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DOŻYNKI DIECEZJAlNO-POWIATOWOGMINNE W BYSTREJ
W niedzielę 26 sierpnia br., po raz pierwszy w historii, na terenie naszej Gminy, w sołectwie Bystra, odbyły się Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne. Zgodnie z przyjętym, od wielu lat, zwyczajem dożynki rozpocząć miały się uroczystym korowodem, który przy dźwiękach orkiestry
miał dotrzeć do miejsca, gdzie zaplanowana została msza święta. Niestety intensywne opady deszczu zmusiły organizatorów do zmiany planów i uroczystość rozpoczęła polowa msza św. na placu za Domem Strażaka w Bystrej. Msza św. rozpoczęła się od powitania zebranych przez gospodarza Gminy Wilkowice - Wójta Mieczysława Rączkę i Proboszcza Parafii w Bystrej Krakowskiej - Tadeusza Krzyżaka. Homilię wygłosił Jego Ekscelencja Biskup Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. Roman Pindel.
Wspaniała oprawa muzyczna nabożeństwa
była dziełem Gminnej Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Wilkowic oraz Chóru „Cantica” z Bystrej. Na zakończenie
nabożeństwa zabrali głos Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Starosta Bielski Andrzej
Płonka oraz Duszpasterz Rolników Ks.
Stanisław Kozieł. Podczas mszy św.
wystawione zostały Poczty Sztandarowe organizacji społecznych działających na terenie Gminy.
Po mszy św. został odprawiony obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”.
Następnie na scenie zaprezentowała się Gminna Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Wilkowic, nieco później ponownie Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”.  Uroczyście wręczono nagrody w konkursach „Wieńców Dożynkowych” oraz w konkursie na „Najpiękniejsze Obejście w Gminie Wilkowice
2018”.                                    cd. na str.6

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY WILKOWICE!

Sołtysi wsi Bystra, Meszna i Wilkowice zapraszają na zebrania wiejskie. Zebrania odbędą się:
– w dniu 24.09.2018 r., o godz. 17:00, w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami”.
– w dniu 27.09.2018 r., o godz. 17:00, w budynku OSP Wilkowice,
– w dniu 28.09.2018 r., o godz. 17:00, w budynku GOK „Promyk” w Bystrej.
Zapraszamy na nasz profil na

www.facebook.com/gminawilkowice/

MIESZKANIEC BYSTREJ NA PODIUM
TOUR DE POLOGNE AMATORÓW
W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEj
Pan Zygmut Binda, wieloletni czynny ratownik GOPR Grupa Beskidzka, mieszkaniec Bystrej Śląskiej w dniu 10.08.2018 r. wystartował w Tour de Pologne Amatorów
w Bukowinie Tatrzańskiej - etap królewski górski 58 km. Pan Zygmunt ukończył wyścig i zajął I miejsce w grupie wiekowej M7+, a ogólnie zawody ukończył na 1688
miejscu z czasem 2:49:29.
W tegorocznej edycji Tour de Pologne Amatorów startowało ponad 2500 zawodników amatorów z całej Polski i Europy. Do mety dojechało i ukończyło w limicie czasowym 2036 zawodników. Pan Zygmunt Binda był, zgodnie z listami zawodników,
jedynym przedstawicielem i zawodnikiem z terenu Gminy Wilkowice, który ukończył
ten wyścig. Szczegółowe całościowe wyniki dostępne są na stronie tego wyścigu
w zakładce wyniki Tour de Pologne Amatorów 2018.
Serdecznie gratulujemy sukcesu!
UG

Kanalizacja sanitarna w Gminie
Wilkowice – postęp robót

(umowa na wykonanie robót podpisana 20.06 br.) w sierpniu wykonywał roboty budowlano-montażowe w Wilkowicach
w: ul. Nad Wilkówką
i ul. Kościelnej oraz tyczenie geodezyjne w Wilkowicach na ul. Cmentarnej i Cienistej. Ten etap robót budowlano-montażowych obejmuje swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej w poniższych obszarach: Obszar M – rejon ulic: Słowicza, Parkowa; Obszar N – rejon
ulic: Szczyrkowska, Pod Piekłem, Jarzębinowa, Górska, Niecała; Obszar O – rejon ulic: Żywiecka, Graniczna, Spadzista, Warzywna (z terenem zamkniętym); Obszar P – rejon ulic: Żywiecka, Borowa, Stroma, Kalinowa, Promienista, Kolorowa, Mała, Falista, Potoczek, Krokusów, Malinowa, Chmielna, Leśna, Kręta, Kolejowa; Obszar R – rejon ulic: Długa, Kręta; Obszar S – rejon ulic: Kościelna, Cienista, Szarotek, Cmentarna, Nad Wilkówką.
W najbliższym czasie zorganizowane zostanie spotkanie dotyczące ww. etapu robót, na którym mieszkańcy otrzymają szczegółowe
informacje  o zakresie, zasadach i sposobie realizacji robót oraz zapoznają się z harmonogramem prac budowlanych.
We wrześniu planowane jest tyczenie geodezyjne w obszarze
M, O oraz R.   				            Ermat Group

85 LAT TEMU

Habsburgowie, właściciele dóbr żywieckich posiadali prawo patronatu nad szkołami
istniejącymi w obrębie ich posiadłości. Doty-

czyło to zarówno budowy i utrzymania szkół,
jak i obsadzania posad nauczycieli. Miało
to początek już w maju 1810 roku, kiedy Al-

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilkowicach - 1933 rok
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Głos Gminy Wilkowice

Arcyksiężna Maria Krystyna Habsburg i studentka
Akademii Sztuk Pięknych Sonia Hensler-Ryś

Etap I
Trwa budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy. Do 20 sierpnia wybudowano łącznie 12,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, co stanowi ponad 37% zakresu robót w ramach I etapu budowy kanalizacji.
W sierpniu realizowano prace w:
- Mesznej: w ul. Strażackiej, Nadszkolnej, Szkolnej, Wrzosowej,
Świerkowej, Zielonej, Rzemieślniczej, Krótkiej.
- Wilkowicach: w ul. Wypoczynkowej.
O możliwym terminie podłączeń do nowo wybudowanej sieci kanalizacji, Urząd Gminy będzie powiadamiał zainteresowanych mieszkańców, po uzyskaniu w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bielsku-Białej pozwolenia na użytkowanie.
Etap II
19 lipca br. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice  w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap
2 – rejon D, E, F1, F2”. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum firm: Firma Budowlana „WULKAN” Piotr Pająk; AG System Sp.
z o.o. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 34 218 m. Podpisanie umowy będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli procedury przetargowej przez
Urząd Zamówień Publicznych.
Etap III
Wykonawca etapu III - Konsorcjum firm: WULKAN i AQUA-System

bert Książę Sasko – Cieszyński nabył pierwsze ziemie – dobra położone później w powiatach Biała, Wadowice, Oświęcim i Sucha.
Patronat ten znalazł również wyrok w finansowaniu w 1933 r. wyjazdu młodzieży szkolnej Wilkowic do Pałacu Prasy w Krakowie.
Arcyksiężna Maria Krystyna (ur. 08.12.
1923 r. w Żywcu) po zawieruchach wojen-

nych dwukrotnie pozbawiona obywatelstwa
polskiego dopiero w 1993 r. w Davos uzyskała paszport III Rzeczypospolitej.
Już podczas kolejnego pobytu w kraju
w 2000 roku nawiązała się serdeczna przyjaźń z Sonią Hensler Ryś, której źródłem
było zainteresowanie polską sztuką. Dzieciństwo Marii Krystyny kształtowało się wrażliwością na piękno wnętrz zamkowych, za-

projektowanych przez artystę Stryjeńskiego
oraz pokojów wypełnionych obrazami Fałata,
Malczewskiego, Axentowicza, Wyspiańskiego. W zamku żywieckim wielokrotnie przebywał Fałat, a ojciec arcyksiążę Karol Olbracht
był jego wielokrotnym admiratorem i gorącym miłośnikiem.
Jan Leszek Ryś

WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka między innymi:
• Wziął udział w zawodach w skokach narciarskich o „Puchar Wójta
Gminy Wilkowice” zorganizowanych przez Ludowy Klub Sportowy
„Klimczok-Bystra”.
• Przeprowadził radę budowy kanalizacji w ramach III etapu z konsorcjum firm WULKAN Piotr Pająk oraz AQUA-System Sp. z o.o.
• Przyjął delegację z partnerskiej Gminy Lubiewo, której przewodniczył Wójt Michał Skałecki oraz Przewodniczący Rady Mirosław Winowiecki. Głównym celem pobytu delegacji był udział w Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych Dożynkach oraz wymiana doświadczeń
związanych z pracą samorządową.
• Wziął udział w XVI Powiatowych Zawodach Sikawek Strażackich i VI
Otwartych Zawodach Sikawek Konnych o Puchar Wójta Gminy Wilkowice, które odbyły się 4 sierpnia br. na polanie przy zbiorniku retencyjnym w Wilkowicach.
• Wziął udział w uroczystości z okazji 30-lecia probostwa ks. Kanonika Franciszka Kuligi w Parafii pw. Michała Archanioła w Wilkowicach.
Wójt złożył na ręce Jubilata gratulacje z okazji 30 lat gospodarnego
kierowania parafią.
W ostatnim okresie ogłoszono przetargi na następujące zadania:

• Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa budynku OSP w Wilkowicach (ogłoszenie po raz czwarty z powodu zbyt wysokich cen ofert).
• Remont w ramach zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ulicy Strażackiej w Wilkowicach” oraz „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ulicy Kościelnej w Wilkowicach”
(ogłoszenie po raz drugi z powodu zbyt wysokich cen ofert).
• Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mesznej przy ul. Szkolnej 1 w systemie zaprojektuj i wykonaj.
• Remont ul. Jaworowej w Mesznej (ogłoszenie po raz trzeci z powodu zbyt wysokiej ceny oferty).
W ostatnim okresie podpisano umowy na następujące zadania:
• Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz ze skocznią do skoku w dal
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej.
W chwili obecnej trwa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych postępowania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap
2 – rejon D, E, F1 i F2” wybrano najkorzystniejszą ofertę konsorcjum firm Firma Budowlana WULKAN Piotr Pająk oraz AG System
Sp. z o.o. (wartość 39 543 177,49 zł). Po jej pozytywnym zakończeniu nastąpi podpisanie umowy.

Uchwały podjęte na sesji w dniu 25 lipca 2018 r. w sprawie:
L/415/2018

Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2018.

L/416/2018

Wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2018-2032.

L/417/2018

Dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Wilkowice.

L/418/2018

Określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – usługi, pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu.

L/419/2018
L/420/2018
L/421/2018
L/422/2018

Określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wparcia i mieszkaniach chronionych.
Zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Wilkowice na stałe obwody głosowania,  ustalenia ich numerów, granic  
oraz  siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Wilkowice na okręgi wyborcze oraz  ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projekt „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Wilkowice”.

Wójt Gminy Wilkowice

ma zaszczyt zaprosić na uroczyste odsłonięcie i poświęcenie odnowionego pomnika

„Bohaterom wojny poległym za wolność ojczyzny 1939-1945
wdzięczni obywatele Wilkowic 1952”,
które odbędzie się dnia 1 września 2018 roku o godzinie 1000
przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach.

O godzinie 1800 w Kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Wilkowicach odprawiona zostanie
uroczysta Msza Św. w intencji ofiar II Wojny Światowej.
Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka
Głos Gminy Wilkowice

3

POWROTY DO TRADYCJI
Powrót do tradycyjnej rzeźby w drewnie
i kamieniu to cykl międzynarodowych plenerów rzeźbiarskich organizowanych przez
Orawski Ośrodek Kultury w Dolnym Kubinie
i Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.
Kolejny, drugi już plener z tego cyklu odbył się w dniach 13-19 sierpnia br. w Babinie.
Wzięło w nim udział łącznie 14 osób (twórców i adeptów sztuki)
– 12 z Orawy (Słowacja) oraz

dwie osoby z Polski – reprezentantka naszej
Gminy - Bogumiła Dębińska z Wilkowic oraz
Tomasz Bednarski z Bielska-Białej.
Tematem wiodącym pleneru byli muzykanci ludowi. Powstały bardzo ciekawe i wartościowe rzeźby w drewnie, przedstawiające
górali-muzyków, grających na skrzypcach,
gęślach, dudach czy na heligonce. Rzeźby
proste, pełne urody znakomicie ilustrowały
muzykantów ludowych, którzy do dzisiaj grają na Orawie i w Beskidach, kontynuując tradycję naszych przodków. Jeden z twórców
z Polski – T. Bednarski stworzył specjalnie na
zamówienie organizatorów tajemniczą rzeź-

bę ilustrującą pychę – jeden z siedmiu grzechów głównych.
Uroczyste zakończenie pleneru odbyło się
w niedzielę 19 sierpnia w Babinie, w którym
wzięli udział twórcy, organizatorzy oraz zaproszeni goście z obu krajów. Zakończenie
pleneru uświetniły grupa śpiewacza oraz kapela dziecięca z Babina, dając pokaz wielkiego kunsztu muzycznego.
Zapraszam do udziału w kolejnym plenerze w Orawskim Białym Potoku na Słowacji
w dniach 24-30 września br., podczas którego adepci rzeźby i twórcy pracować będą
nad rzeźbami w kamieniu. Zainteresowanych bezpłatnym udziałem w tym plenerze proszę o kontakt z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej, ul.
1 Maja 8, Bielsko-Biała.
tel. 33 822 05 93.
Zbigniew Micherdziński
Kierownik Galerii
Regionalnego
Ośrodka Kultury
w Bielsku-Białej

Stowarzyszenie „RAZEM DLA WILKOWIC”
Zaprasza na VI edycję „Jarmark rzeczy ładnych – bombka świąteczna”
Projekt rozpocznie się 10 września br.
o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej
nr 2 w Wilkowicach spotkaniem organizacyjnym, a następnie planowanych jest 6 trzygodzinnych warsztatów. W ramach zajęć  
uczestnicy w sposób kreatywny będą mieszać style, materiały i techniki. Zwieńcze-

niem będzie wystawa prac. Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy
w Gminnej Bibliotece w Wilkowicach i w SP
nr 2 w Wilkowicach.
Prosi się mieszkańców gminy posiadających wśród pamiątek rodzinnych dokumenty, zdjęcia, czy inne przedmioty potwier-

dzające udział ich przodków w Legionach
Polskich (1914-1918) o kontakt poprzez sekretariat SP nr 2 w Wilkowicach lub Referat
ds. Kultury, Sportu i Promocji Gminy w urzędzie. Chcemy zorganizować wystawę tych
pamiątek z okazji 100. Rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę.

30. lat w kierowaniu wilkowicką parafią
Niecodzienna uroczystość zgromadziła
parafian w wilkowickim kościele w niedzielę
5 sierpnia br. w przeddzień święta Przemienienia Pańskiego, bo to właśnie w to święto mijała trzydziesta rocznica posługi proboszczowskiej Ks. Kanonika Franciszka Kuligi  w naszej parafii. Swą obecnością rangę  
tej okoliczności podniosła obecność władz
gminy w osobach: Pana Wójta Mieczysława
Rączki, Prezesa OSP Wilkowice Pana Wojciecha Kąkola wraz  druhami.
Tak też z osobą Księdza wiele nastąpiło
przemian:
- tych duchowych, które zaowocowały święceniami pięciu kapłanów, księży: Grzegorza Walaszka, Tadeusza Durajczyka i Jacka Rączki, ojca Piotra Gębali oraz Wojciecha Olesińskiego;
- i tych materialnych do realizacji, których
potrafił Ksiądz swoim przykładem wzorowego gospodarza pozyskać hojność naszych parafian, a które w ogromnym skrócie postaram się przypomnieć, chociażby
dlatego, że nie zawsze były widoczne z zewnątrz,  i tak:
Już w grudniu 1988 roku ruszyły pierwsze
poważne prace: założono gaz w kościele i na
plebanii. Następnie zakupiono dzwon, po4

wstały nowe chodniki na cmentarzu, wykonano łazienki na plebanii oraz centralne ogrzewanie w Domu Katechetycznym. Odremontowano mieszkanie dla trzeciego księdza wikariusza. Wykonano mur oporowy wokół plebanii od strony parkingu i zagospodarowano piwnice. W 1994 rozpoczęto remont kaplicy cmentarnej z malowaniem dachu i elewacji. Zakupiono blachę miedzianą na pokrycie
dachu kościoła, wymieniono krzyże na wykonane ze stali nierdzewnej. Rozpoczął się remont kapitalny elewacji kościoła: zbito tynki,
odgrzybiono, założono odgromniki i położono nową elewację.
Zakupiono grunty na poszerzenie cmentarza. W szpitalu kolejowym zagospodarowano
nowe pomieszczenie na kaplicę: od dachu,
aż po szaty liturgiczne włącznie i uroczyście
poświęcił ją Ks. bp Ordynariusz.
Ogrodzono nową część cmentarza i obsadzono drzewkami. Kolejny etap, to remont
plebanii: od dachu, po tynki. Prace te, ludzki
trud i ofiarność mógł Ksiądz złożyć u stóp wizerunku MB Częstochowskiej podczas Peregrynacji już w 1998 roku.
Póżniej nastąpił remont pomieszczeń gospodarczych parafii, a w nich budowa sanitariatów i sklepiku prasowego wraz z kanaGłos Gminy Wilkowice

lizacją, do której włączono również dom katechetyczny.
W 2000 roku nastąpiła wymiana schodów
do kościoła z całym oprzyrządowaniem. Po
czym przyszedł czas na wymianę instalacji
elektrycznej, wykonano również domofony
łączące kościół, plebanię i dom katechetyczny. Zainstalowano napęd elektryczny dzwonów, założono alarm i wymieniono nagłośnienie.
Następnie zakupiono rusztowania do malowania wnętrza kościoła i przystąpiono do
odnowienia polichromii, ołtarzy i wykonano
mozaiki na filarach oraz renowację żyrandoli.
Remont organów, a następnie ułożenie
kostki brukowej wokół kościoła i na podjeździe do niego, na parkingu przy plebanii oraz
wykonanie nowych schodów obłożonych gra-

nitem do plebanii zamknęło zakres prac przed
stuleciem konsekracji naszego kościoła.
26 września 2004 roku ten wspaniały jubileusz mogliśmy świętować ofiarowując
Bogu w dowód wdzięczności i ku pamięci tych,  którzy przez stulecia dbali o rozkwit
tego miejsca, tak pięknie odnowioną świątynię i jej otoczenie wraz z budynkami i cmentarzem.
Każda rodzina i zaproszeni goście otrzymali z tej okazji pamiątkową książkę o dziejach kościoła i parafii.
Ksiądz Jubilat nie poprzestał na tym.
W kolejnych latach odnawiano naczynia liturgiczne z kościoła i kaplicy szpitalnej oraz
lichtarze zakupiono i odrestaurowano szaty
liturgiczne oraz materiały do dekoracji ołtarzy. Ponadto dom katechetyczny przeszedł
remont kapitalny od podpiwniczenia poprzez
wymianę okien i tynków, po kominy.
Na cmentarzu uzupełniono ścieżki, wykonano remont pomieszczeń dla pracowników,
zadaszono śmietnik i dokończono ogrodzenie.

Powstała mozaika z wizerunkiem św. Jana
Pawła II na frontonie  domu katechetycznego, która otrzymała nazwę „Jana Pawła II”
oraz nowy witraż upamiętniający 100 lat objawień fatimskich i 20 lat Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, a ostatnio schody na
dolną część parkingu za plebanią oraz kolumbarium na miejscowym cmentarzu.
Nie sposób nie wspomnieć o założeniu
strony internetowej parafii, gdzie można poczytać historię parafii, ale również na bieżąco śledzić jej działalność.
Nie byłaby możliwa realizacja tak wielu
przedsięwzięć, na tak różnorodnych płaszczyznach, gdyby Ksiądz wcześniej nie przekonał nas parafian przykładem swojego bezinteresownego zaangażowania i wiarą, że
cytując za Ojcem Świętym Janem Pawłem
II: „Należy od siebie wymagać, choćby inni
od nas nie wymagali!” – tak też postrzegają
Księdza Kanonika Franciszka Kuligę parafianie, ale również Władze Gminy – nominacja
do nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Londzina w 2004 r. oraz honorowe obywatelstwo

naszej gminy w 2013 r. Podczas życzeń dla
Ks. Kanonika, Pan Wójt wypowiedział jakże
istotne słowa, że nie tylko parafianie, goście,
czy władze lokalne dostrzegają zaangażowanie Księdza Proboszcza, ale także władze
naszej diecezji – powierzając Mu kierowanie
naszym dekanatem.
Tak w telegraficznym skrócie można ująć
te 30. lat gospodarskiej posługi.
Za te i pozostałe, tylko  Panu Bogu wiadome działania, pragniemy teraz podziękować i życzyć przez pośrednictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Świętego Jana Marii Vianeja, patrona proboszczów, aby Bóg
Miłosierny hojnie obdarzał Księdza zdrowiem, nowymi siłami i łaskami, tak potrzebnymi w dalszym duszpasterzowaniu  na dalsze lata pięknej i równie owocnej pracy apostolskiej dla dobra Parafii, Kościoła i Ojczyzny, Szczęść Boże!
Janina Janica-Piechota

Jubileuszowa X edycja Konkursu

„ORTOGRAFICZNE POTYCZKI”
Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic”
serdecznie zaprasza mieszkańców naszej Gminy do udziału w konkursie ortograficznym.
Termin: piątek 26 października 2018 r.,
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach, ul. Szkolna 8,
Rozpoczęcie: godz. 17.00,
Czas trwania: 45 min,
Rejestracja: w dniu konkursu od godz.16.30 lub wypełnienie formularza w Gminnej Bibliotece Publicznej.
Regulamin
PATRONAT: Biblioteka Publiczna w Wilkowicach.
Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy.
PATRONAT MEDIALNY: „Głos Gminy Wilkowice”.
ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie „RAZEM dla WILKOWIC”.
CELE DYKTANDA:
- krzewienie i publikowanie poprawnej polszczyzny;
- rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych;
- zdrowa rywalizacja w „ortograficznych potyczkach”.
ZASADY UCZESTNICTWA W DYKTANDZIE:
Konkurs jest adresowany do mieszkańców Gminy Wilkowice.
Udział w DYKTANDZIE jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni zasad niniejszego regulaminu.
Uczestnicy będą podzieleni na cztery kategorie:
- uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
- uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjalnych,
- pozostali mieszkańcy Gminy Wilkowice
oraz w ramach jubileuszu zmagań ortograficznych i 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości wprowadzona zostaje kategoria „samorządowcy”.
Druk zgłoszenia do pobrania w Gminnej Bibliotece Publicznej. Wręczenie nagród odbędzie się na komisji ds. Oświaty i Kultury w grudniu 2018 roku. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w konkursie. Nagradzane
będą miejsca: pierwsze, drugie i trzecie (w każdej grupie wiekowej).
W przypadkach uzasadnionych Jury, w porozumieniu z organizatorami, może przyznać wyróżnienia. Tytuł MISTRZA „ORTOGRAFICZNYCH   POTYCZEK” i nagrodę otrzyma osoba, która tekst dyktanda (w swojej grupie wiekowej) napisze bezbłędnie. Wgląd do własnej
pracy będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów po zakończeniu imprezy.

PRZEBIEG DYKTANDA I KRYTERIA OCENY
Tekst będzie czytany zdaniami, bez powtarzania. Podczas pisania
dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy) i słowników oraz porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali
przed zebraniem prac. Oceniana będzie także interpunkcja.
Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis słowa i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. W poprawkach nie
można używać liter drukowanych.
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Ogłoszenie wyników w ostatnim tegorocznym numerze Głosu
Gminy Wilkowice i na stronie internetowej Gminy Wilkowice.
2. Tekst dyktanda zostanie opracowany zgodnie z zasadami pisowni
i interpunkcji zawartych w Słowniku ortograficznym PWN, Warszawa 2006, opracowanym przez Annę Kłosińską przy udziale Barbary i Marka Łazińskich.
3. Dla najlepszych organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody.
4. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie,
jeżeli nastąpi taka konieczność.
6. Regulamin na stronie internetowej Gminy Wilkowice oraz do pobrania w Gminnej Bibliotece Publicznej i w bibliotekach szkolnych
na terenie Gminy.
Gorąco zachęcamy do udziału w Dyktandzie!
W imieniu organizatorów
Prezes Stowarzyszenia
-----------------------------------------------Formularz zgłoszeniowy X edycji Dyktanda z języka polskiego
Nazwisko .........................................................................
Imię ..................................................................................
Adres zamieszkania .........................................................
Telefon kontaktowy ……………………………………
Kategoria .........................................................................
Zasady zawarte w regulaminie są mi znane.
                                               ..........................................................
                                                                           podpis

Głos Gminy Wilkowice
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Kolejno na dożynkowej scenie zaprezentowali się Regionalny Zespół Pieśni i Tańca
„Rybarzowice” z Rybarzowic, Zespół Pieśni
i Tańca „Tradycja” ze Starej Wsi, Regionalny
Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” z Bestwiny, Kapela Góralska „Watra ze Szczyrku”. Na
zakończenie Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych na scenie pojawił się Zespół
„Trebunie-Tutki”.
Wśród gości zaproszonych na uroczystości znaleźli się liczni przedstawiciele władzy
duchownej z Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz
władzy świeckiej - m.in. Wicewojewoda Ślą-

ski Jan Chrząszcz, Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Śląskiego Rafał Ryplewicz, Radne Sejmiku Województwa Śląskiego - Danuta Kożusznik i Ewa Żak, Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice wraz z Radnymi, delegacja z partnerskiej Gminy Lubiewo na czele z wójtem Michałem Skałeckim,
przedstawiciele lokalnych samorządów z terenu powiatu bielskiego. Uroczystość zaszczycili również obecnością przedstawiciele Rejonowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, przedstawiciele gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych i dyrektorzy placówek oświa-

towych z terenu Gminy Wilkowice, przedstawiciele stowarzyszeń, klubów sportowych,
członkinie kół gospodyń wiejskich z Diecezji, Honorowi Obywatele Gminy Wilkowice
oraz przedstawiciele kółek rolniczych i rolnicy. Starostami Dożynek byli przedstawiciele
naszej Gminy - Janina Dyrda i Adam Nikiel.  
Organizatorzy tegorocznych Dożynek
pragną złożyć serdeczne podziękowania
wszystkim organizacjom i osobom zaangażowanym w ich organizację, w tym w szczególności Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej oraz Kołom Gospodyń Wiejskich z Bystrej, Mesznej i Wilkowic.                         UG

74. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego
Powstanie Warszawskie to 63 dni heroicznej walki z niemieckim okupantem. Walka ta
była pokazem bohaterstwa okupionego licznymi ofiarami powstańców i ludności cywilnej.
W dniu 1 sierpnia 2018 roku odbyły się
w Bystrej w Gminie Wilkowice obchody poświęcone 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. W uroczystości tej udział
wzięli, m.in.: wójt Gminy Wilkowice, Pan Mieczysław Rączka, radni, organizacje działające na terenie sołectwa Bystra oraz Krąg Starszyzny Harcerskiej z Mesznej. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bystrej, Pani Małgorzata Wieczorek przywitała wszystkich uczest-

ników przybyłych na tę uroczystość. Złożyła serdeczne podziękowania Panu Wójtowi
za wyrażenie zgody na przeniesienie obelisku z Bystrej Leśniczówki na stałe miejsce,
które obecnie znajduje się przy ulicy Juliana
Fałata, naprzeciwko Zajazdu pod Źródłem.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż inicjatorem obelisku powstałego w Bystrej Leśniczówce był Pan Józef Stec, harcmistrz. Słowa podziękowania skierowała prezes TPB
również innym osobom obecnym na uroczystości, Panu Józefowi Stecowi za autorstwo
poprzedniego obelisku oraz Panu Jerzemu Gleniowi za wykonanie projektu obelisku

przy ul. Juliana Fałata. Obelisk został wzbogacony rzeźbą Małego Powstańca, którą wykonał artysta ze Szczyrku, Pan Józef Więzik.
Rzeźbę tę zakupił i podarował Krąg Starszyzny Harcerskiej z Mesznej.
Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy odbyła się msza święta w intencji ofiar powstania, ojczyzny i żołnierzy, którą poprowadził
proboszcz parafii z Bystrej Śląskiej. W swoim kazaniu duchowny wyróżnił bohaterstwo,
odwagę i patriotyzm powstańców. Ważną
treścią kazania było również zwrócenie uwagi na wartość słowa „dialog”. W godzinę „W”,
czyli o 17:00 rozległy się syreny, by chwilą
zadumy uczcić pamięć bohaterów Powstania
Warszawskiego.
Na zakończenie uroczystości Krąg Starszyzny Harcerskiej z Mesznej zachęcił
wszystkich do odśpiewania piosenek patriotycznych, których słowa miały niezwykły
i znaczący charakter. Należy zachować pamięć o Powstańcach, bo to Oni stali się dla
współczesnych wzorem godnym do naśladowania.
TPB

XVII RAJD JAKUBOWY – PRZYSTANEK MESZNA
Dnia 21.07.2018 r. odbył się kolejny XVII
Rajd Jakubowy „Szlakiem 5 Parafii ‘’ w ramach Święta Jakubowego organizowanego co roku w Szczyrku. Piękna pogoda przyciągnęła na start wielu uczestników, którzy
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musieli zaliczyć trasę pomiędzy 5 parafiami
(Szczyrk, Buczkowice, Godziszka, Rybarzowice, Meszna). Na postoju w Mesznej czekały na nich różne smakołyki, a mianowicie ciasto, arbuzy i zimne napoje. Przygotowaniem
tego poczęstunku zajmuje się co roku Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, które przyjmuje
uczestników rajdu na parkingu koło kościoła
parafialnego. Stali uczestnicy rajdu cenią sobie gościnność w Mesznej, co nas bardzo cieszy i zachęca do kontynuacji takiego sposobu uczczenia Święta Jakubowego. Gościom
spoza terenu 5 parafii, uczestniczącym w rajdzie, bardzo podobał się nasz kościół, jego
położenie i otoczenie. Podziwiali również

Głos Gminy Wilkowice

krajobrazy widoczne z tego miejsca.
Do zobaczenia na trasie przyszłorocznego
Rajdu Jakubowego w Mesznej!
Stowarzyszenie Rozwoju
Mesznej

CO u NAs…

Wraz z wakacjami, nasza sierpniowa „Akcja Lato 2018” dobiegła końca. W sierpniu, dzieci spędziły poniedziałki z Panią Zosią Ferfecką, która poprowadziła dla nich zajęcia plastyczne. W każdy sierpniowy wtorek czekało na nie mnóstwo tańca z Pauliną Kachel, a czwartki upłynęły
im w towarzystwie przeróżnych zabaw podczas animacji z Paniami Anią
Sznajder i Pauliną Kachel. W środy zaplanowaliśmy warsztaty o różnej
tematyce. Pierwsze z nich odbyły się 1 sierpnia, na warsztatach „Zdrowe słodycze" prowadzonych przez Panią Wiesławę Rusin dzieci dowiedziały się jak zrobić zdrowe i smaczne przekąski, przyjęły nie tylko wiedzę teoretyczną, ale mogły także
same przyrządzić i skosztować mnóstwo smakołyków, m.in. zdrową chałwę, pralinki czy szarlotkę bez pieczenia. 8 sierpnia wzięły udział
w warsztatach Pierwszej Pomocy „Miś ratownik". Nauczyły się jak reagować w razie
wypadków, jak pomóc osobie poszkodowanej nie robiąc jej krzywdy. Każdy ćwiczył na
swoim fantomie oraz obejrzał film edukacyjny. Kolejne warsztaty – fotograficzne poprowadziła Mira Bernardes-Rusin. Dzieci uczyły się jak portretować w warunkach studia fotograficznego. W ostatnią środę Pan Władysław Borgieł przygotował dla dzieci
warsztaty z dziedziny fizyki, podczas których badał z nimi zjawisko światła. Serdecznie
dziękujemy wszystkim Instruktorom, którzy umilali dzieciom letni czas oraz Wam, Dzieciaki za wspólnie spędzone wakacje i za to, że nawet w te deszczowe dni wnosiłyście
do naszego Ośrodka tyle śmiechu i radości! Nie wiemy jak Wy, ale my przygotowujemy
się już do nowego roku artystycznego. Zapraszamy do zapisów na zajęcia stałe, rekrutacja rozpocznie się w sobotę 1 września!
Za nami dwa wspaniałe spotkania z cyklu: „Letnie koncerty na tarasie”.  Jednego z niedzielnych popołudni, 5 sierpnia, mogliśmy poczuć prawdziwy morski klimat, w który przeniósł nas Pan Piotr Wypychowski, śpiewając oraz grając na swojej gitarze. Muzyk koncertuje w całej Europie i nie tylko. Pokazał nam, że w muzyce o tematyce morskiej – szantowej czuje się jak ryba w wodzie, improwizując teksty zabawnych piosenek na żywo.
Pan Piotr nie musiał namawiać publiczności do wspólnego śpiewania, wszyscy z entuzjazmem przyłączyli się do niego. Ostatni koncert, na tarasie, w tym roku dał duet fortepianowy. 19 sierpnia wystąpili dla nas Panowie Grzegorz Kasperczyk i Tomasz
Pala. Spotkanie nosiło tytuł: „Komedia
grana na fortepianach", który idealnie
obrazował klimat i atmosferę panującą podczas koncertu. Zaproszeni, wspaniali muzycy, swoim żartem rozweselili całą, licznie przybyłą publiczność, a muzyką zachęcili nawet przejezdnych rowerzystów oraz kierowców samochodowych, aby przystanąć i posłuchać dźwięków fortepianowych, rozchodzących się po całej okolicy. Podczas koncertu Panowie zaangażowali wszystkich przybyłych, stworzyliśmy nawet swój własny,
wspólny utwór, nie tylko muzykę, ale i słowa. Dziękujemy zaproszonym artystom za dostarczenie porządnej dawki dobrej muzyki i umilenie niedzielnych popołudni.
Sierpniowe spotkania z cyklu „Przewodnik czeka”, organizowane w ramach Klubu
Podróżnika, poświęciliśmy Mesznej i jej atrakcjom. Na obu wyprawach przewodnikiem
była Pani Janina Dyrda. Pierwsza wycieczka odbyła się 5 sierpnia. Poszukiwaliśmy najwyższej daglezji w Polsce. Czy nam się udało? Tego nie jesteśmy pewni, ale mamy
swoje typy, na pewno emocji było co nie miara. Drzewa są piękne i imponujące – przypomnijmy, że najwyższa daglezja i jednocześnie najwyższe drzewo w Polsce ma wysokość 57 m. Okazy, które oglądaliśmy mają ok. 130 lat i zajmują ok. 2 ha powierzchni. Przy okazji znaleźliśmy grzyby, borówki, źródełko z cudownie czystą wodą oraz kamień z wyrytą rybą i literami MK - kto i kiedy wyrył nie wiadomo, a może ktoś z Państwa
coś o tym wie? Drugie spotkanie odbyło się 12 sierpnia. Tym razem nie było to wyjście
w góry, a wycieczka szlakiem „Atrakcji Mesznej przez pryzmat historii". Nasi turyści zajFot. M.Chanek
rzeli do Kapliczki z roku 1810 wpisanej do rejestru zabytków, Pani Józefa Kurowska, na
co dzień opiekująca się Kapliczką, oprowadziła po niej naszą wycieczkę. Punktem zwiedzania był też Kościół Parafialny Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Mesznej oraz Prywatne Muzeum „Studio - R" Pana Jana Leszka Rysia, które zrobiło na zwiedzających bardzo pozytywne wrażenie. W muzeum znajduje się wiele eksponatów, z których niektóre stworzył sam założyciel „Studia - R". Można tam obejrzeć miniaturowe
maszyny i urządzenia, zmodyfikowaną broń, książki oraz dzieła sztuki i rzemiosła. Kolejnym przystankiem była Pracownia Rękodzieła Pana Mateusza Gębali, który specjalizuje się w rzeźbie w kamieniu oraz Pana Stanisława Kwaśnego rzeźbiarza, artysty ludowego, laureata Nagrody im. Oskara Kolberga. Następnie udaliśmy się do kapliczki
przydrożnej – zwanej „Panienką" i Krzyża kamiennego, pochodzącego z połowy XIX w.
Dodatkowo podczas wyprawy Pani Barbara Balcerzak udzieliła instruktarzu, jak odpowiednio uprawiać Nordic Walking, który w Mesznej cieszy się ogromnym zainteresowaniem i zaprosiła na Jesienny Rajd Nordic Walking, już 15 września właśnie w Mesznej.
Głos Gminy Wilkowice
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Rekrutacja na zajęcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
w roku artystycznym 2018/2019 organizowane przez GOK „Promyk”

Zapraszamy osobiście w dniach:
1 WRZEŚNIA (SOBOTA) w godzinach 9.00-17.00 oraz
3, 4, 5 września w godzinach 8.00-16.00
ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra.

UWAGA - NIE REKRUTUJEMY TELEFONICZNIE
Zajęcia dla dzieci
w wieku 3-5 lat:
plastyczne,

Zajęcia
dla dzieci
w wieku 6-12 lat:

Zajęcia dla uczestników
od 13 lat wzwyż:

plastyczne,

taniec użytkowy (pary),

taneczno-rytmiczne,
szachy (wiek 5-10 lat).

fotografia cyfrowa,

Grupa Teatralna
„EXPERIOR”,

szachy (wiek 11+),

gitara,

rękodzieło – szycie dekoracyjne,

gitara – zajęcia indywidualne
(płatne),

brydż (wiek 12+),

kółko gitarowe

ceramika płatna
(LKS Klimczok),

ceramiczne,

wokalne,

szycie,

taniec Latino Solo,

taniec nowoczesny,

Klub Młodego Filmowca
„Non Fiction”,

klawisze (płatne),
szachy (wiek 5-10 lat, 11+),
animacja filmowa metodą
rysunkową,

klawisze (płatne),
kółko gitarowe.

brydż (wiek 12+).

Zapisy na PRZESŁUCHANIE do
Zespołu Wokalnego „CRAZY
TONES” - wiek 8 +
Zapisy do Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
działającej w budynku OSP Wilkowice – wiek 9+
instrumenty:
, trąbka, klarnet, perkusja, tenor
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KALENDARZ KULTURALNY GMINY WILKOWICE
Data
Sobota

01.09.
Wtorek

04.09.

Godzina

WRZESIEŃ
Nazwa imprezy

9:00- ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI NA ZAJĘCIA STAŁE
17:00 W ROKU ARTYSTYCZNYM 2018/2019.
19:00 DKF „Promyk”: „Człowiek delfin”,

reż. Lefteris Charitos
Wernisaż malarstwa Pani Aleksandry Dybczak

Organizator

Miejsce

Odbiorcy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy
Szczegóły
na plakacie

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Wtorek

18:15

Wtorek

19:00 Klub Podróżnika: „Półwysep helski”.

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Czwartek

17:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Organizacje,

Sobota

10:00

Organizatorzy

Sobota

11:00

Niedziela

09:00

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

Wtorek

19:00

Środa

17:00

Piątek

11.09.
11.09.
13.09.
15.09.
15.09.
16.09.

Prowadzi P. Bogusława Olejak
„Czwartkowe spotkania
z Organizacjami z Gminy Wilkowice”
III Rajd Nordic Walking o Puchar Białego
Jelenia z Herbu Mesznej (zapisy).
Wernisaż wystawy „Kolory i czerń”
Pań Anny Demianiuk i Katarzyny Żaczek
Wycieczka pod hasłem Przewodnik czeka:
„Śladami Fałata – od Fałatówki przez Równię
po miejsce wiecznego spoczynku”.
DKF „Promyk”: „ Na mlecznej drodze”,
reż. Emir Kusturica
Finisaż wystawy rzeźby Pana Leszka Cieślika

GOK „Promyk”
ROK
w Bielsku-B.
GOK „Promyk”

Działacze
Kultury
Wszyscy,
szczegóły
na plakacie
Wszyscy
Wszyscy,
szczegóły
na plakacie

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

GBP
w Wilkowicach

GBP
w
Wilkowicach

Wszyscy

17:00 Dyskusyjny wieczór przy świecach:

Stow. „Razem
dla Wilkowic”

MOK „Nad
Borami”
w Mesznej

Wszyscy

Piątek

19:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wtorek

17:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wstęp
wolny,
biletowany
Wszyscy

Wtorek

19:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Dorośli

Środa

17:00

GBP
w
Wilkowicach
Stow. „Razem
dla Wilkowic”

GBP
w
Wilkowicach

Wszyscy

Szkoły

Wszyscy

18.09.
19.09.
21.09.
21.09.
25.09.
25.09.
26.09.
Piątek

28.09.

„Przez całe życie chciał zmieniać Polskę –
Eugeniusz Kwiatkowski”
Koncert na żywo – w wykonaniu zespołu
Kajetan Drozd Band. Bilety od 03.09.
Wernisaż wystawy fotografii Patryka
Grabskiego pt. „Harmonia natury”
Seans filmowy: „Nić widmo”,
reż. Paul Thomas Anderson
Finisaż wystawy malarstwa Pani Marii
Posłusznej
VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia –
3. edycja w naszej gminie

UWAGA! SPOTKANIA KLUBU MŁODEGO FILMOWCA ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY CZWARTEK O GODZ. 15:45
AKTUALNE WYSTAWY:
GOK „PROMYK”: 11.09.- 28.09. WYSTAWA MALARSTWA ALEKSANDRY DYBCZAK,
25.09.-19.10. WYSTAWA FOTOGRAFII PATRYKA GRABSKIEGO „HARMONIA NATURY”
MOK „NAD BORAMI” W MESZNEJ: 15.09.-28.09. WYSTAWA „KOLOR I CZERŃ” ANNY DEMIANIUK I KATARZYNY ŻACZEK
GBP W WILKOWICACH: 03.09.-28.09. WYSTAWY: MALARSTWA MARII POSŁUSZNEJ ORAZ RZEŹBY LESZKA CIEŚLIKA

PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”

INFO: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra
10

Głos Gminy Wilkowice

Głos Gminy Wilkowice

11

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy, obejmującego część Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra i Meszna (obręby ewidencyjne Bystra Krakowska, Meszna).
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej
części gminy, obejmującego część Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego
w miejscowości Bystra i Meszna (obręby ewidencyjne Bystra Krakowska, Meszna) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 sierpnia 2018 r. do
14 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365
Wilkowice w godzinach pracy urzędu.
1. Przedstawiciel pracowni projektowej
opracowującej projekt planu będzie pełnił
dyżury w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach w następujących dniach: 30 sierpnia 2018, 5 września, 6 września 2018,
11 września 2018, w godzinach od 9.00 do
15.00 .
ÖDyskusja
Ö
publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 września
2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365
Wilkowice o godz. 15.00 /sala sesyjna
– parter/.

ÖZgodnie
Ö
z art. 18 ust. 1 ustawy każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść
uwagi.
ÖUwagi
Ö
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wilkowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 28 września 2018 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r.
poz. 352 i 1579).
2. Na podstawie art. 39 w związku z art. 54
ust. 2 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 (jednolity tekst
Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późniejszymi
zmianami) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy,

obejmującego część Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra i Meszna (obręby ewidencyjne Bystra
Krakowska, Meszna) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz dokonanymi opiniami i uzgodnieniami,
ÖZ
Ö przedmiotową dokumentacją można
zapoznać się w dniach od 24 sierpnia
2018 r. do 14 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, ul.
Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice w godzinach pracy urzędu.
ÖUwagi
Ö
i wnioski można składać do dnia
28 września 2018 r. w formie pisemnej
oraz ustnie do protokołu lub 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
ÖZgodnie
Ö
z art. 41 ww. ustawy uwagi
i wnioski złożone po 28 września 2018
r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
ÖOrganem
Ö
właściwym do rozpatrzenia
uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wilkowice.
Wójt Gminy Wilkowice

ZAPISY NA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ATH
FILIA W WILKOWICACH
NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

KAŻDY PONIEDZIAŁEK WRZEŚNIA I PAŹDZIERNIKA
BYSTRA – GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”
W GODZINACH 9.00 – 11.30

MESZNA – MESZNIAŃSKI OŚRODEK
KULTURY „NAD BORAMI”
W GODZINACH 12.00 – 14.00

WILKOWICE – GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W GODZINACH 15.00 – 17.00

TEL. KONTAKTOWY DO BIURA UTW (33) 827 93 78

WRZESIEŃ MIESIĄCEM ODBIORU ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
Zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych, surowców, popiołu
i odpadów wielkogabarytowych na 2018 r.,
dla Gminy Wilkowice wrzesień jest miesiącem odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Za odpady wielkogabarytowe uważa się
wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci,
mogą być utylizowane jako odpady wielkogabarytowe.
Dlatego też z terenu Gminy Wilkowice
w wyznaczonych dniach września (zgodnie
12

z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych dla danego rejonu) będą odbierane odpady typu: stoły, szafy, szafki, krzesła, sofy, tapczany, dywany, wózki dziecięce, materace, suszarki na pranie, rowery,
zabawki dużych rozmiarów itd.
Natomiast zbiórka odpadów wielkogabarytowych nie obejmuje odpadów takich jak:
- remontowo-budowlane (umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki,
rolety, panele, okna, ramy okienne, styropian itp.),
- odzież,
- sprzęt elektryczny i elektroniczny - odpaGłos Gminy Wilkowice

dy te utylizowane są oddzielnie od odpadów wielkogabarytowych,
- kosiarki spalinowe,
- zużyte opony,
- części samochodowe.
Dlatego odpady te nie będą odbierane
podczas zbiórki wielkogabarytów.
Jednocześnie przypominany, że istnieje możliwość dostarczenia własnym transportem do PSZOK przy ul. Wilkowskiej 51
w Wilkowicach ww. odpadów (wg. obowiązujących limitów) za wyjątkiem części samochodowych.
UG

WYPRZEDAŻ
KOLEKCJI 2018
AKCESORIA
części
serwis

CZAS NA ROWER

AR
CE

ROWERY
GIANT, KELLYS
oraz
ELEKTRYCZNE
Kontakt
tel. (33) 821-12-55, 797-481-181
akcesoria
- części
- serwis
SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
Lek.med. Maciej
Majcherczyk
P
Lek.med. chorób
Maciej
Majcherczyk
SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
specjalista
wewntrznych
–
Zapraszamy
specjalista
chorób
wewntrznych
Lek.med.
Maciej
Majcherczyk
Lek.med.
Maciej
Majcherczyk
P
ENDOKRYNOLOG
SKUTERY,
QUADY
m
W
iSAMOCHODY
miiinnnyyy W
WiMOTORY,
illlkkkoooww
wiiiccceee
m
––
ENDOKRYNOLOG
specjalista
chorób
wewntrznych
specjalista
chorób
wewntrznych
na
zakupy
i serwis
USG
tarczycy
MOTORY, SKUTERY,
QUADY
–

wilkowice, ul. Żywiecka 158
tel. 33 817 18 13

999

FITI-CAR
USG
ENDOKRYNOLOG
ENDOKRYNOLOG
– – tarczycy
FITI-CAR
USG
tarczycy
USG
tarczycy
–
WILKOWICE
Gabinet lekarski:
10 rat ––bez
kosztów
–
Gabinet
lekarski:
WILKOWICE
Szczyrk ul.Zdrowia 1– –
Szczyrk
ul.Zdrowia
1
Gabinet
lekarski:
Gabinet
lekarski:
– ul.
Rejestracja
telefoniczna
608 582 576
– tel.
Wilkowice,
Żywiecka
158
Rejestracja
telefoniczna
tel. 608 582 576
Szczyrk
11
Szczyrk ul.Zdrowia
ul.Zdrowia
––
– 817
Rejestracja
tel.
582
Rejestracja telefoniczna
telefoniczna
tel. 608
60813
582 576
576
tel. 33/
18
www.endokrynologmajcherczyk.pl
–
www.endokrynologmajcherczyk.pl
www.endokrynologmajcherczyk.pl
www.endokrynologmajcherczyk.pl

Gm
m ii nn yy W
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w ii cc ee
G
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m
m iii nnn yyy W
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KB PROJECT
CZAS NA MEBLARSKA
ROWER
PRACOWNIA
ROWERY

Kuchnie na wymiar
GIANT, KELLYS
Szafy, garderoby, zabudowy
oraz
Inne meble na wymiar
ELEKTRYCZNE
Kontakt
tel. (33) 821-12-55,
797-481-181
(dziecięce,
biurowe,
łazienkowe,
garażowe, itp.)
akcesoria
- części - serwis
P

P–
POMIAR
Zapraszamy
– I WYCENA
Lek.med.PPMaciej
Majcherczyk
–––
GRATIS!
specjalista
chorób
wewntrznych
na zakupy
i serwis
–
–
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–
ENDOKRYNOLOG

––––
Profesjonalna
wizualizacja.
USG
––– tarczycy
10 rat ––bez
kosztów
––
–

–

–––A, 43-378 Rybarzowice
Ul. Wilkowska
Gabinet
lekarski: 740
––ul.
–– Żywiecka 158
Wilkowice,
tel. 1
Szczyrk ul.Zdrowia
––694
–– 488 445
–– 817
biuro@kbproject.pl
Rejestracja
telefoniczna
tel. www.kbproject.pl
60813
582 576
tel. 33/
18
––

www.endokrynologmajcherczyk.pl
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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

kowice
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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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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WILKOWICACH
zaprasza do zwiedzania

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WILKOWICACH
ogłasza

wystawy rzeźb autorstwa

Konkurs
„Ocalić od zapomnienia. Stroje ludowe
przełomu XIX i XX wieku.

w dniach 3 - 28 września 2018 r.

Żupany, galony, parzenice…”

Pana Leszka Cieślika
w godzinach otwarcia biblioteki.

Składanie prac: do 2 listopada 2018 r.
Wernisaż pokonkursowy: listopad 2018 r.
Technika: rzeźba, malarstwo na szkle.
Współorganizatorzy: Gmina Wilkowice,
ROK w Bielsku-Białej.
Zadzwoń do nas lub napisz, prześlemy Ci Regulamin!

Finisaż wystawy 19 września 2018 r. o godz. 17.00
w siedzibie głównej GBP w Wilkowicach, przy ul. Strażackiej 3.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”
Znajdź nas: www.biblioteka-wilkowice.pl
Napisz: gbp@biblioteka-wilkowice.pl
Zadzwoń: 33 8 170 872

Znajdź nas: www.biblioteka-wilkowice.pl
Napisz: gbp@biblioteka-wilkowice.pl
Zadzwoń: 33 8 170 872

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WILKOWICACH

JESIEŃ Z BIBLIOTEKĄ!

zaprasza do zwiedzania

SPOTKANIA AUTORSKIE:

wystawy malarstwa

Pani Marii Posłusznej

PAŹDZIERNIK
PAWEŁ BERĘSEWICZ

w dniach 3 - 28 września 2018 r.
w godzinach otwarcia biblioteki.

W BYSTREJ
I WILKOWICACH !!!
Plakat we wrześniu!

LISTOPAD
HANNA GREŃ

W WILKOWICACH !!!
Plakat w październiku!

Finisaż wystawy 26 września 2018 r. o godz. 17.00
w siedzibie głównej GBP w Wilkowicach, przy ul. Strażackiej 3.

Znajdź nas: www.biblioteka-wilkowice.pl
Napisz: gbp@biblioteka-wilkowice.pl
Zadzwoń: 33 8 170 872

Znajdź nas: www.biblioteka-wilkowice.pl
Napisz: gbp@biblioteka-wilkowice.pl
Zadzwoń: 33 8 170 872

UWAGA! OD 1 WRZEŚNIA WRACAMY DO STANDARDOWYCH GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEK
W GMINIE WILKOWICE! Wszystkim Czytelnikom dziękujemy za wyrozumiałość.
16
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Aleksandra Szymik-Caputa
Dyrektor GBP w Wilkowicach

