dodatkowo piękna barwna scenografia, wesoła muzyka oraz stroje aktorów pozostawiły u naszych małych widzów niezapomniane wrażenia.
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MAJ

UWAGA! PRZERWA W ZAJĘCIACH STAŁYCH W GOK „PROMYK” POTRWA OD 30.04. DO 06.05.
Data
Czwartek

03.05.

Godzina

15:00 Obchody Święta Konstytucji 3 Maja:

Niedziela

09:00

Wtorek

19:00

Czwartek

15:45

Czwartek

17:00

Piątek

17:00

Sobota

10:00

06.05.

08.05.
10.05.
10.05.
11.05.
12.05
Poniedziałek

Nazwa imprezy

filmy: „Animowana historii Polski”,
„Historia w ożywionych obrazach”,
wykład historyczny, koncert jazzowy
„Robert Szewczuga Trio” z Gośćmi
Przewodnik czeka: „Wschodnią
granicą Śląska Cieszyńskiego –
wzdłuż Białki pod Kołowrót”
DKF „Promyk”: „W ułamku sekundy”,
reż. F. Akin
Klub Młodego Filmowca
„Non fiction”
„Czwartkowe spotkania
z Organizacjami z Gminy Wilkowice”
Wernisaż wystawy malarstwa Beaty
Szermańskiej-Morgenstern „Słowa
akwarelą malowane”
Bitwa polsko-szwedzka na szańcach
Głos Gminy Wilkowice
wilkowickich

18:00 Spotkanie z psychodietetykiem

Organizator

Miejsce

Odbiorcy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wstęp
wolny,
biletowany

Bilety od
18.04.

GOK „Promyk”

ZBIÓRKA parking
Zajazd „Pod
Źródłem”
Bystra
GOK
„Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Organizacje,

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Stowarzyszenie
Kulturalne
„Wrota
Beskidów”
Organizatorzy

Tereny przy
zbiorniku
retencyjnym
w W-cach
SGZOZ
w

Wszyscy

GOK „Promyk”

Dorośli

Działacze
Kultury
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Dorośli

Piątek

11.05.
Sobota

12.05
Poniedziałek

14.05

17:00 Wernisaż wystawy malarstwa Beaty
Szermańskiej-Morgenstern „Słowa
akwarelą malowane”
10:00 Bitwa polsko-szwedzka na szańcach
wilkowickich

18:00 Spotkanie z psychodietetykiem

Wtorek

19:00

Czwartek

17:30

15.05.
17.05.

P. Wiesławą Rusin – promocja książki
„Uzdrowienie od kuchni”, pokaz
odmładzającego masażu twarzy
Seans filmowy: „I tak cię kocham”,
reż. M. Showalter
Wernisaż malarstwa Pani Elżbiety
Tabisz – Mrozik

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Stowarzyszenie
Kulturalne
„Wrota
Beskidów”
Organizatorzy

Tereny przy
zbiorniku
retencyjnym
w W-cach
SGZOZ
w
Wilkowicach

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

GBP
w Wilkowice

GBP
w Wilkowice

Wszyscy

Dorośli

GOK „Promyk”
GOK
Młodzież
Czwartek
KALENDARZ
KULTURALNY
GMINY
WILKOWICE
Filmowca
15:45 Klub Młodego
„Promyk”
17.05.
„Non KULTURALNY
fiction”
KALENDARZ
MAJ GMINY WILKOWICE

Piątek

Piątek
18.05.
18.05.
Piątek
18.05.
Data
Sobota
Data

19.05
Sobota
Niedziela
19.05
20.05.
Niedziela
20.05.
Wtorek

22.05.
Wtorek
22.05.
Czwartek

24.05.
Czwartek
Piątek
24.05.
25.05.
Piątek
25.05.

MAJ

17:00 Warsztaty rodzinne: „Od deski do
wieczór
przy lęgowe”
świecach:
17:00 Dyskusyjny
deski – budujemy
budki
„Polacy w Kazachstaniei
wieczór przy historia
świecach:
17:00 Dyskusyjny

GOK
„Promyk”
MOK „Nad
Borami”
MOK
„Nad
w
Mesznej
Borami”
w Mesznej

teraźniejszość”
„Polacy
w Kazachstanie- historia i
Nazwa imprezy
Organizator
Miejsce
teraźniejszość”
PRZYGOTOWANIE
INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”
Towarzystwo
Biwak w
33 817 07sobótkowe
73, www.gok.wilkowice.pl,
ul. J. Fałata 2k,
43-360 BystraMiejsce
Godzina
Nazwa imprezy
Organizator
Ognisko
18:00INFO:
Przyjaciół
Bystrej
Towarzystwo
Biwak w
Bystrej
18:00 Ognisko sobótkowe
Przyjaciół
Bystrej na
OSP
Bystra
Kapliczka
14:00 Msza św. i nabożeństwo majowe
Bystrej
„Bystrzańska
Lanckoronie
OSP Bystra
Kapliczka
Inicjatywa”
Bystra na
postaci
ks.mjr
Mszaupamiętnienie
św. i nabożeństwo
majowe
14:00 oraz
„Bystrzańska
Lanckoronie
Rudolfa
Marszałka postaci ks.mjr
Inicjatywa”
Bystra
oraz upamiętnienie
Klub Gaja
GOK
„Promyk”:
„
Zwierzę
nie
jest
19:00 DKF
Rudolfa Marszałka
„Promyk”
Klub Gaja
GOK
„Sztuka„ dla
Ziemi”
DKF „Promyk”:
Zwierzę
niereż.
jestR.
19:00 rzeczą”,
„Promyk”
Baliński.
Spotkanie
Klubem
Gaja
rzeczą”, „Sztuka
dlazZiemi”
reż.
R.
GOK „Promyk”
GOK
Klub
Młodego
Filmowca
15:45 Baliński. Spotkanie z Klubem Gaja
„Promyk”
GOK „Promyk”
GOK
fiction” Filmowca
Klub Młodego
15:45 „Non
„Promyk”
Klub Gaja
GOK
opowieści” – performance
19:00 „Ścieżki
„Non fiction”
„Promyk”
Klub Gaja
GOK
Bożka
; współpraca:
Beata
„Ścieżki
opowieści”
– performance
19:00 Jacka
„Promyk”
Tarnawa,
Teatr
Sztuk w Oleśnicy
Jacka Bożka
; współpraca:
Beata– Ewelina
Godzina

12:00
12:00
14:00
14:00
19:00
19:00

Ciszewska
(mim)Sztuk
i Robert
Baliński–(wideo),
Tarnawa, Teatr
w Oleśnicy
Ewelina
muzyka
live
–
Apostolis
Anthimos,
Sylwia
Ciszewska (mim) i Robert Baliński (wideo),
Nadgrodkiewicz
i Włodzimierz
Kinior
muzyka live – Apostolis
Anthimos,
Sylwia
Kiniorski
Nadgrodkiewicz i Włodzimierz Kinior

90-lecie
Kiniorski OSP Meszna
26.05.
Sobota
90-lecie OSP Meszna
Niedziela
26.05.
Miniolimpiada z okazji Dnia Dziecka
27.05.
Niedziela
Miniolimpiada z okazji Dnia Dziecka
Wtorek
Klub Podróżnika: „Wschodnia granica
27.05.
29.05.
Wtorek
Polski
– od Łemkowszczyzny
Klub Podróżnika:
„Wschodniapo
granica
29.05.
Podlasie”
Prowadzi
P.
Mariusz
Kabut
Polski – od Łemkowszczyzny po
Środa
dzieci P.
„Od
Popiela
do
16:30 Teatrzyk
Podlasie”dla
Prowadzi
Mariusz
Kabut
30.05.
Środa
Teatrzyk dla dzieci „Od Popiela do
16:30 Piasta”
30.05. WYSTAWY ORGANIZOWANE
AKTUALNE
PRZEZ GOK „PROMYK”:
Piasta”
Sobota

Klub Gaja

Stow. „Razem
dla Wilkowic”
Stow. „Razem
dla Wilkowic”

OSP Meszna
OSP Meszna
Organizacje
Organizacje
GOK „Promyk”
GOK „Promyk”
GOK „Promyk”
GOK „Promyk”

OSP Meszna,
Boisko ZSP w
OSP
Meszna,
Mesznej
Boisko
Boisko ZSP
ZSP w
w
Mesznej
Mesznej
Boisko ZSP w
Mesznej
GOK
„Promyk”
GOK
„Promyk”
GOK
„Promyk”
GOK
„Promyk”

Wstęp
wolny!
Wszyscy
ZAPISY
Wszyscy

Odbiorcy
Wszyscy
Odbiorcy
Wszyscy
Wszyscy
Wszyscy
Wszyscy
Wszyscy
Młodzież
Młodzież
Wstęp
wolny,
Wstęp
biletowany
wolny,
biletowany

Wszyscy
Wszyscy
Dzieci
Młodzież
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Młodzież
Dorośli
Dzieci
Dzieci

GOK „PROMYK”: 10.04.-04.05. WYSTAWA FOTOGRAFII BIELSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO „BTF 2017”
AKTUALNE WYSTAWY ORGANIZOWANE PRZEZ GOK „PROMYK”:
11.05.-25.05. WYSTAWA AKWARELI AUTORSTWA BEATY SZERMAŃSKIEJ-MORGENSTERN
GOK „PROMYK”: 10.04.-04.05. WYSTAWA FOTOGRAFII BIELSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO „BTF 2017”
11.05.-25.05. WYSTAWA AKWARELI AUTORSTWA BEATY SZERMAŃSKIEJ-MORGENSTERN
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Wilkowice stają się potęgą w biegach narciarskich
na arenie krajowej!!!
Niezmiernie miło nam poinformować, iż zawodnicy Ludowego Klubu Sportowego „Klimczok-Bystra” uprawiający biegi narciarskie
w minionym sezonie osiągnęli bardzo znaczące wyniki w kraju i stawali na podium
w bardzo prestiżowych zawodach.
Chociaż początek zimy nie rozpieszczał ilością białego puchu i typowo zimową aurą to
daliśmy radę, aby odpowiednio przygotować
formę do sezonu narciarskiego. Dużo wyrzeczeń i zaangażowania kosztowało naszych
podopiecznych i ich rodziców by przynajmniej
4 razy w tygodniu późnymi popołudniami po
lekcjach jeździć na Biały Krzyż w Szczyrku
i tam trenować niejednokrotnie już po ciemku. Poświęcenie to zostało wynagrodzone
kapitalnymi wynikami. Najbardziej prestiżową
i najważniejszą imprezą minionego sezonu
niewątpliwie były Mistrzostwa Polski w Tomaszowie Lubelskim oraz Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Białce Tatrzańskiej.
Z tras narciarskich Siwej Doliny w Tomaszowie, gdzie rozegrane zostały Mistrzostwa
Polski przywieźliśmy 3 medale.
Tytuł Wicemistrzyni Polski w stylu dowolnym zdobyła Maria Jakubiec, która ma za
sobą najlepszy sezon w karierze, brąz w stylu klasycznym powędrował w ręce Artura
Bożka. Największą niespodziankę - srebrny
medal oraz tytuł Wicemistrzyń Polski w biegu sztafetowym uzyskały nasze najmłodsze
podopieczne w składzie Anna Pawlik, Martyna Rosiak, Martyna Mańdok i Alicja Nowak.
Zaskoczenie było tym większe, gdyż dziewczynki były najmłodsze w stawce i zostały pokonane tylko przez drużynę gospodarzy, a za
swoimi plecami zostawiły ekipę Siedlec, Karkonoszy czy Ustrzyk Dolnych.
Kolejnym znaczącym sukcesem był występ naszych zawodników na Ogólnopolskich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Białce Tatrzańskiej. Bezkonkurencyjna na trasach Kotelnicy Białczańskiej ponownie była Maria Jakubiec, która wygrała wszystko co było do
wygrania, ale jej koleżanki z teamu również
spisały się bardzo dobrze Emilia Dobija i Kalina Dziubek zanotowały wysokie lokaty zajmując miejsca w czołowej szóstce. Emilia
była 5. w stylu klasycznym a Kalina 5. w stylu łyżwowym. Po raz kolejny zaskoczyły naj-

młodsze zawodniczki. Medale w stylu klasycznym zdobyły Anna Pawlik zajmując 2.
miejsce i Martyna Mańdok zajmując miejsce
3. W drugim dniu zawodów w biegach stylem
łyżwowym drugie miejsce zajęła Alicja Nowak, a koleżanki z klubu zajęły odpowiednio
4. miejsce Martyna Mańdok, 5. miejsce Martyna Rosiak, 6. miejsce Anna Pawlik, 7. miejsce (najmłodsza rocznikowo) Weronika Drelicharz, 8. miejsce Sandra Kanik oraz 10.
miejsce Amelia Świecak. Zawodniczki zostały wyróżnione pucharami, gdyż w ogólnej klasyfikacji szkół uplasowały się w ścisłej czołówce. Szkołę Podstawową im. Władysława
Jagiełły reprezentowały Alicja Nowak, Martyna Mańdok, Martyna Rosiak, Anna Pawlik,
Sandra Kanik, a Szkołę Podstawową i Gimnazjum im Królowej Jadwigi Maria Jakubiec,
Emilia Dobija, Kalina Dziubek, Zofia Dusińska, Karolina Żmij, Alicja Nowak, Weronika
Drelicharz, Amelia Świecak i Dominik Kanik.
Nasi podopieczni rozsławiali barwy klubowe i Gminę Wilkowice w całej Polsce, bo
gdzie tylko się pojawili tam zbierali owoce
swojej ciężkiej pracy. Zawodnicy całą zimę
startowali w cyklu „Śląsko Beskidzkiej Ligi
Narciarskiej”, gdzie seryjnie medale zdobywali: Maria Jakubiec, która zdominowała
wszystkie edycje i wygrała ogólną klasyfikację, Sandra Kanik, Weronika Drelicharz, oraz
przedstawiciele płci męskiej Artur Bożek i Jakub Pawlik. Bardzo dobre wyniki w Lidze zaliczały również: Zofia Dusińska i Emilia Dobija. Reszta naszych zawodników również biegała na wysokim poziomie i czasem, aby stanąć na podium mało brakowało.
Ponadto podczas sezonu zimowego w starszych kategoriach odbywał się Puchar Polski,
gdzie systematycznie na podium stawał Artur
Bożek, który również ma za sobą bardzo dobry sezon oraz Krzysztof Puda. Obaj panowie są zawodnikami naszego klubu ale na co
dzień trenują w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku. Krzysztof i Artur startowali również w zawodach Pucharu Kontynentalnego Slavic Cup startując z najlepszymi zawodnikami Czech, Słowacji, Węgier.
Jesteśmy dumni ze swoich podopiecznych
że tak licznie reprezentują nasz klub. Za ich
zaangażowanie i poświęcenie przy tak cięż-

kiej dyscyplinie sportu jaką są biegi narciarskie. Cieszy nas to że co roku wstępuje w nasze progi coraz więcej zawodników a dzieciaki łapią tzw. bakcyla do biegówek.
Słowa podziękowania kierujemy do rodziców dzieci, którzy poniekąd są częścią tego
teamu. Zawsze stanowią najliczniejszą grupę kibiców. Jednocześnie wielorako wspierają nas przez cały sezon. Jesteśmy bardzo
wdzięczni za okazaną pomoc i życzliwość
z ich strony.
Jednocześnie informujemy, że w związku
z rozpoczęciem przygotowań do sezonu narciarskiego 2018/2019 ogłaszamy nabór do
sekcji biegów narciarskich z rocznika 2008
i 2009. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, jedyne co należy posiadać to chęci do uprawiania
tej pięknej dyscypliny sportu.
Treningi prowadzone dla najmłodszych
grup są 3, 4 razy w tygodniu przez doświadczonych trenerów z długoletnim doświadczeniem zawodniczym. Beata Szymańczak trener II klasy narciarstwa biegowego była zawodniczką kadry Polski PZN w biegach narciarskich i biathlonie oraz Agnieszka Szymańczak-Fiołek - olimpijka z Soczi, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski oraz była reprezentantka kadry narodowej PZN w biegach narciarskich.
Agnieszka Szymańczak – Fiołek
Beata Szymańczak
P.S. Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Klimczok-Bystra” gratuluje wszystkim zawodnikom biegów narciarskich i kadrze trenerskiej wspaniałych osiągnięć sportowych
w sezonie zimowym 2017/2018. Dziękujemy
zawodnikom za wyjątkowe zaangażowanie,
determinację, wytrwałość i cierpliwość w staraniach o rozwój swojego potencjału sportowego. Rodzicom zawodników dziękujemy za
wsparcie organizacyjne w trakcie treningów
i w czasie uczestnictwa w zawodach. Zawodnikom życzymy nieustającego zapału do
pracy nad doskonaleniem swoich umiejętności sportowych oraz kondycji psycho-fizycznej na miarę oczekiwań zwolenników narciarstwa klasycznego.

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 brązowy.
W dniu 17 lutego, również na Wielkiej
Krokwi w juniorach B pierwsze miejsce zaGłos Gminy Wilkowice

jął Szymon Pawłowski (131,5 m; 132 m, p.
246,7), Karol Niemczyk był drugi (128,o 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
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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 m! i aktualnie jest nowym rekordem Wielkiej Krokwi.
Nasz Patryk Pulkowski był piąty.
Reasumując, zawodnicy naszego klubu
startujący w prestiżowej imprezie sezonu zimowego 2017/2018, dla juniorów A i B, wrzucili do klubowego mieszka 6 złotych, 3 srebrne i 2 brązowe medale.
Brawo! W klasyfikacji klubowej OOM
w skokach narciarskich „Klimczok-Bystra”
zajął 2. miejsce. A w kombinacji norweskiej
nasz Klub był pierwszy!
W sezonie zimowym 2017/2018r., w ramach narodowego programu rozwoju skoków narciarskich i kombinacji norweskiej

„LOTOS CUP” zostały przeprowadzone
43-dniowe zawody. W klasyfikacji generalnej „Lotos Cup 2018” w kategorii JUNIOR B
w skokach narciarskich zawodnicy naszego
Klubu, wśród 23 zawodników klasyfikowanych zajęli:
II miejsce – Piotr Kudzia (r. 2000) z liczbą
zdobytych punktów 512,
III miejsce – Karol Niemczyk (r. 2001)
z liczbą zdobytych punktów 405,
IV miejsce – Szymon Pawłowski (r. 2000)
z liczbą zdobytych punktów 364.
W klasyfikacji generalnej „Lotos Cup 2018”
w kategorii JUNIOR E, w skokach narciarskich, zawodnicy naszego Klubu wśród 37
zawodników klasyfikowanych zajęli:
2. miejsce – Tymoteusz Dyduch (r. 2008)
z liczbą zdobytych punktów 476,
11. miejsce – Kacper Tomasiak (r. 2007)
z liczbą zdobytych punktów 233,

12. miejsce – Wiktor Fender (r. 2006) z liczbą zdobytych punktów 175,
24. miejsce – Jakub Niemczyk (r. 2007)
z liczbą zdobytych punktów 51,
34. miejsce – Mateusz Mysza (r. 2006)
z liczbą zdobytych punktów 2,
36. miejsce – Marcin Kryska (r. 2008) z liczbą zdobytych punktów 1.
W klasyfikacji generalnej „Lotos Cup 2018”
w kategorii JUNIOR B, w kombinacji norweskiej nasz zawodnik - Piotr Kudzia zajął 1.
miejsce z liczbą punktów 380, zwyciężając
w trzech zawodach, a raz będąc drugim.
Ponadto, Piotr Kudzia reprezentował
nasz Klub w Mistrzostwach świata Juniorów
Szwajcarii, a w cyklu zawodów międzynarodowych federacji narciarskiej w kombinacji
norweskiej dla swojej kategorii, wygrał klasyfikację generalną.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wilkowicach informuje,
iż istnieje możliwość ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej na smartfony lub tablety.
Aplikacja na smartfony posiada kilka funkcji:
• rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
• aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
• funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;
Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne w przypadku:
- wnioskowania o przyznanie elektronicznej formy Karty Dużej
Rodziny dla osoby, której wniosek o przyznanie Karty w formie tradycyjnej był złożony przed dniem 1 stycznia 2018 r.,
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jednak należy podkreślić, że aby otrzymać kartę bezpłatnie
wniosek o Kartę elektroniczną należy złożyć najpóźniej do 31
grudnia 2019 r., po tym terminie Karta w formie elektronicznej
będzie podlegać opłacie 9,21 zł za kartę,
- wnioskowania o obie formy Kart jednocześnie (tradycyjną i elektroniczną) dla osób składających wniosek po raz pierwszy,
- wnioskowania o jedną formę Karty Dużej Rodziny dla osób
składających wniosek po raz pierwszy, jednak należy podkreślić, że jeśli za jakiś czas będzie ponownie złożony wniosek
o drugą formę Karty to wydanie Kart będzie podlegać opłacie
9,21 zł za kartę,
Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach przy ul.
Wyzwolenia 25.

Głos Gminy Wilkowice

Stowarzyszenie „Wrota Beskidów”
zaprasza na
szóstą inscenizację

Wszystkim, którzy tak licznie przybyli, aby
uczestniczyć w ostatniej ziemskiej drodze
Jana Jacka Prochownika

bitwy polsko – szwedzkiej.
Rozpoczęcie 12 maja 2018 r. (sobota)
o godzinie 10.00 na szańcach
wilkowickich, nad zbiornikiem
retencyjnym w Wilkowicach.

za udział we Mszy Św., przyjęte Komunie Św.,
zamówione intencje mszalne i złożone kwiaty,
oraz za okazane nam serce i życzliwość serdecznie
dziękujemy
i wyrażamy wdzięczność.
Żona Agata
i syn Bartek z Rodziną

Niska Emisja
W ostatnich latach, każdej zimy w tzw. „sezonie grzewczym” powraca problem smogu.
Niskie temperatury i bezwietrzna pogoda powodują odnotowywanie w wielu miejscowościach w Polsce, niestety i w naszej gminie,
rekordowych przekroczeń norm jakości powietrza. Ogłaszano alarmy smogowe, apelowano o pozostawanie w domach zamiast czynnej rekreacji na zewnątrz, w większych miastach zachęcano do korzystania z publicznych
środków transportu. Informowano mieszkańców o zagrożeniach dla zdrowia jakie powstają
przy długookresowym oddychaniu zanieczyszczonym powietrzem.
Nikt już chyba nie ma wątpliwości, że do złego stanu powietrza w okresie zimowym przyczynia się w największym stopniu niewłaściwy sposób ogrzewania budynków - lokalne kotłownie, domowe piece węglowe. Niska emisja, czyli emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodzi z pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób, najczęściej węgla złej jakości, o niskich
parametrach grzewczych. Z naszych kominów
wydobywają się takie niebezpieczne związki
jak: dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla CO,
dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np.
benzo(a)piren oraz dioksyny, a także metale
ciężkie (ołów, arsen, nikiel, kadm) i pyły zawieszone PM10, PM2,5.
Na oficjalnej stronie Gminy Wilkowice www.
wilkowice.pl od dłuższego czasu umieszczane
są informacje o jakości powietrza, link do strony WIOŚ oraz komunikaty o ogłaszanych poziomach ostrzegania przez Wojewódzkie Cen-

trum Zarządzania Kryzysowego. Informacje
dla Straży Gminnej, dyrektorów podległych samorządowi placówek oraz innych niepublicznych placówek opieki, żłobków, przedszkoli
placówek pomocy społecznej oraz opieki zdrowotnej są kierowane pocztą mailową według
systematycznie aktualizowanej listy. W zależności od poziomu ostrzegania ww. instytucje
informowane są o wskazanym ograniczeniu
długotrwałego przebywania podopiecznych na
otwartej przestrzeni, unikania przewietrzania
pomieszczeń, itp.
Gmina uruchomiła również dodatkowy monitoring stanu powietrza za pomocą trzech
czujników (po jednym dla każdej miejscowości w obrębie gminy) działających w systemie
SYNGEOS, dzięki któremu korzystając z aplikacji mobilnej mieszkańcy mają możliwość śledzenia informacji o poziomie zanieczyszczeń
powietrza.
Informowanie mieszkańców odbywa się
również za pomocą mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania - komunikatora SISMS i aplikacji BLISKO.
Straż Gminna po otrzymaniu informacji
o ogłoszeniu ostrzegania poziomu II i poziomu III niezwłocznie przeprowadzała patrole
na terenie całej gminy. Celem patroli było dokonanie kontroli kotłowni i palenisk w budynkach wytypowanych ze względu na zauważoną uciążliwą emisję. Strażnicy gminni zwracali uwagę na nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów (od kwietnia 2017 r. również
w zakresie przestrzegania zapisów uchwały
„antysmogowej”) oraz wyeliminowania palenia
ognisk, spalania pozostałości roślinnych na

powierzchni ziemi. W okresie od 01.09.2017
r. do 06.04.2018 r. Straż Gminna przeprowadziła 144 kontrole pieców centralnego ogrzewania pod kątem przestrzegania warunków
uchwały „antysmogowej” oraz spalania odpadów. W trakcie kontroli stwierdzono 6 przypadków spalania w piecach CO odpadów (płyty wiórowe, fragmenty starych mebli, lakierowany parkiet, palety, klejone i lakierowane kartony). W pięciu przypadkach sprawcy zostali
ukarani mandatami karnymi na podstawie art.
191 ustawy o odpadach, a w jednym, zastosowano pouczenie. Nie stwierdzono natomiast
przypadków spalania w piecach CO paliw zakazanych uchwałą „antysmogową”.
Jak informujemy aktualnie na internetowej
stronie Gminy, wkrótce będzie możliwość uzyskania wsparcia finansowego na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, termomodernizację
budynków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - program SMOG STOP czy w ramach
programu ogłoszonego przez PGNiG. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programów umieszczonymi na ww. stronie Gminy.
Mieszkańcy mogą liczyć na porady i pomoc
pracowników Urzędu Gminy przy wypełnianiu
wniosków.
Ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, Wójt Gminy Wilkowice
postanowił o dokonaniu wnikliwej oceny skali uciążliwego zjawiska „niskiej emisji” i zwraca
się do Mieszkańców z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania, które pozwolą na powiększenie wiedzy w tym zakresie.
Referat Ochrony Środowiska

Szanowni Mieszkańcy
Informacje podane w ankiecie nie będą wykorzystywane

Wójt Gminy Wilkowice zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest:
• uzupełnienie wiedzy w zakresie rozmieszczenia na terenie
Gminy Wilkowice źródeł niskiej emisji,
• ocena gotowości mieszkańców do inwestycji polegających na
wymianie starych, nieefektywnych pieców/kotłów opalanych
paliwem stałym (węgiel, drewno itd.) na ekologiczne o wysokiej
sprawności kotły gazowe, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, kolektory słoneczne lub/i wykonania prac termomodernizacyjnych budynków,
• aktualizacja dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Wilkowice,
• zgromadzenie niezbędnych danych, które pozwolą określić
skalę problemu i umożliwią w przyszłości pozyskanie środków
pozabudżetowych oraz zabezpieczenie środków własnych będących wsparciem ww. inwestycji.

w żadnych innych celach czy też przekazywane osobom trzecim.

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, jak również nie może być traktowane
jako gwarantowane zapewnienie wsparcia finansowego na wymianę źródła ciepła czy termomodernizację budynku.
Prosimy o zwrot ankiet do Biura Obsługi Klienta Urzędu
Gminy w Wilkowicach w terminie do 27 maja 2018 r.
Ankietę można również pobrać ze strony www.wilkowice.pl,
wypełnić w formie elektronicznej i przesłać na adres mailowy:
sekretariat@wilkowice.pl

Głos Gminy Wilkowice
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ANKIETA

* właściwe podkreślić

LOKALIZACJA BUDYNKU:

DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU:

Miejscowość

rok budowy ……..........................................…..

.................................................................
ulica
.................................................................
nr domu
.................................................................

powierzchnia użytkowa ……….........…….. m2
budynek jednorodzinny*
budynek wielorodzinny
mieszkalno-usługowy

STAN TECHNICZNY BUDYNKU:
Czy budynek jest ocieplony? *

tak

nie

częściowo

Czy w budynku jest ocieplony dach/stropodach ?

tak

nie

częściowo

Czy w budynku są nowe okna
(nie starsze niż 10 lat)?

tak

nie

częściowo

DANE DOTYCZĄCE ISTNIEJĄCEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU:
Rodzaj źródła ciepła: *
kocioł gazowy,

kocioł na węgiel,

kocioł elektryczny,

kocioł na olej,

kocioł na pelet,

inne (podać jakie) ..............................................................................

Rok produkcji kotła (informacja na tabliczce znamionowej) .................................................
Moc kotła (informacja na tabliczce znamionowej) .......................................................... kW
Ilość zużywanego paliwa: .......................................... tony/rok ................................ m3/rok
PLANOWANA WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA NA*:
kocioł gazowy,

rok .......................................

Planowana instalacja*:
ogniwa fotowoltaiczne,

pompa ciepła,

kolektory słoneczne,

rok ......................

Planowana termomodernizacja:*
wymiana okien,

#
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ocieplenie ścian,

ocieplenie dachu/stropodachu, rok ......................
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
Lek.med. Maciej Majcherczyk
SAMOCHODY
specjalista chorób wewntrznych
ENDOKRYNOLOG
MOTORY, SKUTERY,
QUADY

FITI-CAR
WILKOWICE

USG tarczycy

CZAS NA ROWER

ROWERY
GIANT, KELLYS
oraz
ELEKTRYCZNE
Kontakt
tel. (33) 821-12-55, 797-481-181
akcesoria - części - serwis
P
–
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GGł łooss GGmmi innyy WWi il lkkoowwi iccee
–
na zakupy
i serwis
–

Gabinet lekarski:
Szczyrk ul.Zdrowia 1
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576
www.endokrynologmajcherczyk.pl

999

–

–
10 rat bez
kosztów
–
–

–
Wilkowice, ul.
Żywiecka 158
–

tel. 33/ 817 18 13
10
10
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prawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad reizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Klimczoka
Bystrej – etap IV”.

zkOlNO-PRzEdSzkOlNYM w MESzNEj
Trzopek
Andrzej
P.P.H.U.
Szczegółowy wykaz
kosztów poniesionych
na organizację

„ADC”

zeprowadzenie zbiórki publicznej.
W celu organizacji loterii otrzymano od rodziców kwotę 1.320,00 zł.,
ą przeznaczono
na zakup fantów. Pozostałe fanty otrzymano od
Sprzedaż:
ziców w formie rzeczowej.
Î kurcząt, kur, brojlerów,
Dokładny podział dochodu ze zbiórki publicznej.
Î z loterii
zbóż,
ałkowity dochód
fantowej zostanie przeznaczony na zasprzętu i pomocy
dla placówki. W chwili obecnej
Î dydaktycznych
ziemniaków,
ą kwotę przekazano
kontopełnoporcjowych
Rady Rodziców.
Î na
pasz
dla zwierząt
Długosz Małgorzata – dyr. ZSP Meszna

515 613
dziAłANiA wTel.
zSP605
w MESzNEj
miny Wilkowice

innyy WWi il lkkoowwi iccee
mmi bardzo
ak
m i n y W i ważną
l k o w i rolę
c e w przyrodzie pełni las i jakie korzyści ma
człowieka każdy wie albo przynajmniej powinien wiedzieć. Aby
ybliżyć i utrwalić posiądą wiedzę na temat funkcji ekologicznych
spodarczych lasu zorganizowano warsztaty z leśnikami z nadletwa Bielsko właśnie w ramach obchodów Dnia Ziemi, który w tym
u przypadł na 22 kwietnia, czyli poświąteczny czas wolny.
eśnicy przypomnieli naszym uczniom, co to jest las i co daje luom; ponadto, jakie zamieszkują w nim zwierzęta, jakie możemy
tkać w najbliższym sąsiedztwie. Karty memory oraz koło fortuny
woliły utrwalić i sprawdzić posiadaną wiedzę. Najlepsi otrzymaobne upominki.
eśnicy ofiarowali nam sadzonki drzew, które uczniowie posadziokół szkoły.
raliśmy również udział w akcji Fundacji Ekologicznej Arka – Listy
Ziemi. Uczniowie klas starszych napisali listy, w których kierowaądre i proste działania odnośnie ochrony środowiska naturalnego
swoich rodziców i dziadków.
asza szkoła już po raz trzeci zorganizowała Gminny Konkurs Jęowo-Plastycznym – Let’s paint in English. W tym roku szkolnym
wiązku z uczestnictwem szkół naszej gminy w projekcie unijnym
onet 50/50, konkurs poświęcony był właśnie tematyce ekologiczZadaniem uczestników było wykonanie ilustracji do wybranego
rsza w języku angielskim o tematyce ekologicznej wraz z hasłem
zyku angielskim propagującym właściwe zachowania ekologiczNa uroczystej akademii zwycięzcom zostały wręczone dyplomy
grody.
ostał również przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs na najszą etykietę ekologiczną, spośród wielu prac wykonanych różtechniką wybrano trzy najlepsze. Etykiety zostaną powielone
mieszczone przy kranach w łazienkach, gniazdkach, do których
łączone są urządzenia 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
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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.
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608 132 715
517 458 942
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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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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
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Aleksandra Szymik-Caputa

ETYKIETA

Gmina Wilkowice, 2 maja 2018 r.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

ETYKIETA FLAGOWA

PAMIĘTAJ!
FLAGĘ NALEŻY:

czyli zasady dobrej praktyki używania symboli państwowych
przez Obywateli
Polskiej
czyli zasady
dobrej Rzeczypospolitej
praktyki

FLAGOWA

wyprać,
wyprasować,
prawidłowo powiesić!

używania symboli państwowych

Na fladze nie wolno umieszczać ani przyczepiać do niej żadnego

Wywieszajmy flagi, aby uczcić ważne
• na fladze nie
wolno
umieszczać
ani przy- rysunku;
znaku,
litery, słowa,
liczby, czy
jakiegokolwiek
przez
Obywateli
czepiać do niej żadnego znaku, litery, sło- uroczystości, rocznice i święta państwoRzeczypospolitej
flaga jest wywieszona,
powinna zajmować pozycję Polskiej
we! Flagi możemy wywieszać również
liczby,gdy
czy
jakiegokolwiek
rysunku;
czyli zasady dobrej wa,
praktyki
uprzywilejowaną; flaga powinna być tak umieszczana, aby nie
wówczas, kiedy chcemy uczcić ważne
• gdy flaga dotykała
jest wywieszona,
powinna
zajpodłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie;
używania symboli państwowych
mować pozycję uprzywilejowaną; flaga wydarzenia naszego życia prywatnego.
Szanowni Państwo,
przez Obywateli
flaga powinna
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