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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy Państwu,
spokoju, wypoczynku oraz prawdziwie
rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole.
Wierzymy, że Noc Zmartwychwstania
będzie także okazją do przemyśleń i postanowień,
składanych z nadzieją i wiarą w lepsze jutro.
Przewodniczacy Rady Gminy
Bartosz Olma
Wilkowianie Kiedyś ratowali
króla i Ojczyznę
Czytając afisze reklamowe, artykuły prasowe, zaproszenia z ambony
kościelnej, programy zachęcające do uczestnictwa w imprezie głoszone
przez „Radio Bielsko”, ludzie nie wierzyli, że to prawda,
ale przyszli. Jedni
z ciekawości, inni
aby posłuchać występu młodzieży ze
Szkoły Podstawowej, gro ludzi przyszło, aby zobaczyć
widowisko.
Było
to
przypomnienie ważnej daty
z historii Wilkowic
i naszej ojczyzny.
Wielu
mieszkańców Podbeskidzia zapomniało lub słabo znało ten fakt, że nasi krajanie
z Wilkowic i Mikuszowic dzielnie bronili króla Jana Kazimierza i Ojczyzny. 8 marca 1656 roku na granicy Wilkowic w delcie rzeki Skleniec
i Białej usypano trzy szańce i tam stawiono silny opór regularnym siłom
szwedzkim. Stronę Polską reprezentowali: szlachta króla, mieszczanie
żywieccy i w głównej mierze chłop – mieszkańcy Wilkowic i Mikuszowic.
Bitwa była zacięta, krwawa i musiała być przegrana. Walczyli z regularną
armią szwedzką zaprawioną w bojach i w bitwach. Potęga szwedzka zalała wcześniej całą Polskę, a tutaj w małej wiosce dano im opór.
cd. na str. 2

Wójt Gminy
Mieczysław Rączka

USC informuje

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, przy
ul. Wyzwolenia 25, I piętro - pokój 310 lub telefonicznie
pod numerem 33 499 00 77 wew. 310, w terminie do dnia
31 maja 2013 roku.

W GOSPODARCE ODPADAMI
- CZAS NA TWOJĄ DEKLARACJĘ!
Szanowni Mieszkańcy, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku na swoim
terenie.
Gmina przejmie obowiązki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, przy udziale firmy wybranej w drodze przetargu.
Najważniejszym założeniem nowego systemu jest objęcie
wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, w tym zmniejszeniu ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji poprzez ich składowanie w kompostownikach.
Nowe zasady odbioru odpadów zaczną obowiązywać od
1 lipca 2013 roku. Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej – do
2020 roku poziom recyclingu, czyli odzysku odpadów i przygotowania ich do ponownego przetworzenia, powinien osiągnąć w naszym kraju: dla papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – co
najmniej 50%, a dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych, niż niebezpieczne) – co najmniej 70%.
cd. na str. 4

cd. ze str. 1
Szwedzi z wściekłości spalili wioski Wilkowice i Mikuszowice oraz
dworek Wilkowicki. Powołując się na dane przekazane mi przez
kroniki ze zbiorów Pana Jana Halamy /pozdrawiamy/, szkody na
jakie wyszacowano naszym krajanom wynosiły, jak na chłopskie
majątki ogromną sumę, bo 135,567 zł p. W Wilkowicach mieszkało
wówczas 56 zrębników, 70 zagrodników, 63 chałupników i 160 wybrańców. Największe straty wyrządzono następującym wilkowickim
chłopom: Henrykowi Cenykowi, Andrzejowi Ciopale, Adamowi Chorążemu, Tomaszowi Danielowi, Jakubowi Dudzie, niejakiemu Filipowi, Michałowi Ferensowi, Jakubowi Ferensowi, Marcinowi Giespridowi, Jakubowi Gałązce, Wojciechowi Grugusowi, gospodarzowi
Mojżeszowi, jakiemuś Jędrzejowi, Maciejowi Kani, Karczmarzowi
Urbanowi, Janowi Kryście, Zachariaszowi Mytnikowi, Grzegorzowi
Macnarzowi /ze zbiorów Jana Halamy/. Szwedzi ponieśli również
duże straty, ale co najważniejsze od tej bitwy zaczęli się bać heroizmu lokalnego o czym może świadczyć fakt, że do Żywca dotarli
8 marca 1656 roku wieczorem, a już następny dzień rano po ataku
zbójników Klimczoka i innych, Szwedzi szybko wycofali się pod Kraków traktem przez Międzybrodzie. Bitwa 8 marca to ważny epizod
w historii Polski, o tym nie można, nie w o l n o zapomnieć.
8 marca 2013 roku w górnych Wilkowicach byliśmy dumni, że
tak dużo mieszkańców Podbeskidzia chciało poznać te fakty zapomniane w historii. Zaproszonych gości, radnych gminnych i licznie
przybyłych mieszkańców przywitał wójt gminy Wilkowice Mieczysław Rączka, który również przypomniał historyczne fakty bitwy ze
Szwedami na granicy Wilkowic. Najpierw wystąpiła młodzież ze
Szkoły Podstawowej z Wilkowic. Zaprezentowała zespół fletni pana
i okaryn /24 osoby/ pod nazwą „BESKIDY”. Zespół prowadzi Pani
Maria Prostak. Warto Go zapamiętać, coraz lepsza muzyka i dobre brzmienie. Zespołu o takim składzie instrumentów nie ma na
Podbeskidziu i myślę, że jest to rzadkość w Europie. Grali utwory
patriotyczne, co świetnie brzmiało na tle gór i nastroju jaki sprawiał
ten plener. Młodzież odczytała ustępy z dzieła Andrzeja Komonieckiego „Chronografia albo Dziejopis Żywiecki” z 1704 roku strony
195 do 196 o bitwie Wilkowickiej oraz fragmenty książki Jerzego
Polaka „Dzieje Mikuszowic Krakowskich” z 2008 roku str. 55-56.
Nie zapomniano, że 8 marca to również Dzień Kobiet. Życzenia dla
wszystkich pań przekazał wójt Wilkowic Mieczysława Rączka. Paniom uczestniczącym w imprezie organizatorzy podarowali kwiaty,
które ufundował sołtys Wilkowic, a zespół Beskidy zagrał wiązankę
przebojów. Od „Domu Strażaka” wyruszyła kawalkada konna. Na

początku kawalkady kawaleria konna z kolorowo ubranych jeźdźców. Za nimi historyczna ręczna beczka z początków XX wieku ciągnięta przez pięknie wyglądającą klacz Pana Jana Dziubka /niestety była nerwowa i musiano ją wycofać z orszaku/. Orszak zamykała
furmanka Jana Adamczyka, a na furmance wesoła grupa obrońców
szańców. Stowarzyszenie zbójników „Beskidnicy” pod dowództwem
rzeźbiarza ludowego Krzysztofa Kufla. Całą drogę głośno pociągała
kapela ludowa towarzysząca „Beskidnikom”. Dojechali na plac pętli
autobusowej Górne Wilkowice. Do oddziałów chłopskich, dołączyli
rycerze króla i mieszczanie Żywieccy z Krzysztofem Dudą naśla2

dującym dowódcę obrony szańców Torosinskim. Szwedzi z cieszyńskiego „Bractwa Kurkowego” gromadzili się w górnym odcinku
ulicy Harcerskiej. Prowadził ich pułk Władysław Blicharski /grał rolę
oficera szwedzkiego w filmie „Potop” jako dowódca „kolubryny”/.
Gotowali się do ataku, poprawiali ładnie wyglądające zbroje, wyciągali szable, ładowali pistolety, przygotowywali działa do obstrzału
szańców.

Orszak obrońców w skupieniu prowadzony przez księdza katolickiego z krzyżem i sztandarem na czele, dochodzi do szańców.
Ksiądz pobłogosławił obrońców, a kapela zagrała „Boże coś Polskę”.
Większość publiki głośno śpiewała. Nagle jakiś rosły chłop krzyknął:
Szwedzi, idą Szwedzi! Obrona zajęła szańce. Rozpoczął się bój.
Szwedzi atakowali, strzelali z pistoletów, a obrońcy nie pozostawali
im dłużni. Trwała walka. Działa raz po raz waliły w szańce. Wielkie
krzyki, zapach wystrzelonego prochu uderzał w nozdrze, adrenalina
się podnosiła. Atmosfera tak poniosła widzów, że krzyczeli razem
z walczącymi. Zaobserwowałem taki moment bitwy, kiedy Pan Łukasz Golec /tak Pan Łukasz z zespołu „Golec Orkiestra” był z żoną
Edytą i synem/ pędził za walczącymi z aparatem, aby upamiętnić „tą
wojnę”. Pan Łukasz z reguły ucieka przed fotoreporterami, a w Wilkowicach było odwrotnie. W ogóle Pan Golec co jakiś czas dawał
kapitalne i dowcipne wstawki do widowiska, co również zagrzewało
uczestników do walki. Łowcy autografów byli zadowoleni, gdyż państwo Golcowie chętnym je rozdawali. Obrońcy tak rozochocili się do
walki, że zapomnieli, kto wygrał, a kto przegrał tę walkę. Wszystko
zgadzało sie w scenariuszu do godzin południowych, dalszy ciąg po
południowych walk, a szczególnie atak grafa Wrzesczewica jeszcze
nastąpi. Na zakończenie imprezy zagrała kapela, aby upamiętnić
tę walkę. Organizatorzy zafundowali znakomitą grillowaną kaszankę. Panie z miejscowej organizacji rencistów i emerytów oraz koła
Gospodyń Wiejskich częstowały uczestników imprezy ciastem własnego wypieku. Koło Rencistów i Emerytów prężnie działa w Wilkowicach, prezesem jest Pani Krystyna Wala. Piekarnia Państwa
Pauliny i Bartłomieja Czader ufundowała świeże, ciepłe pachnące
drożdżówki. Organizatorzy podziękowali uczestnikom i aktorom
widowiska, a Pan Wojciech Kąkol zaprosił wszystkich do punktu
opatrunkowego „Restauracja pod Kuźnią”, na smaczny gorący żurek. Restauracja istnieje, dobre jedzenie, super wodzirej, a przede
wszystkim niskie ceny. Nasz apel - nie warto gotować w domu, po
co robi to wspaniała kucharka restauracji „Pod kuźnią”?
Imprezę zorganizowali pod patronatem honorowego wójta gminy Mieczysława Rączki, sołtys Ryszard Rączka i Władysław Wala.
Organizatorzy pragną podziękować: Księdzu Dziekanowi Franciszkowi Kulidze za przychylność, Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Andrzejowi Pobożnemu i Pani Marii Prostak za przygotowanie
młodzieży do występu. Panu Markowi Kubicy Dyrektorowi GOSiR
za udostępnienie sprzętu nagłaśniającego, Panu Szlósarczykowi
i jego ekipie, działali sprawnie i fachowo. Ochronie służb gminnych,
Panu Durajowi komendantowi ze strażakami z OSP Wilkowice oraz
grillującym: Marianowi Wolińskiemu i Andrzejowi Lorańcowi.
    Władysław Wala
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STREFA PRZEMYSŁOWA – STREFą KORZYŚCI

wójt informuje
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka między innymi:
- wziął udział w walnych zebraniach delegatów spółek
wodociągowych z terenu Gminy Wilkowice, na których były
omawiane sprawy związane z problematyką dostarczania
wody dla mieszkańców. Zostały również ustalone kwoty za
m3 wody w spółkach: Bystra – 2,70 zł, Wilkowice – 2,90 zł,
Meszna – 3,10 zł.
- wziął udział w XX Targach Budownictwa INTERBUD,
które odbyły się w Łodzi, gdzie odebrał CERTYFIKAT LIDERA AKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ za przedsiębiorczość
i podejmowanie szeroko zakrojonych działań na rzecz rozwoju Gminy Wilkowice.
- wziął udział w spotkaniu z nowym komendantem bielskiej
Policji, którym został insp. mgr Bogdan Zaręba, mieszkaniec
Wilkowic.
- wziął udział w walnych zebraniach Kół Gospodyń Wiejskich w Bystrej i Mesznej, Kółka Rolniczego w Wilkowicach,
Bystrzańskiej Inicjatywy oraz Banku Spółdzielczego w Bystrej.
- wziął udział w walnym zebraniu Lokalnej Grupy Działania
„Ziemia Bielska”, w trakcie którego zostały rozdysponowane
środki finansowe na organizację ostatnich konkursów w bieżącym okresie programowania.
Ogłosił przetargi między innymi na:
• Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Wilkowice
• Przebudowę drogi gminnej ulicy Klimczoka w Bystrej - etap III,
• Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania
„Budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji
z budynkami położonymi w sołectwach Bystra, Meszna,
Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice w roku 2013,
• Budowę niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji
z budynkami położonymi w sołectwach Bystra, Meszna,
Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice w roku 2013.

Jednym z najważniejszych zadań sformułowanych w moim programie
rozwoju Gminy Wilkowice, było utworzenie Strefy Przemysłowej. Nabiera
ono coraz bardziej realistycznego kształtu i zbliża się do szczęśliwego finału. Od 2006 roku prowadzę konsekwentne działania zmierzające do ożywienia gospodarczego tego terenu. Po przezwyciężeniu wielu kłopotów, udało
się wykupić grunty od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, dokonaliśmy zmian w miejscowym planie przestrzennego zagospodarowania gminy,
dostosowując go do nowego przebiegu drogi ekspresowej, a „przy okazji”
powiększając zdecydowanie obszar pod działalność gospodarczą. Zaprojektowaliśmy oraz wybudowaliśmy, od ul. Żywieckiej po ul. Wilkowską,
nową drogę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego o długości 1548 m za kwotę
6,4 mln zł przy wsparciu środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Działania te zdecydowanie
poprawiły walory i konkurencyjność tego obszaru i naszej strefy przemysłowej. Co najważniejsze udało się nam przekonać wielu inwestorów do ulokowania tutaj swojej działalności gospodarczej. W chwili obecnej takie firmy
jak Lenko S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjne Adamus, Pol-Lab, Eko-Wtór,
Sil-Trade, Aureus, Kera Ceramika wybudowały, budują, lub w niedalekiej
przyszłości będą budować
swoje siedziby. Pomimo
panującego w dalszym
ciągu kryzysu gospodarczego, prowadząc konsekwentne działania promocyjne powodujemy, że
ostanie 5 ha gruntów będących własności gminy,
cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem wśród
potencjalnych inwestorów
Jestem przekonany, że
jeszcze w tym roku działki te znajdą swoich dobrych gospodarzy.
Strefa przemysłowa to dla gminy ogromna szansa na stały i zrównoważony rozwój. To również doskonała jej promocja. Napływ nowych inwestycji to możliwość stworzenia nowych miejsc pracy. Powstawanie nowych
przedsiębiorstw na terenie gminy przełoży się również, w konsekwencji na
systematyczne wpływy podatkowe, co mam nadzieję, otworzy możliwości
budżetowe do podejmowania kolejnych odważnych przedsięwzięć związanych z rozwojem gminy w innych strategicznych kierunkach.
		
Mieczysław Rączka
Wójt Gminy Wilkowice

NA SESJI RADY GMINY WIKOWICE ZOSTAŁY PODJĘTE UCHWAŁY W SPRAWIE:

Na sesji z dn. 27 lutego 2013 r:
XXXI/253/2013 – ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2013 r. oraz specjalności i form kształcenia, na
które dofinansowanie jest przyznawane,
XXXI/254/2013 – przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer
3672/3 zlokalizowanej przy ulicy Żywieckiej,
XXXI/255/2013 – przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w miejscowości Meszna w rejonie ulicy Dębowej,
XXXI/256/2013 – wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013,
XXXI/257/2013 – wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice,
na lata 2013-2021,
XXXI/258/2013 – Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Wilkowice
oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów,
XXXI/259/2013 – współdziałania z Gminą Łodygowice w zakresie realizacji zadania odwodnienia ul. Górskiej w Łodygowicach przy
uwzględnieniu odbioru i odprowadzania do potoku Wieśnik, wód pochodzących z rejonu ulicy Żniwnej w Wilkowicach,
XXXI/260/2013 – udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej Gminie Łodygowice na realizację zadania związanego z odwodnieniem ul. Górskiej w Łodygowicach przy uwzględnieniu odbioru
i odprowadzania do potoku Wieśnik, wód pochodzących z rejonu ulicy Żniwnej w Wilkowicach,

XXXI/261/2013 – przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Wilkowice, na rok 2013,
XXXI/262/2013 – zmiany Uchwały Nr XXVIII/221/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad ustalania
i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej
za rok 2013 oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
XXXI/263/2013 – określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych,
XXXI/264/2013 – zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami.
Na sesji z dn. 8 marca 2013 r:
XXXII/265/2013 – Wyboru metod oraz ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Wilkowice.
XXXII/266/2013 – Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania
deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach
administracyjnych Gminy Wilkowice.
XXXII/267/2013 – Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice.
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cd. ze str. 1
Na terenie naszej Gminy nowym systemem zostaną objęte wszystkie rodzaje nieruchomości tj. nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, czyli
takie gdzie prowadzona jest np. działalność gospodarcza, instytucje publiczne- szkoły, przedszkola, placówki służby zdrowia oraz domki letniskowe.
W celu wdrożenia nowej ustawy Rada Gminy Wilkowice podjęła uchwały,
które pozwolą na realizację gminie powierzonego zadania własnego:

I. METODY, STAWKI I OPŁATY
Uchwalą Nr XXXII/265/2013 Rady Gminy Wilkowice, z dnia 8
marca 2013 r., ustalono metody i stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice:
1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda
jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz ustalono
metodę w oparciu o ilość zużytej wody na danej nieruchomości:
a. stawka opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny „S” wynosi – 2,70 [zł/m3],
b. stawka opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny „Z” wynosi – 5,40 [zł/m3].
2) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda
NIE jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz ustalono metodę w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość:
a. stawka opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny „S” wynosi- 8,00 zł/mies./osobę,
b. stawka opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny „Z” wynosi – 16,00 zł/mies./osobę.
3) Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę za pojemnik:

Pojemność

60 l
110 l
120 l
240 l
1100 l
kontener 1,5 m3
kontener 5,0 m3
kontener 7,0 m3
kontener 10,0 m3
kontener 11,0 m3

Stawka opłaty za odpady
zbierane i odbierane
w sposób selektywny „S”

8,00
13,50
15,00
28,00
125,00
170,00
500,00
700,00
1000,00
1100,00

Stawka opłaty za odpady
zbierane i odbierane w sposób nieselektywny „Z”

16,00
27,00
30,00
56,00
250,00
340,00
1000,00
1400,00
2000,00
2200,00

4) Dla nieruchomości o charakterze mieszanym, które w części
stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
ustala się:
a. w przypadku nieruchomości, na której woda jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz, opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ustala się na podstawie metody, o której
mowa w pkt. 1) tj. w oparciu o ilość zużytej wody na danej nieruchomości,
b. w przypadku nieruchomości, na której woda NIE jest pobierana
wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz, opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowi suma opłat wyliczonych dla części
zamieszkałej, wyliczonej z godnie z pkt. 2) tj. liczbę mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz dla części nieruchomości
niezamieszkałej, wyliczonej zgodnie z pkt. 3) tj. w oparciu o ilość zadeklarowanych pojemników.
II. DEKLARACJA
Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/266/2013 Rady Gminy Wilkowice
z dnia 8 marca 2013r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych
w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice wraz z załącznikiem w postaci wzoru deklaracji. Opłata będzie wyliczana na podstawie deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu
4

Gminy Wilkowice.
Deklaracja wraz z instrukcją dostępne będą w:
• Urzędzie Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice oraz na stronie internetowej Urzędu,
• Szkołach i przedszkolach na terenie gminy Wilkowice,
• Bibliotekach na terenie gminy Wilkowice,
• Spółkach wodociągowych na terenie gminy Wilkowice,
• Biurach Sołtysów poszczególnych sołectw.
Wypełnione deklaracje należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta
w Urzędzie Gminy Wilkowice do 30 kwietnia 2013 r.
W deklaracji właściciel nieruchomości zamieszkałej podaje swoje dane identyfikacyjne oraz dokładny adres nieruchomości, z której
mają być odbierane odpady komunalne. Ponadto deklaruje czy odpady będą gromadzone w sposób selektywny czy tez nie.
1. Deklarację są zobowiązani złożyć;
• właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
i powstają odpady komunalne,
• właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
• właściciele nieruchomości, która w części jest zamieszkała,
a w części niezamieszkała.
2. Przez właściciela nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością.
3. Właściciele nieruchomości stanowiącej współwłasność mogą
złożyć jedną deklarację dotyczącą danej nieruchomości i ponosić
wspólną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku wymiar opłaty będzie wystawiony na osobę, która
złożyła deklarację (w przypadku współmałżonków wystarczy podpis
jednego z nich).
4. Wypełnione deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy Wilkowice w terminie:
• pierwszą deklarację
a. do 30 kwietnia 2013r.
b. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
• deklarację zmieniającą:
a. do 30 listopada danego roku na kolejny rok kalendarzowy dla właścicieli nieruchomości rozliczających się
w oparciu o zużycie wody z danej nieruchomości lub
b. do 14 dnia od momentu zaistnienia zmiany danych zawartych w deklaracji dla pozostałych właścicieli.
Deklarację można składać również w Urzędzie Gminy za pomocą
środków komunikacji elektronicznej:
a. wzór formularza deklaracji dostępny jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Wilkowicach w formacie „pdf” z możliwością edytowania,
b. wypełniony formularz wraz z innymi dokumentami można przesłać jako załączniki do pisma ogólnego kierowanego do Urzędu Gminy poprzez platformę komunikacji publicznej SEKAP lub ePUAP,
c. do podpisywania dokumentów dopuszcza się elektroniczny podpis kwalifikowany i podpisy elektroniczne zaufane, wydawane do
platform komunikacji publicznej SEKAP i e-PUAP.
Instrukcja wypełniania deklaracji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Wilkowice w zakładce:
Ekologia ➡ Gospodarka Odpadami ➡ Deklaracja.
W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie lub
uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych,
Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
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III. OPŁATA
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry, bez wezwania, kwartalnie do ostatniego dnia drugiego miesiąca każdego kwartału (tj. 28 luty, 31 maja, 31 sierpnia, 30
listopada danego roku), zgodnie z wygenerowanym w Urzędzie
Gminy Wilkowice, na podstawie złożonej deklaracji, Wymiarem
opłaty zawierającym indywidualny numer konta bankowego.
Stosowną opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Wilkowice lub
przelewem na indywidualne konto bankowe podane w Wymiarze opłaty (zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/232/2012 Rady Gminy Wilkowice z 27
grudnia 2012r., w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
IV. CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI
W uchwale nr XXXII/267/2013 z dnia 8 marca 2013r., w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została określona częstotliwość odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości:
• zamieszkałych- w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie odbierana każda zebrana ilość odpadów komunalnych:
1. nieselektywnie zebrane odpady – jeden raz w miesiącu, a w miesiącach lipiec, sierpień dwa razy w miesiącu,
2. selektywnie zebrane odpady komunalne wraz z selektywnie zebranymi surowcami wtórnymi takimi jak: papier i tektura, tworzywa
sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe i szkło – jeden raz
w miesiącu,
3. popiół – jeden raz w miesiącu w okresie od 1 października do 31
maja każdego roku,

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 3672/3
zlokalizowanej w miejscowości Wilkowice, przy ulicy Żywieckiej
Na podstawie art. 17 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. nr 80 poz. 717
z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 2,
art. 55 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wilkowice Uchwały nr XXXI/254/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. o przystąpieniu do
sporządzenia:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 3672/3 zlokalizowanej w miejscowości Wilkowice, przy ulicy Żywieckiej
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej
zmiany planu miejscowego i do strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko oraz mogą zapoznać się z dostępną dokumentacją
sprawy.
Wnioski do zmiany planu należy składać
w formie pisemnej w siedzibie lub na adres Urzędu Gminy

4. odpady wielkogabarytowe – jeden raz w roku.
Natomiast w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) będzie można dostarczyć własnym transportem odpady
takie jak: odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niebezpieczne, odpady budowlanoremontowe oraz pozostały popiół, a także odpady biodegradowalne.
• niezamieszkałych – w zamian za opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, odbierane będą odpady w ilościach
i miesiącach zgodnie z deklaracją, nie rzadziej jednak niż jeden
raz w miesiącu, a surowce wtórne wysegregowane z odpadów
odbierane będą nieodpłatnie.
Za dodatkową odpłatnością do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych będzie można oddawać odpady takie jak
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki
i chemikalia, odpady niebezpieczne, odpady budowlano-remontowe
oraz popiół.
Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
znajdować się będzie w Wilkowicach przy ulicy Wilkowskiej 51.
Zgodnie z § 4 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice, to właściciel nieruchomości zobowiązany jest
do wyposażenia jej w pojemniki o określonej pojemności, wskazane
w Rozdziale 3 regulaminu a zgodnie z § 5 ust. 2 ww. regulaminu,
stanowią one jego własność.
Wszystkie uchwały, o których mowa w niniejszych objaśnieniach dostępne, są na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wilkowice.pl) w zakładce Uchwały Rady
Gminy.
Dodatkowo wszelkie informacje można uzyskać pod numerem
telefonu 33 499 00 77 wew. 402, bądź pytania kierować na adres:
blipart@wilkowice.pl, eduraj@wilkowice.pl
Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice w terminie do
dnia 6 kwietnia 2013 r.
Wniosek do zmiany planu powinien zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać:
• w formie pisemnej w siedzibie lub na adres Urzędu Gminy
Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice,
• ustnie do protokołu w pok. 312 (I piętro) Urzędu Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice – w godzinach
pracy urzędu
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: sekretariat@
wilkowice.pl
Wniosek do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek
dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Wilkowice			
Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych i spokojnych świąt
Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie
życzy
Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia „Razem dla Wilkowic”
Głos Gminy Wilkowice
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Przedszkolaki z Wilkowic odwiedzają Gminną
Bibliotekę Publiczną
Rozwijając zainteresowania czytelnicze u najmłodszych chcemy
wprowadzać ich w wielkie bogactwo różnorodnej literatury dla dzieci.
Promując Ogólnopolska Akcję ,,Cała Polska czyta dzieciom” staramy
się wciągać rodziców, opiekunów do codziennego głośnego czytania dzieciom. Po to aby rozwijać wyobraźnię, doskonalić i poszerzać

kompetencje językowe naszych dzieci, oraz pobudzać kreatywność.
W rozbudzaniu potrzeby obcowania z książką czynnie pomagają
nam Panie Bibliotekarki z Biblioteki Publicznej w Wilkowicach. Od
października grupy III, IV i V systematycznie, jeden raz w miesiącu

uczęszczają na spotkania z książką. Panie bibliotekarki czytają wybrane utwory z zakresu literatury dla dzieci, rozmawiają z przedszkolakami na temat treści, zadają pytania. Dzieci rozwiązują różnorodne zadania związane z danym tekstem. Zajęcia są bardzo ciekawe
i rozwijające ponieważ, Panie oprócz czytania i zadań związanych
z tekstem proponują dzieciom dodatkowo różnorodne zabawy muzyczno – ruchowe, naśladowcze oraz prowadzą proste doświadczenia mające na celu zachęcanie dzieci do poszukiwania zjawisk, które
będą je zachwycały, dziwiły oraz skłaniały do poszukiwania odpowiedzi. Do Biblioteki na spotkania z przedszkolakami zapraszani są
różni goście np. Pani Edyta Zarębska- pisarka, malarka wyróżniona
w konkursie im. Astrid Lindgren za książkę dla dzieci i młodzieży,
która przedstawiła swój zbiór bajek. Aby zapoznać dzieci z tematem
Pierwsza Pomoc Panie zorganizowały spotkanie ze Strażakami ,którzy w sposób przystępny a jednocześnie bardzo fachowy objaśnili
dzieciom co należy robić w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Dzieci miały okazje samodzielnie opatrywać drobne skaleczenia,
przykładać kompresy, opatrunki żelowe. Na zakończenie spotkania,
każdy przedszkolak dostał ulotkę informacyjną z alarmowymi numerami telefonów, po to aby w razie konieczności mógł z nich skorzystać. Dziękujemy za ciekawe zajęcia i nadal czekamy z niecierpliwością na następne spotkanie.
Nauczycielki Przedszkola Publicznego w Wilkowicach
mgr Paulina Szymanek
mgr Dagmara Wolniak

Kreatywnie, twórczo i sportowo – podsumowanie konkursów
w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach
Wielu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach pragnie poszerzyć swoją wiedzę z różnych przedmiotów uczestnicząc w licznych konkursach i zawodach. Niektórzy wybierają konkursy związane z czytaniem ze zrozumieniem. Tego typu współzawodnictwo
wymaga od nich szybkiego czytania tekstu i szybkiego podejmowania decyzji przy wyborze odpowiedzi z zestawu A, B,C, D. W tym
roku mistrzami czytania ze zrozumieniem zostali uczniowie kl. VI b
– Michał Horecki i Michał Nikiel. Ten pierwszy już od czwartej klasy
uczestniczył w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Polskiego „Alfik
Humanistyczny”. Michałowi często brakowało kilku punktów – dwóch,
czterech – do tego, aby zostać laureatem. Szczęście mu dopisało
w roku 2012. Cierpliwość i upór zostały nagrodzone. Michał Horecki
został laureatem „Alfika (...) ”, i uzyskał w tym konkursie wynik dobry. Do konkursu ucznia przygotowywała pani Wiesława Stolarczyk
– Kos. Z kolei pani Bogusława Jakubiec przygotowała do konkursów
przyrodniczych dwóch uczniów, Michała Horeckiego i Michała Nikiel.
Pierwszy z uczniów otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Pingwin 2012”, a drugi został wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie „Sezam 2012”. Oba konkursy polegały na rozwiązaniu testu
wyboru z zakresu ogólnej wiedzy przyrodniczej o świecie. Chłopcy
znaleźli się w pierwszej dziesiątce pośród kilkuset startujących w Polsce.
Spora grupa uczniów z naszej szkoły postanowiła wziąć udział w II
Młodzieżowych Zawodach w Biegach Narciarskich „Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg”. Uczniowie – w sumie 17- pod opieką mgr Andrzeja Pobożny, zajęli I miejsce w klasyfikacji generalnej
szkół podstawowych. Przywieźli do szkoły dyplom, piękny puchar
i dobre humory.
W tegorocznym Powiatowym Konkursie „Zwierzęta wokół nas”
szkoła doczekała się dwóch zwyciężczyń. W kategorii prac plastycznych wyróżnienie otrzymała uczennica kl. V a, Weronika Musiałek.
Jej pełen ciepłych kolorów obraz przedstawiał uroczą myszkę spo6

glądającą ciekawi ze swej norki na otaczający ją świat (obraz można zobaczyć na stronie internetowej organizatora konkursu, SP 2
w Czechowicach – Dziedzicach). Uczennica pracowała pod kierunkiem pani Moniki Bogumił- Laszczak. W kategorii prac literackich III
miejsce zajęła Oliwia Wajdzik z kl. VI c. Jej wiersz poruszający problemy ekologiczne zamieszczamy poniżej. Uczennica pracowała pod
kierunkiem pani Wiesławy Stolarczyk- Kos.
„Zaśmiecają, zamiast dbać”
Łąki, lasy, kwiaty pachnące
motyle wokół nas latające.
Śpiewających ptaków chóry,
to właśnie odgłosy natury.
Wszystko to znajduje się obok nas,
dlaczego więc tak łatwo zanieczyszczamy las?
Nasze czarne, trujące odpady,
zabijają owady zamieszkujące trawy.
Ciężkie, masywne betonowe bloki stoją,
tam gdzie swój dom sarny mają.
Ptaki swoje gniazda straciły,
a stojące dawniej drzewa trociny zastąpiły.
Jeśli swojego postępowania nie zmienimy,
piękne krajobrazy już na zawsze stracimy!
Laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
			
Zespół Promujący Szkołę
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Dobra Pamięć
Bystrzańskie obchody 65 rocznicy śmierci ks. mjr. Rudolfa Marszałka stały się wydarzeniem na skalę krajową. Przede wszystkim były
jednak dowodem nieprzemijającej pamięci i uczczenia poświęcenia
dla Ojczyzny. Uroczysty pochód spod Szkoły Podstawowej im. Synów
Pułku w Bystrej otwierał poczet sztandarowy 18 Batalionu PowietrzoDesantowe, a uczestników prowadził w rytm „Marsza Podhalańskiego” wiceprezes OSP w Bystrej dh Roman
Mikłas. We mszy świętej uczestniczyło 7
kapłanów: ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej SChr i ks. lic. Tomasz Porzycki SChr
reprezentujący Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, ks. kanonik
Franciszek Kuliga - proboszcz parafii pw.
św. Michała Archanioła w Wilkowicach,
świadek historii, b. wikariusz z Wilkowic ks. prałat Józef Strączek obecnie z parafii
pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Porąbce, ks. prałat Władysław Nowobilski z parafii pw. Maksymiliana Marii
Kolbego w Ciścu, ks. Piotr Szora SDS parafia pw. NMP Królowej Świata w Bielsku-Białej oraz gospodarz - ks. kanonik
Tadeusz Krzyżak – proboszcz parafii pw.
Najświętszej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej. W przygotowaniach i modlitwie uczestniczyły niestrudzone siostry ze Zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo oraz ze Zgromadzenia Sióstr
św. Jadwigi. Z Krakowa przyjechali bratankowie ks. Marszałka – Piotr
i Jan, którzy przekazali szkaplerz swego stryja jako wotum. Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowali posłowie: Jacek Falfus, Stanisław Pięta i Stanisław Szwed. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentował naczelnik Wydziału Zagranicznego
Jan Sroka. Nasz powiat – wicestarosta Grzegorz Szetyński, Instytut Pamięci Narodowej - Artur Kasprzykowski , Diecezjalny Instytut
Akcji Katolickiej wiceprezes Krzysztof Chodorowski , Okręg Śląski
Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - por. Stanisław Turski
, Okręg Podbeskidzie ZŻ NSZ – prezes Władysław Sanetra, Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej - prezes Hieronim
Bajor i sekretarz Andrzej Sikora, Związek Podhalan na Żywiecczyźnie z prezesem Władysławem Motyką, Krąg Starszyzny Harcerskiej
im. Andrzeja i Olgi Małkowskich z Mesznej, reprezentacja I LO im.
M. Kopernika z Bielska-Białej z dyrektorem Bogusławem Głąbkiem,
Klub „Gazety Polskiej” z Bielska-Białej z przewodniczącym Andrzejem Niedzielskim, delegacja Obozu Narodowo-Radykalnego Oddział Bielsko-Biała, przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej oraz
przedstawiciele kibiców GLKS Wilkowice. Współgospodarzy miejsca
uroczystości reprezentowali: Bartosz Olma - przewodniczący Rady
Gminy Wilkowice , Mieczysław Rączka - wójt Gminy Wilkowice, Żywisław Zasiadczuk - sołtys Sołectwa Bystra, Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej z prezesem Grzegorzem Gaborem i wiceprezesem
Romanem Mikłasem, reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Synów
Pułku w Bystrej z dyrektor Łucją Salachną i wicedyrektor Małgorzatą

Jamróz, Stanisław Kwiatek - prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Bystrej oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Bystrej z przewodniczącą Elżbietą Ciućką.
Obchody uświetniły grupy rekonstrukcji historycznej 58 Wielkopolskiego Pułku Piechoty z Poznania, 4 Pułku Strzelców Podhalańskich
z Cieszyna, 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza, Oddziałów Partyzanckich Narodowych Sił Zbrojnych z Zabrza
i Żywca. Oprawa muzyczna należała do Kapeli Góralskiej
Fickowo Pokusa oraz Chóru Cantica z Bystrej z dyrygentką
Krystyną Kubańdą.
Ks. prof. Kołodziej w kazaniu naświetlił działalność współbrata, ks. mjr. Rudolfa Marszałka. Dokonał również uroczystego poświęcenia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez
Związek Żołnierzy NSZ. W tej części uczestniczyła kompania honorowa z 18 Batalionu. Przemówienie wygłosił przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Pamięci i Tradycji
Żołnierzy Wyklętych poseł Stanisław Pięta. Warto wiedzieć,
że zespół ten liczy 136 posłów i senatorów obecnej kadencji Sejmu. Podziękowania od Zarządu Głównego Związku
Żołnierzy NSZ wraz z pamiątkowymi ryngrafami za konsekwentne dążenie do upamiętnienia ks. mjr. Marszałka otrzymali dwaj jego byli ministranci: Wiktor Hudecki i Władysław
Dutka oraz syn najbliższych współpracowników kapłana
z konspiracji - Andrzej Tomaszczyk. Wszyscy mieszkają
w Bystrej.
Wiele osób obejrzało również niecodzienną wystawę zdjęć Kapłana-Patrioty zgromadzonych i przygotowanych przez Anetę KreftaMaciejowską, która następnie wraz z Bogdanem Ścibutem opowiedziała w ramach spotkania autorskiego o pracach nad książką „Piotr
Opoka. Ks. mjr Rudolf Marszałek 1911-1948”.
Równolegle w Warszawie, w służewieckiej parafii pw. św. Katarzyny, jej proboszcz - ks. Józef Maj
przedstawił zebranym biogram
ks. Marszałka i poinformował
o naszych obchodach. Kapłan
ten był inicjatorem budowy
w latach 1986-1993 Pomnika
Ofiar Terroru Komunistycznego 1944-56 nieopodal miejsca
pochówku
zamordowanych
w mokotowskim więzieniu.
W naszym imieniu znicz zapaliła Waleria Młyniec, córka
przedwojennego
pułkownika
Wojska Polskiego, oficera 4
pułku strzelców podhalańskich
z Cieszyna.
Wieczorna modlitwa pod
przewodnictwem ks. Tadeusza
Krzyżaka prowadzona przy
ognisku rozpalonym w godzinie śmierci ks. Marszałka zgromadziła aż 30 osób, w tym świadków
historii: Annę Osowską, Władysława Dutkę, Andrzeja Tomaszczyka
i Franciszka Maślankę.
Trwałą pamiątką obchodów jest obelisk z tablicą pamiątkową oraz
wspomniana książka, opracowana na podstawie zapisów archiwalnych, wspomnień rodzinnych oraz relacji mieszkańców naszej gminy.
Organizatorzy dziękują za bezinteresowną pomoc, udział i liczne
ciepłe słowa, w podsumowaniu uroczystości 10 marca 2013 roku.
Zainteresowani mogą już nabyć książkę o ks. Marszałku – m.in.
w punktach sprzedaży przy kościołach w Bystrej przy ul. Kościelnej20 i w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 14 oraz w „SAM”-ie w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej 58. Osoby, które chciałby posiadać film
z przebiegu uroczystości przygotowany na zlecenie organizatorów
proszone są o kontakt z koordynatorem obchodów Bogdanem Ścibutem – tel. 502 499 280.

Głos Gminy Wilkowice
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LKS „Klimczok – Bystra”
prosi uprzejmie
o przekazanie 1%
z podatku od dochodu
Jeżeli bliskie są Państwu sprawy: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży, przeciwdziałania patologiom
społecznym, pomocy społecznej – w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, podtrzymywania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działań na rzecz
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między
społecznościami, rozważcie Państwo naszą propozycję:

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w miejscowości Meszna w rejonie ulicy Dębowej
Na podstawie art. 17 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. nr 80 poz. 717
z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 2,
art. 55 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wilkowice Uchwały nr XXXI/255/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. o przystąpieniu do
sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w miejscowości Meszna
w rejonie ulicy Dębowej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej
zmiany planu miejscowego i do strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko oraz mogą zapoznać się z dostępną dokumentacją
sprawy.
Wnioski do zmiany planu należy składać
w formie pisemnej w siedzibie lub na adres Urzędu Gminy

Konto bankowe: BS Bystra 22 8133 0003 0000 0361 2000 0001
LKS Klimczok Bystra, ul. Szczyrkowska 2,
43-360 Bystra, tel./fax 033/8 171 231
Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra” (rok założenia 1922)
Jest organizacją pożytku publicznego (0000213857 KRS)
Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice w terminie do
dnia 6 kwietnia 2013 r.
Wniosek do zmiany planu powinien zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać:
• w formie pisemnej w siedzibie lub na adres Urzędu Gminy
Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43–365 Wilkowice,
• ustnie do protokołu w pok. 312 (I piętro) Urzędu Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43–365 Wilkowice, w godzinach
pracy urzędu
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: sekretariat@
wilkowice.pl
Wniosek do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek
dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Wilkowice			
Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
oto, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”

GIMNAZJUM im. KRÓLOWEJ JADWIGI
w WILKOWICACH
43-365 Wilkowice, ul. Szkolna 8
tel./fax (33) 8171379, e-mail ekretariat@gimwilk.lap.pl
www.gimwilk.lap.pl

OGŁASZA NABÓR
DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM!

Zapisu dziecka można dokonać w dniach
od 11 marca do 10  kwietnia 2013r.
w sekretariacie szkoły (730 – 1430),
prosimy o dołączenie wypełnionych ankiet.
Szkoła liczy 145 uczniów, kształcących się w 7 oddziałach, w systemie jednozmianowym.
W naszej placówce oferujemy uczniom komfortowe warunki pracy:
1. Duże, jasne i odnowione sale lekcyjne.
2. Bardzo dobrze wyposażoną salę informatyczną (dostęp do Internetu).
3. Profesjonalną bibliotekę wraz z czytelnią, z dostępem do Internetu.
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4. Zajęcia świetlicowe oraz możliwość korzystania z obiadów.
5. Opiekę medyczną (pielęgniarka szkolna) i pedagogiczną.
6. Zajęcia wychowania fizycznego w nowoczesnej hali sportowej.
7. Klasę sportową o specjalności – siatkówka.
8. Atrakcyjne, bezpłatne zajęcia pozalekcyjne:
●● Koła teatralne,
●● Koło informatyczno-matematyczne,
●● Koło geograficzno-turystyczne,
●● Naukę gry na gitarze i koło muzyczno-wokalne,
●● Zajęcia rekreacyjno-sportowe,
●● Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie
przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych.
Rodzicom zapewniamy rzetelną informację o postępach edukacyjnych i wychowawczych dziecka oraz ścisłą współpracę
w podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących szkoły.
Zapewniamy także indywidualne podejście do każdego ucznia.
DZIEŃ OTWARTY W GIMNAZJUM:
5 KWIETNIA 2013 r. w godz. 815 –1140
SPOTKANIE Z RODZICAMI SZÓSTOKLASISTÓW:
4 KWIETNIA 2013r. godz. 17.00
(w budynku gimnazjum) ZAPRASZAMY!

Głos Gminy Wilkowice

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

Szanowni Pacjenci!
W dzisiejszym artykule chciałam przekazać ważne informacje dotyczące nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej. Nocna
i świąteczna opieka zdrowotna w podstawowej opiece zdrowotnej
jest to pomoc, której udzielają pacjentom lekarze i pielęgniarki codziennie, po godzinach pracy przychodni POZ to jest od 18:00 do
8:00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta. W ramach tej podstawowej opieki zdrowotnej nie ma rejonizacji, usługa jest refundowana przez NFZ i świadczona jest bez skierowania.
Na naszym terenie najbliższe ambulatoria świadczące takie
usługi to:
• Bielskie Pogotowie Ratunkowe ul. E. Plater 14, 43-300 BielskoBiała
telefon: 33 812 44 48
• Bielskie Pogotowie Ratunkowe filia Szczyrk ul. Zdrowia 1
telefon: 33 817 86 90
• Bielskie Pogotowie Ratunkowe filia Czechowice-Dziedzice
ul. Żwirki i Wigury 1
telefon: 32 215 20 00
Dyżurujący w gabinecie pogotowia lekarz udziela porad:
• w warunkach ambulatoryjnych
• telefonicznie
• w przypadkach medycznie uzasadnionych- w domu pacjenta

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:
• nagłego zachorowania
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek
zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez
recepty nie przyniosły poprawy
• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie ośrodka zdrowia może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Na nadchodzące Święta Wielkanocne wszystkim pacjentom i mieszkańcom Gminy Wilkowice składam najserdeczniejsze życzenia wesołego Alleluja oraz dużo zdrowia
i pogody ducha . Niech radość Wielkanocy napełni wasze
serca nadzieją i obfitością łask od Chrystusa Zmartwychwstałego
Życzy Kierownik SGZOZ Katarzyna Banet-Skwarna
Kierownik Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, informuje
o możliwości wynajęcia pomieszczenia użytkowego na usługi medyczne (gabinet lekarski, rehabilitacja itp.). Zainteresowane osoby
proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel. 696 050 755 lub osobiście
w siedzibie SGZOZ w Wilkowicach.

Uwaga Konkurs !!!

Z AW I A D O M I E N I E
Wójt Gminy Wilkowice oraz Samorząd Sołectwa Bystra
zawiadamia, że w dniu 5 kwietnia 2013 roku (tj. piątek) o godz 18:00 odbędzie się
Z E B R A N I E W I E J S K I E
S O Ł E C T WA B Y S T R A
Zebranie odbędzie się w Domu Strażaka w Bystrej przy ul. Klimczoka 105.
Na zebraniu omawiane będą bardzo ważne sprawy dotyczące naszej społeczności
m.in.:
- inwestycje na terenie Bystrej w tym kanalizacja,
- nowe zasady gospodarki odpadami
- oraz działania Straży Gminnej.
W związku z powyższym zachęcamy do licznej obecności.
NIE MOŻEMY MÓWIĆ O WAS BEZ WAS!!!
Samorząd Sołectwa Bystra

Głos Gminy Wilkowice

Zapraszamy do udziału w konkursie na nazwę
dla Domu Użyteczności Publicznej w Mesznej.
Celem konkursu jest wybór charakterystycznej nazwy, która będzie wykorzystywana do
identyfikacji Domu Użyteczności Publicznej
zgodnie z jego przeznaczeniem i umieszczana
na szeroko rozumianych materiałach informacyjnych, promocyjnych, popularyzatorskich,
reklamowych takich, jak m.in. plakaty, foldery,
billboardy, postery, roll up’y, prezentacje, serwisy internetowe oraz na innych materiałach
przygotowywanych, wydawanych bądź zlecanych przez Gminę Wilkowice.
Konkurs rozpocznie się 2 kwietnia 2013 r.
i kończy 6 maja 2013 r.
Szczegóły na www.wilkowice.pl w zakładce
Kultura, sport i rekreacja – Dom Użyteczności
Publicznej w Mesznej.
Zapraszamy.
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kiermasz wielkanocny

Święta Wielkanocne, podobnie jak Święta Bożego Narodzenia,
powodują specjalne przygotowania i wzmożone zakupy, nie tylko
artykułów spożywczych, ale też przedmiotów okolicznościowych.
W związku z tym właściciele Pubu Bibelot, który mieści się w Bystrej przy ulicy Klimczoka 105, zorganizowali w niedzielę 17.03.2013
w pubie kiermasz świąteczny, na którym swoje wyroby prezentowali
i sprzedawali rękodzielnicy z Bystrej i sąsiednich miejscowości. Można było nabyć m.in. palemki, wspaniale
zdobione na miejscu pisanki, świąteczne
kartki pocztowe, koronki i robione szydełkiem kurki, zajączki i baranki świąteczne,
ręcznie szyte z lnu zwierzątka kojarzące
się z wiosną i świętami, ozdoby robione
na drutach, ozdoby wykonane techniką
decoupage, i wiele innych. Wszystkie te
rzeczy niepowtarzalne, okraszone przez
wytwórców ogromną wyobraźnią i niewiarygodną wręcz, dbałością o detale.
Odwiedzający kiermasz mogli skosztować domowego mazurka, przygotowanego przez właścicieli, a dzieci mogły
ozdabiać pisanki, kolorować i malować

farbami obrazki świąteczne. Wszystko to przy dobrej muzyce, w kameralnej i sympatycznej atmosferze.
Podobny kiermasz odbył się już przy okazji ostatnich Świąt Bożego Narodzenia, a właściciele planują organizację takich kiermaszów
cyklicznie, zawsze na tydzień, lub dwa, przed świętami. Informacje
o terminach można będzie znaleźć w internecie wpisując Pub.Bibelot.
Pub Bibelot ma ambicję być miejscem spotkań niekoniecznie alkoholowych, ale organizuje również
koncerty muzyczne na żywo, czwartki
brydżowe, a planowane są też, zaproponowane podczas kiermaszu, spotkania
sympatyków rękodzielnictwa połączone
z nauką, wymianą doświadczeń, i wspólnym tworzeniem. Wszystkie te działania
mają na celu integrację mieszkańców,
dając możliwość wspólnego spotkania,
bo Bystra jest miejscowością zamieszkałą przez wielu ciekawych ludzi, którzy
nie tylko chcą spędzać czas w czterech
ścianach własnego domu, a przecież
integracja lokalnych społeczeństw była
źródłem powstawania pubów.

MISTRZOSTWA W BIEGACH
NARCIARSKICH

Podobnie jak w ubiegłym roku, w pierwszy piątek marca odbyły się
II Młodzieżowe Zawody w Biegach Narciarskich „Śladami Arcyksiężnej
Marii Teresy Habsburg” o Puchar Brugi Polska.
W zawodach udział wzięło 76 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 6 zawodników w kategorii OPEN. W każdej z 11 kategorii wiekowych zwycięzcy otrzymali nagrody, zaś każdy uczestnik
biegów otrzymał okolicznościowy dyplom.
Mimo wyjątkowo niesprzyjającej pogody, padającego deszczu, mgły
i gołoledzi, trasa przygotowana została w pełni profesjonalnie przez
olimpijczyka Józefa Pawlusiaka. Nad bezpieczeństwem uczestników
czuwała Grupa Ratownictwa Medycznego z Bystrej oraz członkowie
Ochotniczej Straży Pożarnej z Wilkowic. Po raz pierwszy w historii zawodnicy zostali wywiezieni na Magurkę „kolejką górską”, co było dodatkową atrakcją dla uczestników zawodów.
Organizatorami zawodów była Gmina Wilkowice, Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej oraz sponsor zawodów firma BRUGI.
Wyniki zawodów oraz galeria zdjęć dostępne na stronie internetowej
www.wilkowice.pl.

Od lewej: Józef Pawlusiak - komandor zawodów, Aleksander Adamiec - Zastępca Wójta Gminy Wilkowice, Czesław Pszczółka - przedstawiciel Starostwa
Powiatowego w Bielsku-Białej, zwycięzcy w kategorii chłopców, z tyłu Marek
Kubica - Dyrektor GOSiR w Wilkowicach
10
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III OTWARTE MISTRZOSTWA MESZNEJ W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM I SNOWBOARDZIE
Zawody narciarskie odbyły się 2 marca br. przy ,,Chacie na Groniu”
w Mesznej. Słoneczna pogoda i dobre warunki narciarskie sprzyjały licznej 116 osobowej grupie uczestników w sportowej rywalizacji
i zabawie.
Inicjatorem i pomysłodawcą tej imprezy jest Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej
wspierane przez Gminę
Wilkowice oraz sponsorów
wnoszących duży wkład finansowy i organizacyjny.
Trasa slalomu została przygotowana i odgrodzona od
publiczności. Zabezpieczenie medyczne zapewniała
ekipa ratunkowa OSP Bystra, natomiast nad porządkiem i bezpieczeństwem na drodze czuwała OSP Meszna. Na zawodach obecny
był sponsor medialny: Polskie Radio Katowice. Laureatami zostali:
narciarze K1:Horemska Natalia, K2:Łacka Zofia K3: Ogorzałek Hanna, K4: Knapik Agnieszka, K6: Przybyła Karolina, K7: Kram-Solecka Judyta, M1:Balcerzak Kacper, M2: Kosmala Paweł, M3: Pindel

Maciej, M4: Arnold Filip, M5:Nikiel Aleksander, M6: Szymanek Daniel, M7: Salamon Jacek, KS: Szczygłowski Tomasz, Pucher Piotr,
Szlachtowski Michał, Kalarus Jakub, Obtułowicz Kacper. Laureatów
uhonorowano pamiątkowymi dyplomami oraz drobnymi
upominkami, które wręczał Jacek Falfus – poseł na Sejm
RP, Aleksander Adamiec – Zastępca Wójta Wilkowice oraz
Jerzy Kochaj – członek Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej
oraz organizator slalomu. Podczas zawodów odbyło się
wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasy. Miła, przyjazna
atmosfera, zadowolenie zawodników i kibiców utwierdziły organizatorów w przekonaniu o celowości upowszechniania sportu, zawodów narciarskich i snowboardowych,
w których mogą uczestniczyć całe rodziny.
Za pomoc w organizacji zawodów wyrażamy wdzięczność sponsorom: Wala Sp z o.o., Larix, Wilmark, Alda,
Szkole Narciarskiej ,,Pilsko Sport”, Szkole Narciarskiej ,,Fun Sport”,
osobom prywatnym Urszula Łaciak, Katarzyna Gnioździorz, Mariusz
Mrowiec, Wojciech Legierski, Patryk i Krystian Kurowscy, rodzina
Kowalcze, Grzegorz Jurczyk, Piotr Skoczylas i sponsorom anonimowym.			
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej
Aleksandra Kosmala

Życzymy jajka pełnego wartości
Kura, to jedno z najczęściej wykorzystywanych zwierząt w przemyśle.
W Polsce hoduje się 55 milionów
kur niosek. Od 2012 roku muszą być
w klatkach bardziej przystosowanych do ich naturalnych potrzeb niż dotychczas. Wciąż jednak istnieje kilka rodzajów hodowli kur niosek, mniej i bardziej humanitarnych, dlatego Klub Gaja zachęca konsumentów
do poszanowania praw zwierząt i kupowania jaj z numerem 0. To gwarancja, że dobrostan kur, które zniosły
te jajka został maksymalnie uwzględniony w hodowli
ekologicznej.
Jajko, symbolizujące nowe życie, jest niezbędne na
świątecznym stole. Zachęcamy by było to jajko z numerem 0, co oznacza, że pochodzi od kury  trzymanej
w warunkach naturalnych, ze swobodnym wyjściem na
zewnątrz (chów ekologiczny). Jej nośność nie jest stymulowana sztucznie, ma zróżnicowany
pokarm, od zbożowego, po ten, który
znajduje w naturze. W takiej hodowli
na metr kwadratowy może znajdować
się maksymalnie sześć kur. Koszty środowiskowe tego typu chowu są o wiele mniejsze niż te, z którymi mamy do
czynienia na fermach przemysłowych
(odpady, zanieczyszczenia, sztuczne
środki podawane zwierzętom, martwe
sztuki).
Mimo to, 60 procent polskiego rynku
jaj pochodzi od kur z chowu klatkowego (jaja z nr 3), gdzie ptaki
nie mają dostępu do wolnego wybiegu, na metr kwadratowy powierzchni przypada 20 kur, karmione są
mieszkankami sztucznego białka, a nawet hormonami, które powodują zwiększenie nieśności. Dlatego Klub Gaja zachęca konsumentów do świadomych zakupów i poszanowania praw zwierząt. Kupując
jajka można uwzględniać dobrostan zwierząt! Jaja oznaczone są cyframi, i tak: 0 oznacza produkcję ekologiczną, 1 - chów wolno wybiegowy, 2 - chów ściółkowy, a 3 - chów klatkowy.
Od 2012 r. zgodnie z przepisami Unii Europejskiej klatki, w których trzymane są kury (jajka z nr 3) muszą być większe, wyposażone w poidło, grzędę i drapaki. Obecnie w UE na 290 mln sztuk kur,
ponad 50 mln jest jednak w klatkach niedostosowanych do unijnych
wymogów. W Polsce problem ten dotyczy 4 mln kur.
Klub Gaja, jako pierwszy w Polsce (2005 r.) podjął szeroką
akcję informacyjną dot. ferm kurzych i oznakowań jaj odpowia-

dających warunkom, w których trzymane są zwierzęta. Pionierskim przedsięwzięciem był polsko-czesko-słowacko-węgierski projekt badawczy nt. sprzedaży jaj w dużych sieciach handlowych we
wszystkich czterech krajach, zakończony raportem Kupuj jajka z głową. W 2012 r. w wyniku działań
wielu europejskich organizacji
pro zwierzęcych, w tym Eurogrup for Animals, do którego
należał Klub Gaja, Unia Europejska znowelizowała przepisy
dotyczące hodowli kur niosek,
nakładając na przedsiębiorców
wymóg większych i lepiej wyposażonych klatek.
Z okazji zbliżających się
Świąt, niezmiennie życzymy
Państwu wszystkiego najlepszego i najzdrowszego… JAK
JAJKO i przesyłamy nasze tradycyjne życzenia od Kury Nioski
Bądź ludzki
Dokonując wyboru w sklepie możesz mi pomóc. Mogę siedzieć zamknięta, nie znać słońca, trawy, grudek ziemi, piasku. Wokół mnie,
stłoczone są inne podobne do mnie stworzenia. Skorupki naszych jajek oznaczone są numerem 3.
Bądź wrażliwy
Możesz poprawić mój stan życia, kupując
jajka nr 2. To hodowla ściółkowa. Jesteśmy
zamknięte lecz w dużej hali. Możemy więc zaspokajać niektóre nasze naturalne potrzeby.
Wciąż jednak nie widzimy słońca i zieleni.
Bądź hojny
Jajka od kur szczęśliwszych są droższe i warto zapłacić taką cenę.
To najlepszy sposób poparcia dla hodowców kur trzymanych na wolnym wybiegu lub w hodowli ekologicznej. Skorupki naszych jajek
mają numery 0 lub 1.
Bądź szczęśliwy
Tym szczęściem możesz dzielić się ze wszystkim na Ziemi. Dla
ludzi jajko to symbol nowego życia, wszechświata, Słońca, Ziemi, sił
życiowych, płodności, odrodzenia i… miłości. Dla zwierząt w jajku zamknięte jest ich potomstwo. To także Twoja przyszłość.
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Dodatkowe informacje:
Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja – tel. 603 636 554
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PIŁKARSKA WIOSNA
Po niespełna 4-miesięcznej przerwie, wznawiają rozgrywki nasi
piłkarze. Jako pierwsi na boisko wybiegną seniorzy, którzy w sobotę
30 marca (godz. 14.00) na boisku w Wilkowicach zagrają z drużyną
Międzyrzecza. W przerwie zimowej skład drużyny prowadzonej przez
trenera Krzysztofa Bąka został nieco przemeblowany. Z GLKS-em
rozstali się m.in. Patryk Mokwa, Wojciech Kózka, Paweł Lewandowicz oraz Krzysztof Brycz. Zdecydowanie bardziej imponująco wygląda strona po której wpisujemy nowe nabytki Wilkowic, a są to: W.
Adamek (Maksymilian Cisiec), Korszyłowski i Wajda (Sokół Buczkowice); Kupczok (Zapora Wapienica), oraz z drużyny juniorów: Kubala, Laszczak i Łopata.
W okresie przygotowawczym drużyna rozegrała mecze sparingowe po których możemy mieć nadzieję na dobry start w rundzie wiosennej.
GLKS Wilkowice – TS KOSZARAWA Żywiec 1 – 1
GLKS Wilkowice – Spójnia Landek
0–0
Czarni Jaworze – GLKS Wilkowice
1–2
GLKS Wilkowice – Beskid Brenna
3–2
Skład drużyny: Bramkarze – Górny, Łopata; Obrońcy – Hola,
Olearczyk, Miodoński, Wrona, Kopeć, Łatka, Laszczak, Kudzia; Pomocnicy – Dziki, Adamek, Korszyłowski, Zborowski, Jakubiec, Bąk,
Kubala, Kupczok; Napastnicy – Tomiczek, Wajda, Pilarz.
Trener: Krzysztof Bąk; Kierownik drużyny: Bartłomiej Prochownik.
Klasa A (Podokręg Bielsko) - sezon 2012/2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

KS Soła Kobiernice
LKS Przełom Kaniów
LKS Pionier Pisarzowice
KS Czarni Jaworze
GLKS Wilkowice
GLKS Sokół Buczkowice
KS Międzyrzecze
KS Bestwinka
LKS Orzeł Kozy
LKS Mazańcowice
LKS Sokół Zabrzeg
LZS Beskid Godziszka
MRKS II Czechowice-Dziedzice
LKS Sokół Hecznarowice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

36
30
29
27
25
23
22
18
13
13
10
10
3
1

48:10 12
50:19 10
40:14 9
32:14 9
29:15 8
39:22 7
26:19 6
34:25 5
22:27 4
21:33 4
14:38 3
19:46 3
6:39 0
8:67 0

0 1
0 3
2 2
0 4
1 4
2 4
4 3
3 5
1 8
1 8
1 9
1 9
3 10
1 12

Drużyny młodzieżowe
Gorąco zapraszamy do dopingowania najmłodszych piłkarzy którzy w niedzielę 7 kwietnia rozpoczną piłkarski bój z drużyną Gronia
Bujaków – trampkarze o godz. 14.30, juniorzy o godz. 16.00.Poniżej
prezentujemy tabele rozgrywek drużyn młodzieżowych oraz terminy
pierwszych spotkań.

Liga okręgowa C – Juniorzy
pierwszy mecz: 7.04. godz. 16.00 (Wilkowice - Bujaków)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LKS Czaniec
LKS Sokół Zabrzeg
KS Czarni Jaworze
LKS Bestwina
GLKS Wilkowice
BKS Stal Bielsko-Biała
LKS Sokół Hecznarowice
LKS Przełom Kaniów
LKS Groń Bujaków
KS Bestwinka
LKS Mazańcowice
LKS Zamek Grodziec

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

33
25
24
22
19
18
16
11
8
7
7
3

42:4
46:14
55:12
44:10
36:22
31:25
24:30
13:18
25:31
17:42
15:69
7:78

Liga Okręgowa Juniorów Młodszych
pierwszy mecz: 7.04 godz. 11.30 (Wilkowice - Rychwałd)
1
2
3
4
5
6
7

Podbeskidzie Bielsko-Biała
LKS Radziechowy
Rychwałd
Orzeł Kozy
Rekord Bielsko-Biała
Wilkowice
Drzewiarz Jasienica

12
12
12
12
12
12
12

27
24
17
17
14
12
8

33;16
24:18
26:22
27:26
22:23
24:31
15:35

Liga okręgowa C - Trampkarze
pierwszy mecz: 7.04. godz. 14.30 (Wilkowice – Groń Bujaków)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LKS Bestwina
LKS Wilkowice
Bestwinka
BKS STAL Bielsko-Biała
LKS Czaniec
Zamek Grodziec
LKS Groń Bujaków
LZS Mazańcowice
Przełom Kaniów
Sokół Hecznarowice
Czarni Jaworze
Sokół Zabrzeg

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

28
24
23
22
20
19
18
13
13
9
3
0

44-9
50-12
26-4
40-12
31-12
31-21
35-21
30-22
16-19
16-47
17-47
1-111
Marcin Stawinoga

Na zdjęciu Juniorzy młodsi 96-97
Górny rząd od lewej: JAKUBIEC KAMIL, STANIEC ROBERT,
HETNAŁ DAWID, LASZCZAK STEFAN, JAKUBIEC MARCIN, ZUBER ARKADIUSZ, TOMASZCZYK MATEUSZ, ŁOPATA MATEUSZ, PYĆ MACIEJ, KIEROWNIK DRUŻYNY PRONOBIS MAREK
dolny rząd od lewej: KOWALEWSKI MIKOŁAJ, MĘDRZAK
GRZEGORZ, TAJDUŚ MAREK, BOJDYS JAKUB, HACZEK
RAFAŁ,
na zdjęciu nieobecni DOBIJA MATEUSZ, KOLARCZYK MAREK, GIZA MICHAŁ, WAJDZIK JACEK, SEBASTIAN MROŻEK,
PŁONKA JAROSŁAW, CZULAK KAROL oraz WALOSEK SEWERYN.
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
WILKOWICE
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Wyniki Konkursu Palm Wielkanocnych
W przedostatnią niedzielę marca, podobnie jak co roku, we
wszystkich parafiach naszej gminy obchodziliśmy Niedzielę Palmową. Zgodnie z obowiązującym w parafiach w Bystrej Krakowskiej, Bystrej Śląskiej oraz w Mesznej regulaminem palmy można
było zgłaszać w trzech kategoriach: palma najwyższa, palma krzaczasta i palma gaikowa. W parafii w Wilkowicach, zgodnie z regulaminem, obowiązywały następujące kategorie: palma najwyższa,
palma najpiękniejsza i palma w kształcie bukietu. Przy ocenie palm
podstawowym kryterium było zachowanie elementów pierwowzoru
z naszego regionu przy użyciu żywych i suszonych roślin, marszczonej bibuły, wstążek żakardowych itp.
Serdecznie dziękujemy księżom proboszczom za pomoc w organizacji konkursu, a jury za pracę przy ocenie palm wielkanocnych.

w Bystrej Krakowskiej:
Palma najwyższa:
I miejsce Dominik Maślanka
II miejsce Natalia Plinta
III miejsce Grzegorz Puś
Palma gaikowa:
I miejsce Marcin Tomasik
II miejsce Jakub Goryl
III miejsce Zofia Dunat

w Wilkowicach:
Palma w kształcie bukietu:
I Krzysztof Gierlach
II Karolina Zakrzewska
III Wiktoria Kąkol
Wyróżnienia:
Weronika Pukacz
Amelia Steczek
Zuzanna Jasik
Dominik Helfer
Palma najwyższa:
I Mateusz Mrowiec
II Oskar Fajkis
III Justyna Bury

Palma krzaczasta:
I miejsce Maciej Olma
II miejsce Michał Fleszar
III miejsce Patryk Polak

w Mesznej:

Palma najwyższa:
I Stanisław Biniszkiewicz
II Michał Trzopek
III Michał, Marcin, Paweł Mrowiec
Palma krzaczasta:
I Aldona, Ida, Brunon Gębala
II Rodzeństwo Opitek
III Anna, Maria Bieniek
Palma gaikowa:
I Jakub Radecki
II Paweł Pawlak
III Paulina Polak

Wyróżnienia:
Marcel Maruszczak
Dominika Bartnik
Agata Jarosińska
Anna Herzyk
Maksymilian Olbert
Dodatkowe wyróżnienia:
Ania i Łukasz Kruczek
Mikołaj i Patryk Ludwig
Magdalena Walczak
Faustyna Caputa
Paweł Kosmala
Aleksander Puliajito
Igor Kurpas
Martyna Radecka

Wyróżnienia:
Wiktor Nikiel
Jakub Imielski
Julia Malik
Dominik Szymala
Mateusz Kania

Wyróżnienia:
Jakub Basiura
Anna Klimczak
Julia Strąk
Palma najpiękniejsza:
I Anna Kuboszek
II Marysia Jakubiec
III Krystian Basiura
Wyróżnienia:
Weronika Zontek
Marcel Ścieszka
Nikodem Zioło
Michał Tokarz
Natalia Szymlak

w Bystrej Śląskiej:
Palma najwyższa:
I miejsce Nicola Łasak
II miejsce Jan Strzelczyk
III miejsce Amelia Kosek
Palma gaikowa:
I miejsce Karol Rączka
II miejsce Antoni Kobziński
III miejsce Jan Gach

Palma krzaczasta:
I miejsce Natalia Nawieśniak
II miejsce Dawid Data
III miejsce Krystian Semla
Wyróżnienia:
Edyta Nawieśniak
Hania i Antoni Giza
Mateusz Jakubiec
Sandra Waligóra
Daria Kwaśna

Dzieci z Wilkowic dziękują…

Od lat zastanawiamy się, dlaczego dobre tak szybko mija?
Pytanie to zadają sobie dorośli i dzieci. Tak też był w minione ferie
w grupie 51 uczniów wypoczywających w pierwszym tygodniu ferii na
półkolonii zorganizowanej – już po raz 31, przez Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej. Dzięki urozmaiconym zajęciom czas mijał niepostrzeżenie, ale
za to wspomnień starczy na wiele dni, a jest, co wspominać.
Był bal kotylionowy
i czas na własnoręcznie
wykonany kotylion o istnieniu, którego niewielu
z młodych ludzi wiedziało. Kolejny raz gościliśmy na basenie Aquie
i w kinie, w dodatku na
filmie nominowanym do
Oskara w kategorii: najlepszy film animowany –
„Ralph Demolka”. Po raz
pierwszy odwiedziliśmy
„Zabawowo” i było praw16

dziwie zabawowo, bo po półtoragodzinnych szaleństwach opiekunowie
z trudem odwołali podopiecznych z najróżniejszych zakamarków barwnego świata dmuchanych przyrządów i basenów pełnych … kolorowych
piłeczek.
Jako, że aura sprzyjała, zajęcia sportowe w sali gimnastycznej zamieniliśmy na śnieżne ślizgi i … bałwankowe inspiracje - do zobaczenia na
zdjęciu. Zajęciom towarzyszyła piosenka i szereg zabaw zespołowych
– tylko niektóre zamknęliśmy w migawce i można je zobaczyć w galerii
na stronie internetowej Gminy.
Na dodatek każdego dnia smakowity obiad i mnóstwo smacznych
niespodzianek – szkoda, że nie da się zaspokoić potrzeby wszystkich
chętnych. Liczba miejsc jest ograniczona z uwagi na „pojemność” autokaru, ale także liczebność grup, która skutkowałoby potrzebą zatrudnienia kolejnego opiekuna (tak stanowią przepisy).
Wszystko to można było przeżyć, doświadczyć, zasmakować dzięki
wielu życzliwym ludziom, którym z tego miejsca serdecznie dziękują
dzieci i opiekunowie. Sponsorzy pozostaną anonimowi, gdyż takie było
Ich życzenie, ale my pamiętamy.
Koordynator projektu z ramienia Akcji Katolickiej
Janina J. Piechota
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