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SZANOWNI PAŃSTWO !
Od 2006 roku przez trzy kadencje cieszyłem się
Państwa zaufaniem sprawując, jakże zaszczytną,
funkcję wójta Gminy Wilkowice.
Przez te dwanaście lat, zgodnie współpracując
z Radą Gminy czyniłem wszelkie starania, aby rozwój gminy był dynamiczny i zrównoważony, spełniający oczekiwania mieszkańców w sferach oświaty, kultury, sportu, bezpieczeństwa oraz infrastruktury technicznej.
Jednym z największych sukcesów było stworzenie Gminnej Strefy Przemysłowej przyciągając wiele
firm, co będzie kołem zamachowym dalszego rozwoju gminy. Jednakże nadchodzi taki dzień, kiedy należy powiedzieć dość i zakończyć działalność i dla mnie osiągnięcie wieku emerytalnego jest takim momentem.
Postanowiłem nie kandydować na stanowisko wójta na kolejną kadencję.
Szanowni Państwo, pozostawiam gminę w dobrej kondycji finansowej, z podpisanymi umowami na dalszy jej rozwój, przede
wszystkim na zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej.
Pozostawiam dobrze przygotowany Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne do kolejnych wyzwań, które przyniesie nowa
kadencja samorządowa.
Żegnając się z Państwem chcę złożyć relację z tego, co udało się zrealizować przez te dwanaście lat, ale przede wszystkim podziękować za zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzaliście. Dziękuję wszystkim Radnym Gminy i Powiatu, z którymi miałem zaszczyt współpracować dla dobra naszej Gminy. Dziękuję sołtysom, radom sołeckim za wspólną troskę o rozwój sołectw.
Dziękuję wszystkim organizacjom i stowarzyszeniom za
wzorową współpracę, która przyniosła wiele wymiernych
efektów. Dziękuję również Strażakom Ochotniczych Straży
Pożarnych z Gminy Wilkowice, z których się wywodzę, za ich
wsparcie oraz zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa Mieszkańców gminy.
Szczególnie dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostkom organizacyjnym za Waszą wiedzę, kompetencje oraz zaangażowanie co sprawiło, że osiągnęliśmy tak
wiele, że nawet najtrudniejsze sprawy potrafiliśmy rozstrzygnąć pozytywnie.
Jeszcze raz wszystkim dziękuję i do zobaczenia!
Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
Sołtysi i Rady Sołeckie zapraszają na zebrania przedwyborcze
z kandydatami na radnych i Wójta Gminy Wilkowice, które odbędą się:
• Bystra: 16 października br., godzina 17:00 w sali Domu Strażaka
przy ul. Klimczoka 105;

• Meszna: 17 października br., godzina 17:00 w sali Domu Strażaka
przy ul. Szkolnej 25;
• Wilkowice: 18 października br., godzina 17:00 w sali Domu Strażaka przy ul. Strażackiej 3.

Zapraszamy na nasz profil na

www.facebook.com/gminawilkowice/

SPRAWOZDANIE WÓJTA
Z ROZWOJU GMINY WILKOWICE
W LATACH 2006 – 2018

OŚWIATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bystrej
– Termomodernizacja:
Koszt inwestycji: 986.519,38 zł
Dofinansowanie z RPO: 412.104,00 zł

Budowa płotu, parkingu oraz chodnika
obok placówki.

Przedszkole Publiczne w Bystrej.
Termomodernizacja i budowa parkingu dla
samochodów osobowych.
Koszt parkingu: 16.075,73 zł
Koszt termomodernizacji: 60.550,00 zł
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Modernizacja boiska wielofunkcyjnego
oraz budowa skoczni do skoku w dal i placu
zabaw dla dzieci na terenie
Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrej.
Środki własne: 169.143,06 zł
Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 73.000,00 zł

Głos Gminy Wilkowice
Głos Gminy Wilkowice
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szkoła podstawowa nr 2 w Bystrej
Remont dachu – 499.762,00zł
Budowa części administracyjnej: 1.896.575,56 zł

Hala sportowa, boisko sportowe oraz
skocznia do skoku w dal przy szkole
podstawowej nr 2 w Bystrej.
Koszt inwestycji: 3.549.613,62zł
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu: 942.000,00 zł
OŚWIATA

Boisko

Warto

Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mesznej.
2017 r. – 25.000,00 zł
2018 r. – 23.075,00 zł

Gmina Wilkowice
Boisko sportowe obok ZSPul. w
Mesznej.
Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice

Wartość inwestycji: 827.326,83 tel.
zł 33499-00-77

sekretariat@wilkowice.pl

zakup działki przeznaczonej
pod rozbudowę: 270.000,00 zł

Plac zabaw obok ZSP w Mesznej.
Koszt inwestycji: 64.085,84 zł
Zakup działki pod budowę placu zabaw: 26 891,08 zł
Dotacja Samorządu Województwa: 15.000 zł

Przedszkole Publiczne w Wilkowicach.
Remont tarasu: 42.292,84 zł
Remont parkingu dla samochodów osobowych: 21.472,15 zł

Głos Gminy Wilkowice
Głos Gminy Wilkowice
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Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1
w Wilkowicach.

Budowa kompleksu boisk sportowych przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Wilkowicach.

Wartość zadania: 2.554.420,84 zł

Wartość zadania: 248.138,21 zł

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej
nr 1 w Wilkowicach.

Budowa placu zabaw dla dzieci oraz urządzeń
siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Wilkowicach

Koszt inwestycji: 1.340.485,42 zł
Dofinansowanie: 997.005,44 zł

Koszt całkowity: 26 135,00 zł

szkoła podstawowa nr 2 w Wilkowicach.
REMONT PRZEWIĄZKI ŁĄCZĄCEJ
PLACÓWKĘ Z GOSiR: 26.249,01 zł (2007 r.)

Adaptacja mieszkania na bibliotekę szkolną
91.620,91 zł (2004 r.)
Modernizacja dachu na sali gimnastycznej.
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Budowa placu zabaw dla dzieci oraz remont
płotu przy szkole podstawowej nr 2
w Wilkowicach.

Głos Gminy Wilkowice
Głos Gminy Wilkowice

Wartość projektu: 15.900,00 zł
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sport

Budowa hali sportowej Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Wartość całkowita: 6.632.992,22 zł
Dofinansowanie: 1.995.000,00 zł

Budowa infrastruktury okołoturystycznej obok
boiska piłkarskiego w wilkowicach
przy ul. samotnej.
Wartość zadania: 733.636,66 zł
Dofinansowanie RPO: 688.878,37 zł

Budowa ścianki
wspinaczkowej
na budynku GOSiR
Wilkowice.
Wartość projektu: 49.200,00 zł
Dofinansowanie PROW:
24.990,00 zł
Rozbudowa ścianki wspinaczkowej
na budynku GOSiR
Wilkowice
Wartość projektu:
29.281,38 zł
Dofinansowanie PROW:
19.044,80 zł

Boisko sportowe w Wilkowicach przy
ul. wyzwolenia.
Koszt: 1.661.885,00 zł
Dofinansowanie RPO: 1.170.755,02 zł

Siłownia zewnętrzna obok boiska piłkarskiego
w wilkowicach przy ul. sportowej.
Zadanie zrealizowane przez LGD Ziemia Bielska
Wartość zadania: 15 000,00 zł

Kompleks boisk sportowych ORLIK
o nawierzchni syntetycznej w wilkowicach
przy ul. sportowej.

Głos Gminy Wilkowice
Głos Gminy Wilkowice

Koszt inwestycji: 1.253.631,12 zł
Dofinansowanie: 666.000,00 zł
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Boisko wielofunkcyjne o sztucznej
nawierzchni w Bystrej przy ul. Cymsa.

Budowa stadionu lekkoatletycznego
w wilkowicach.
Koszt inwestycji: 2.101.109,16 zł
Dotacja z MSiT: 972.200,00 zł

Koszt: 460.629,02 zł
Dofinansowanie: 200.000,00 zł

Kompleks boisk treningowych w Wilkowicach
– ul. Do Lasku.
Koszt inwestycji: ok. 100 000,00 zł

Kompleks skoczni narciarskich w bystrej.
HS 19 i HS 31 przy ul. Ochota
Koszt całkowity: ok. 670.000,00 zł
Wkład Gminy Wilkowice: 280.240,00 zł

Plac zabaw przy Starej Szkole w Huciskach.
Orientacyjny koszt inwestycji: 5.000,00 zł

Trasy do narciarstwa
biegowego w partiach szczytowych
Magurki Wilkowickiej.
6
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Koszt: 1 675.924,27 zł
Dofinansowanie RPO: 1.371.089,39 zł

Plac zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury
„Promyk” w Bystrej.
Orientacyjny koszt inwestycji: 24.000,00 zł

Głos Gminy Wilkowice
Głos Gminy Wilkowice
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KULTURA

Remont i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w bystrej
oraz zagospodarowanie terenu wokół GOK.
Wartość zadania: 3.538.521,00 zł
Dofinansowanie z EFRR: 2.462.594,24 zł

Remont „Starej Stolarni” w bystrej.
Wartość zadania: 78.801,13zł
PROW: 54.593,82 zł
Renowacja eksponatów: 15.000,00 zł

Utworzenie Galerii Sztuki Regionalnej
przy GOK „Promyk”.

Remont dachu oraz wymiana rynien na budynku
starej strażnicy obok GOK „Promyk”.
Koszt inwestycji: 84.999,97 zł

Głos Gminy Wilkowice
Głos Gminy Wilkowice
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Przebudowa i rozbudowa Budynku Starej
Szkoły.
Koszt inwestycji: 559.656,57 zł
Dofinansowanie PROW: 277.578,95 zł
Dotacja na mieszkanie: 27.637,11 zł

Budowa zaplecza socjalnego za
Domem Strażaka w Bystrej wraz
z zakupem sceny i nagłośnienia.
Koszt inwestycji: 465.871,91 zł
Dofinansowanie: 218.296,21 zł

Meszniański Ośrodek Kultury „Nad Borami”.
Koszt całkowity: 872.767,33 zł
Dofinansowanie PROW: 454.927,11 zł

Sala widowiskowa
w Domu Strażaka w Wilkowicach
Koszt inwestycji: 1.505.222,58 zł

Budowa tarasu w budynku OSP Bystra.
Koszt inwestycji: 106.708,43 zł
8
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INFRASTRUKTURA

Budowa chodnika wzdłuż ul. Szczyrkowskiej
od skrzyżowania z ul. Klimczoka do Domu Senior.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
ul. Szczyrkowskiej.
Wkład Gminy Wilkowice: 1.058.608,54 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego: 1.698.893,90 zł
Koszt całkowity zadania: 2.757.502,44 zł

Remont ul. Klimczoka – etap I, II, III i IV.
Wartość zadania: 6.810.699,46 zł
W tym UE: 4.060.167,95 zł

Remont ul. Fałata wraz z budową parkingu
etap I i II.
Etap I (środki własne: 1.550.000,00 zł)
Etap II – w trakcie realizacji
(środki własne: ok. 1.000.000,00 zł)

Przebudowa ul. Wyzwolenia – odcinek od
ul. Żywieckiej do Granicy z Łodygowicami.
Inwestycja realizowana przez Powiat Bielski.
Wkład Gminy Wilkowice: 983.346,14 zł

Głos Gminy Wilkowice
Głos Gminy Wilkowice
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Budowa ul. Kwiatkowskiego.

Stacja uzdatniania wody w Mesznej.

Koszt całkowity: 6.378.955,76 zł
Dofinansowanie: 3.953.494,48 zł

Wartość inwestycji: 571.250,23 zł

Budowa parkingu dla samochodów osobowych
oraz odcinka chodnika dla pieszych przy ulicy
Handlowej w Mesznej.
Wartość zadania: 302.624,08 zł

Przebudowa chlorowni na stacji uzdatniania
wody wraz z infrastrukturą towarzysząca
w Wilkowicach.
Koszt inwestycji: 626.366,49 zł

Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej oraz
remont ul. Kościelnej.

Park obok Urzędu Gminy.
Wartość zadania: 1.279.160,00 zł
Dofinansowanie PL-SK oraz PL-CZ: 944 241,38 zł
10
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Wartość inwestycji: 406.708,44 zł
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KANALIZACJAKANALIZACJA
– POIiŚ
- POIiŚ
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji.”
Dofinansowany DOTACJĄ z Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
„Budowa
sieci kanalizacji
sanitarnej
GminyPod
Wilkowice
Bystra na
rejonterenie
ulic: Szczyrkowska,
Piekłem, Jarzębinowa, NieCelem Przedsięwzięcia
jest wybudowanie
kanalizacji
cała;
sanitarnej o łącznej długości 76,96
i przyłączenie sięobszarach aglomeracji.”
wkm
wyznaczonych
Wilkowice rejon ulic: Słowicza; Parkowa, Żywiecka, Graniczna,
do sieci nowych użytkowników w ilości 5 293 osób.

Spadzista, Borowa, Stroma, Kalinowa, Promienista, Kolorowa,
Dofinansowany DOTACJĄ z Funduszu
Spójności Unii Europejskiej
Mała, Falista, Potoczek, Krokusów, Chmielna, Leśna, Długa, KoDOTACJA Unii Europejskiej:
ścielna, Cienista, Szarotek, Cmentarna, Nad Wilkówką.
Celemzł
Przedsięwzięcia jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości
58 491 404,22
Etap: I
Pożyczka NFOŚiGW
w Warszawie:
28 225 109,88
76,96
km i przyłączenie
sięzł do sieci nowych
użytkowników
w ilości
5 293 osób.
BUDOWA
SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ
NA TEREŚrodki własne Gminy Wilkowice: 27 216 005,53 zł

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 113 932 519,63 zł

NIE GMINY WILKOWICE W WYZNACZONYCH OBSZARACH AGLOMERACJI ZADANIE 1 – 33,6 km

WYKONAWCA: firma INSTALBUD Sp. z o.o. z Rzeszowa
DOTACJA Unii Europejskiej:
58 491 404,22 zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: 15.12.2017 r.

Przewidywany termin realizacji całego Projektu: 31.12.2022 r.

30.06.2020
r. zł
Pożyczka
NFOŚiGW
Warszawie:
28 225
109,88
Roboty budowlane
zostały podzielone
na w
3 zadania
i są re- TERMIN REALIZACJI:
Do
14.09.2018
wybudowano:
14
259
alizowane etapowo:
Środki własne Gminy Wilkowice:
27 216 005,53mbzłkanałów, w tym:

Zadanie 1

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU:

Bystra: 		
3 231 mb
Meszna:
8 169 mb
Wilkowice:
2 859 mb
obszary A,B,C,G,H,K,L; (Meszna, Bystra, Wilkowice)

113 932 519,63 zł

Etap 1 - obszary: A,B,C,G,H,K,L; (Meszna, Bystra, Wilkowice)
Termin: do 30.06.2020r.
Bystra rejon ulic:
Kościelna, Kalinowa,
Skośna,
Rumiankowa,
zamówienia (zł31.12.2022
brutto) 19 614r.
370,14 zł
Przewidywany
termin
realizacji
całegoWartość
Projektu:
Olszyny, Łukowa, Grzybowa, Wrzosowa, Wodna, Poprzeczna,
Wspólna, Złota, Łagodna, Jasna, Szczyrkowska, Wypoczynkowa;
Etap: II
Meszna rejon
ulic: Wilkowice;
Jaśminowa, ul.
Kościelna,
Pasterska,
Brzozowa,
Gmina
Wyzwolenia
25, 43-365
Wilkowice;
tel. 33 SIECI
499 00KANALIZACJI
77; sekretariat@wilkowice.pl;
BUDOWA
SANITARNEJ 1NA TEREGrzybowa, Malinowa, Modrzewiowa, Sportowa, Strażacka, Wrzo- NIE GMINY WILKOWICE W WYZNACZONYCH OBSZAsowa, Pod Skocznią, Świerkowa, Leśna; Szczyrkowska, Handlo- RACH AGLOMERACJI ZADANIE 2 – 34,1 KM + 2 POMwa, Agrestowa, Szkolna, Wilgi, Krucza, Głęboka, Rzemieślnicza, POWNIE
Słowicza, Skowronków, Klonowa, Krótka, Wesoła, Boczna, Piwna,
Nadszkolna, Słoneczna, Zielona, Bzowa, Rolnicza, Zacisze, Or- WYKONAWCA: Konsorcjum firm „WULKAN” Piotr Pająk, Wadowice, „AG – System” Sp. z o.o. Kraków;
czykowa, Lipowa, Energetyków, Polna, Olchowa;
• Planowana data podpisania umowy: 1.10.2018 r.
Wilkowice rejon ulic: Spacerowa, Wypoczynkowa, Zielna, Do
Termin realizacji: 30.06.2022 r.
Lasu, Relaksowa, Do Boru, ul. Szczyrkowska.
obszary D,F1,F2,E; (Wilkowice)
Zadanie 2
Wartość zamówienia (zł brutto) 39 543 177,49 zł
Etap 2 – obszary: D, F1, F2, E; (Wilkowice)
Termin: do 30.06.2022 r.
Wilkowice rejon ulic: Wyzwolenia, Ustronna, Wesoła, Ogrodowa, Etap: III
Mokra, Południowa, Jasna, Zacisze, Strażacka, Wiśniowa, Rolni- BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TEREcza, Żywiecka, Koszykowa, Krzywa, Borsucza, Zającza, Pieczar- NIE GMINY WILKOWICE W WYZNACZONYCH OBSZAkowa, Sarnia, Rydzów, Borowików, Kurkowa, Gruntowa, Halna, RACH AGLOMERACJI ZADANIE 3 – 10,8 KM
Myśliwska, Żniwna, Astrów, Maków, Zawilców, Modrzewiowa, Jo- WYKONAWCA: Konsorcjum firm „WULKAN” Piotr Pająk Wadłowa, Kaczeńców, Zimnik, Wilcza, Szkolna, Galicyjska, Agresto- dowice, „AQUA – System” Sp. z o.o. Bielsko- Biała;
wa, Prosta, Jagodowa, Rzemieślnicza, Żytnia, Gościnna, Pszen- ROZPOCZĘCIE ROBÓT: 13.08.2018 r.
na, Malwowa, Chabrowa, Bławatków, Jeżynowa, Wyzwolenia, Ży- TERMIN REALIZACJI: 30.06.2020 r.
wiecka, Gruszowa, Topolowa, Orna, Na Wałach, Poziomkowa, Do 14.09.2018 r. wybudowano: 740 mb kanałów, w tym:
Wodna, Cicha, Miła, Równa, Fiołków, Tulipanów, Bratków, Zioło- 				
• Bystra: 0 mb
wa, Frezji, Łubinowa, Żwirowa, Piaskowa, Modra, Skośna.
				
• Wilkowice: 740 mb
obszary
M,N,O,P,R,S;
(Bystra,
Wilkowice)
Zadanie 3
Etap 3 – obszary: M,N,O,P,R,S; (Bystra, Wilkowice)
Termin: do 30.06.2020 r.

Wartość zamówienia (zł brutto) 8 946 094,57 zł.

Głos Gminy Wilkowice
Głos Gminy Wilkowice
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BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo

Powołanie do życia
Straży Gminnej

Powołanie do
życia Straży
Gminnej

Gmina Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice
tel. 33499-00-77
sekretariat@wilkowice.pl

utworzenie Punktu Stacjonowania Zespołu
Ratownictwa Medycznego w Wilkowicach

Posterunek policji w Wilkowicach
przekazanie przez gminę wilkowice działki
Dotacja w wysokości: 200.000,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej
Zakup samochodu Mercedes Atego: 315.000,00 zł

Remont Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej
Zakup samochodu IVECO: 310.000,00 zł

Remont budynku przy ul. Parkowej
w Wilkowicach pod potrzeby
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
12
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Koszt inwestycji: 1.389.826,99 zł
Środki UE: 222.298,68 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach

Głos Gminy Wilkowice
Głos Gminy Wilkowice

Zakup samochodu Renault: 299.949,00 zł
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Bezpieczeństwo

Powołanie do życia systemu
powiadamiania
Mieszkańców SI SMS

Powołanie do życia
systemu powiadamiania
Powołanie do życia systemu
Mieszkańców
powiadamiania
Mieszkańców SI SMS
SI SMS

UTWORZENIE GMINNEJ STREFY PRZEMYSŁOWEJ
Gmina Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice
tel. 33499-00-77
sekretariat@wilkowice.pl

Dotacja z Budżetu Państwa: 332.121,19 zł

Gmina Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice
tel. 33499-00-77
sekretariat@wilkowice.pl

Zakres robót:
kanalizacja – 648.417,59 zł
wodociąg – 251.979,64 zł

Przedsiębiorstwa
działające w Gminnej
Strefie Przemysłowej:
-

LENKO S.A.
PROSPERPRO
ADAMUS
EKOWTÓR
POL-LAB
SILTRADE
BULTEN
KERA CERAMIKA
MIKA
EUROWIND
EKOŁAD
P.A. NOVA
TECHSYSTEM
OLMACO
FPU „KAMIL”

Wpływy podatkowe:
2018 r. – 1.206.042,55 zł

WARTOŚĆ MIENIA gMINNEGO
Stan na dzień

Wartość

31.12.2006 r.

39.803.744 zł

31.08.2018 r.

136.401.205,09 zł

Suma za lata 2010-2018:
3.818.375,55 zł

Wzrost wartości mienia gminnego o 96.597.460,23 zł, co daje wzrost wartości mienia o ponad 242%

POZYSKANE DOTACJE

W okresie 2007 – 2018 Gmina Wilkowice pozyskała łącznie 64 dotacje
(dotacje unijne, budżet państwa).
Wartość pozyskanych dotacji wyniosła ponad 96 mln zł.
Głos Gminy Wilkowice
Głos Gminy Wilkowice
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WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka między innymi:
• Przeprowadził odprawę z dyrektorami placówek oświatowych z terenu
Gminy Wilkowice przed rozpoczęciem roku szkolnego.
• Wziął udział w uroczystości 35-lecia istnienia Spółki Wodociągowej w
Bystrej.
• Uroczyście odsłonił pomnik „Bohaterom wojny poległym za wolność
ojczyzny 1939-1945” w Wilkowicach oraz wziął udział w uroczystej
mszy świętej w intencji ofiar II Wojny Światowej.
• Przeprowadził ocenę strat po nawałnicy w Bystrej i Mesznej oraz zlecił
stosowne prace do usunięcia jej skutków.
• Wziął udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr
1 w Wilkowicach wręczając dyrektorowi Andrzejowi Pobożnemu powierzenie zarządzania placówką na kolejną kadencję.
• Przeprowadził debatę publiczną nad planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy, obejmującego część Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra i Meszna.
W ostatnim okresie podpisana została umowa z firmą STARBUD - Kry-

styna Mierzwa z Bielska-Białej na realizację zadnia „Budowa zatoki dla
autobusu szkolnego wraz z wymianą nawierzchni ul. Szkolnej w Mesznej”.
W ostatnim okresie ogłoszono przetargi na następujące zadania:
• Po raz trzeci ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie „Remont
w ramach zadań inwestycyjnych pn.: Przebudowa nawierzchni drogi
gminnej ulicy Strażackiej w Wilkowicach oraz Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ulicy Kościelnej w Wilkowicach”.
• Po raz czwarty ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie „Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
rejonie ul. Malinowej i Partyzantów w Bystrej oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Furmaniec w Wilkowicach”.
• Po raz czwarty ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie „Remont ul. Jaworowej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa
nawierzchni drogi gminnej ul. Jaworowej w Mesznej”.
• W dniu 24.09.2018 r. upłynął termin składania ofert do przetargu nieograniczonego na zadanie „Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej przy ul. Szkolnej 1 w systemie
zaprojektuj i wykonaj”. Niestety żaden wykonawca nie złożył oferty.

Uchwały podjęte na sesji 29 sierpnia 2018 r. w sprawie:
LI/423/2018

Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2018.

LI/424/2018

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

LI/425/2018

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w EGiB jako działka nr 866/1.

LI/426/2018

Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej w EGiB jako działka nr 3722/2, jednostka ewidencyjna Wilkowice, obręb 0007 – Wilkowice.

LI/427/2018

Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

LI/428/2018

Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Gminy Wilkowice, Rady Powiatu Bielskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów Wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

„GĘSI PIPEK” OBCHODZIŁ SWOJE DRUGIE URODZINY

Znowu przy słonecznej, upalnej pogodzie
7 sierpnia 2018 r. cukiernia w Wilkowicach przy
ul. Zielonej świętowała swoje drugie urodziny.
Tak jak rok temu wydawało się, że świecące
słońce bierze razem z nami udział w uroczystości i tak właśnie dziękuje za kolejny udany rok
słodkiej działalności.
Oczywiście był koncert. Znowu grali i śpiewali Justyna i Marcin. Miało to miejsce na tarasie kawiarni. Było bardzo radośnie i wesoło.
Były brawa po każdym wykonanym utworze.
Była dedykacja dla Klaudii od grającego męża
Marcina. Powiedział, że wszyscy u jego żony
zamawiają torty, to ona zamówiła u niego dla
siebie utwór. Widać było, że w ten kawałek muzycy włożyli całe swoje serce. Na koniec był
bis równie pięknie wykonany pomimo żaru lejącego się z nieba.
Cukiernia cały czas się rozwija. W tym roku
zmieniono ogródek wokół tarasu. Kwiaty kwitnące w białych skrzynkach zastąpiła obsadzona różnymi roślinkami skarpa wokół tarasu. Powstało oryginalne zadaszenie chroniące
przed promieniami gorącego słońca. Na białych drewnianych słupach rozpięto płaty materiału zwane żaglami. Odnowiono i odmalowano plac zabaw.
„Gęsi pipek” stale zyskuje nowych bywal-
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ców. Stali goście cukierni twierdzą, że te słodkości działają jak narkotyk – raz spróbujesz
i już nie przejdziesz obok cukierni obojętnie.
Klaudia wymyśla nowe torty, tarty i przeróżne desery. W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych można tu zakupić
urocze, maleńkie, różnorodne ciasteczka wykonane przez Klaudię. Okres Adwentu i Świąt
Bożego Narodzenia to piernikowe szaleństwo
w „Gęsim Pipku”. Przed Wielkanocą można tu
kupić cudne maleńkie babeczki do koszyczka
ze święconką czy też smakowite kruche ciastka w kształcie jaja pięknie ozdobione wprawną ręką Klaudii. Przed Bożym Narodzeniem
można w cukierni zakupić również babkę makową albo keks bożonarodzeniowy z kandyzowanymi owocami. Ten keks można by nazwać
ciastem bez daty ważności. Stale jest wilgotny
i smakowity.
Do „Gęsiego Pipka” warto wstąpić w tłusty
czwartek i spróbować tego, co kawiarnia poleca, jako alternatywę dla polskich pączków.
Latem cukiernia zaprasza na lody, orzeźwiające lemoniady, smoothie czy przepyszną
kawę frappe. Zimą na pewno rozgrzeją was ich
firmowe herbatki z imbirem albo z malinami czy
też z jabłkami. Stali bywalcy mają tu już swoje ukochane stoliki, napoje czy też desery. Atmosfera tej małej uroczej kawiarni też przyciąga jak magnes. Od wejścia waszymi dobrymi
Aniołami będą Klaudia i Małgosia. Dziewczyny
smakowicie opowiedzą wam o torcikach i deserach, zaproponują którąś z ich licznych kaw
czy jakąś oryginalną herbatkę. Dyskretnie podadzą wasze zamówienie do stolika i cierpliwie
będą czekały na kolejne wasze prośby i zamówienia.
Często przy bocznym stoliku można zobaGłos Gminy Wilkowice

czyć przesympatyczną, uśmiechniętą właścicielkę, która omawia z nowożeńcami projekt
weselnego toru. Przy tym stoliku omawia się
też zamówienia na torty komunijne, jubileuszowe, urodzinowe i jakie sobie wymarzycie. To
przy ich odbiorze dopiero zobaczycie cały talent i mistrzostwo Klaudii.
Ta cukiernia działa, jak swego rodzaju lekarstwo na stresy. Każdemu udzieli się jej atmosfera. Tutaj nikt się nie denerwuje i nie spieszy.
Wnętrze też działa wyciszająco, bo jest przepełnione zapachem ciast, czekolady i kawy.
Wchodząc tu zawsze czujesz się mile oczekiwanym i ważnym gościem. Warto wstąpić
i spróbować tych jedynych w swoim rodzaju
delicji. Może też z czasem dołączysz do naszej
słodkiej rodziny fanów „Gęsiego pipka”.
Najwierniejsi fani dali już wyraz swojej sympatii wysyłając sms-y w plebiscycie „Dziennika
Zachodniego” na tytuł „Mistrza Smaku”. W nim
ta urocza i kameralna cukiernia zajęła pierwsze miejsce w powiecie bielskim. To chyba był
najpiękniejszy prezent urodzinowy dla bardzo
przecież młodego, bo zaledwie dwuletniego,
„Gęsiego Pipka”.

WESOŁY WRZESIEŃ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BYSTREJ
Wakacje się skończyły, a nowy rok przedszkolny przywitał nas piękną, słoneczną pogodą zachęcając przedszkolaki do zabaw na
powietrzu. W ogródku czekał na dzieci nowy
pociąg z lokomotywą zakupiony z funduszy
pozyskanych podczas Pikniku Rodzinnego. Wzbudził on zachwyt i zainteresowanie
dzieci, które mają wielką frajdę czołgając się
przez tunel, zakończony zjeżdżalnią.
Zgodnie z planem rocznym przedszkola w roku przedszkolnym 2018/2019 realizować będziemy tematykę związaną z patriotyzmem i pielęgnowaniem tradycji naszego regionu. Tematyka ta jest bliska dzieciom od wielu lat, ponieważ systematycznie
odwiedzamy Starą Stolarnię i Izbę Trady-

cji. Mamy nadzieję, że będziemy z paniami
z Koła Gospodyń Wiejskich kisić kapustę według staropolskiego przepisu i przygotujemy
jasełka bożonarodzeniowe. Nie zapominamy
także o ochronie środowiska, które dla naszych przedszkolaków jest priorytetem. Już
w pierwszym tygodniu pobytu w przedszkolu
dzieci przyniosły zużyte baterie i plastikowe
nakrętki. Ciekawe ile uzbieramy ich do końca
roku szkolnego?
We wrześniu nasze przedszkole odwiedził pan Jerzy z Klubu Ekologicznego „Koło”
w Tychach. Dzieci uczestniczyły w warsztatach ekologicznych nt. „Niska emisja – Wielki problem”, które odbyły się w ogrodzie.
Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały
o przyczynach powstawania smogu i sposobach zapobiegania. Wszystkie wyraziły chęć,
że jako dorośli będą więcej jeździć na rowerach niż samochodami. Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, dzieci miały możliwość
poczuć i zobaczyć dym, który powstaje ze
spalania gumy i plastików. Jednogłośnie postanowiły zachęcić swoich bliskich, aby tego
typu odpady były segregowane, a nie spalane w piecach domowych.
Dnia 20 września z okazji Ogólnopolskiego
Dnia Przedszkolaka została zorganizowana

Przedszkolna Spartakiada. Piękna, słoneczna pogoda zachęciła wszystkich do uczestnictwa w zawodach sportowych w ogrodzie
przedszkolnym. Barwnie ubrane dzieci (każda grupa w innym kolorze koszulek) z biało – czerwonymi elementami dumnie maszerowała, niosąc przed sobą nazwę grupy. Oficjalną część Spartakiady rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu narodowego, po
czym pani Dyrektor złożyła wszystkim dzieciom życzenia z okazji Dnia Przedszkolaka.
Przy dźwiękach wuwuzeli i powiewających
szalikach przedszkolaki wzięły udział w pięciu konkurencjach sprawnościowych. Wygrali wszyscy, bo „w zdrowym ciele – zdrowy duch”. Szczególną odwagą wykazały się
„Skrzaty” z grupy I, które z wielkim zaangażowaniem i uśmiechem na twarzy startowały w zawodach (a do przedszkola chodzą dopiero trzeci tydzień). Niespodzianką na zakończenie Spartakiady były pyszne lody, które dzieci zajadały ze smakiem.
Na jesień czeka nas jeszcze wiele atrakcji, ale to będzie dla przedszkolaków niespodzianka.
Aleksandra Jaślanek
Agnieszka Ziemiańska

PRZEDSZKOLE publiczne w wilkowicach WITA NAS
Każde dziecko bez względu na wiek, które
idzie pierwszy raz do przedszkola wymaga
różnorodnych form adaptacji. Dziecko musi
czuć się bezpiecznie, być dzielne, w miarę
możliwości i wieku zdobywać umiejętności,
umieć żyć z innymi, rozwijać swoje zainteresowania. Tylko wspólne poczynania rodziców i przedszkola stworzą klimat, w którym
wszystkim ze sobą będzie dobrze.
Bardzo ważna jest akceptacja wszelkich
przeżywanych uczuć. Dziecko ucząc się i doświadczając nowych wyzwań ma szansę odnosić sukcesy. Dzieci poznają świat wszystkimi zmysłami. Nasze przedszkole dąży do
akceleracji rozwoju każdego dziecka.
W procesie wychowania i kształcenia prio-

rytetem jest wewnętrzna aktywność dziecka,
a jednym z czynników wyzwalających i wpływających na aktywność jest zainteresowanie. Zabawa jako podstawowa forma aktywności i jej twórczy charakter wspomaga rozwój dziecka we wszystkich sferach osobowości. Przedszkolaki wprowadzone są w świat
dotąd nieznany. Nasze przedszkole to miejsce, w którym dzieci już od początku przyglądają się otaczającemu światu: przyrodzie,
przedmiotom, zwyczajom, ludziom. Dzieci integrują się podczas zajęć, zabaw, spacerów.
We wrześniu przedszkolaki poznają
i utrwalają zasady współdziałania w grupie,
bezpieczeństwa. Przebywają w ogrodzie
przedszkolnym, spacerują, obcują z naturą.

20 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – w naszym przedszkolu oprócz zabaw, upominków, nagród
atrakcją będzie spektakl pt. „Kot w butach”
wykonany przez teatr „Bajka”.
W związku z nadchodzącą porą roku jesienią zbieramy jej dary. Dzieci tworzą inspirujące dzieła sztuki. Z okazji 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
dzieci z grupy „Pszczółki” podczas spaceru
uczciły pamięć poległych żołnierzy, zatrzymując się przy pomniku. Utrwaliły symbole
narodowe, poznały wydarzenia historyczne.
Barbara Nowak
Małgorzata Tobiasz

„Ku pokrzepieniu serc” –

czyli krótka historia dwóch nagich mieczy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach

Kiedy w 1910 roku otwierano nowo wybudowaną Szkołę Ludową 4 - klasową mieszaną im. Króla Władysława Jagiełły, umieszczono na zewnętrznej ścianie budynku, nad
głównym wejściem dwa nagie miecze, symbol zwycięstwa Polaków nad Krzyżakami.
Dla ówczesnych mieszkańców Wilkowic był

to niezaprzeczalny znak potęgi Polski, która
istniała za czasów Władysława Jagiełły, niezwykłego króla, który pokonał potęgę krzyżacką pod Grunwaldem w 1410 roku. Miecze przypominały Polakom pod zaborami
o wolnej, niepodległej Polsce, kraju suwerennym i niezależnym, który dzięki mądrym
rządom wybitnych władców rozwijał się i był
dumą wszystkich Polaków. W sposób pośredni miecze były dla Wilkowian pod zaborami nadzieją na odzyskanie wolności i niepodległości.
W czasie II wojny światowej – o czym opowiadali starsi mieszkańcy Wilkowic – hitlerowcy zrzucili miecze ze ścian szkoły i tak
naprawdę nie wiadomo, co się z nimi stało.
Pierwszą osobą, która rozpoczęła poszukiwanie zaginionych mieczy, był nieżyjący już,
Głos Gminy Wilkowice

Pan Władysław Wala. Niestety ani on, ani
autorka monografii o szkole w Wilkowicach,
nie znaleźli żadnych śladów istnienia pamiątkowych mieczy.
Na szczęście dzięki staraniom i finansowemu wsparciu Pana Wójta Gminy, Mieczysława Rączki, Sołtysa, Pana Ryszarda Rączki oraz współpracy dyrektora naszej szkoły
udało się odtworzyć miecze, które ponownie
zawieszono na ścianie szkoły.
Z tego miejsca serdecznie dziękujemy
Panu Wójtowi i Panu Sołtysowi za hojność
i zaangażowanie w odtworzenie pamiątki,
która zawsze będzie każdemu przypominała o świetności Polski, o odważnych polskich
rycerzach i mądrości wielkiego króla – patrioty i doskonałego stratega.
Zespół Promujący Szkołę
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Ogólnopolski program „Czyste powietrze”
W związku z rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie działań
związanych z likwidacją „niskiej emisji”
pragniemy przekazać Państwu informacje, które pomogą zainteresowanym osobom przygotować taki wniosek i przesłać
w wersji elektronicznej do właściwego dla
naszego terenu oddziału Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska lub złożyć go w wersji papierowej w siedzibie
Funduszu:
40-035 Katowice,
ul. Wita Stwosza 2 (pietro I),
w godz. 7:30 do 15:30.

Cel Programu
Poprawa efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub
uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza
pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Przez jednorodzinny budynek mieszkalny,
zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1332,
z późn. zm.), należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
Przez budynek istniejący należy rozumieć
budynek oddany do użytkowania.
Przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, dla którego zostały uzyskane zgody na rozpoczęcie budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i który nie
został jeszcze przekazany lub zgłoszony do
użytkowania.

Beneficjenci
Beneficjentami są osoby fizyczne:
1. Posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, o którym mowa w ust.
1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.
2. Które uzyskały zgodę na rozpoczęcie
budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn.
zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.
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Terminy i sposób
składania wniosków
Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla miejsca położenia
nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie w terminie od 19 września
2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r.
do godz. 24.00.
1. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:
• aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW),
• użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne
równoważne podpisowi własnoręcznemu,
• użycie podpisu potwierdzonego profilem
zaufanym ePUAP,
Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej w każdym z powyżej wymienionych
przypadków, konieczne jest zarejestrowanie konta w Portal Beneficjenta na stronie
WFOŚiGW.
Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie możliwe pobranie elektronicznej wersji wniosku. Tak pobrany wniosek w wersji
elektronicznej należy wypełnić i złożyć poprzez Portal Beneficjenta (dodatkowo wymagana wersja papierowa), lub poprzez
ePUAP po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wysyłka wniosku wyłącznie elektronicznie – wymagana wyłącznie wersja elektroniczna).
W przypadku, gdy wersja elektroniczna wniosku będzie wysyłana przy użyciu
ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, należy również pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku.
2. W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma
możliwości zastosowania podpisu profilem
zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego podpisaną wersję papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW. Pełna instrukcja składania
wniosku przy użyciu Portalu Beneficjenta
została udostępniona w Bazie Wiedzy portalu.
3. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma
możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną w sposób o którym mowa w ust.
1 i 2, dopuszczalne jest złożenie wniosku
wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale.
4. Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:
• dla wniosku składanego przy użyciu aplikacji internetowej - data jego wysłania
na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie
Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
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• dla wniosku w formie papierowej, w tym
dla wniosku składanego przez aplikację
internetową bezkwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP:
99termin wpływu wniosku do kancelarii
WFOŚiGW – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście
albo za pośrednictwem kuriera, lub
99data nadania w polskiej placówce
pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy
pełni Poczta Polska S.A.).
5. Sposób potwierdzenia terminu wpływu
wniosku do WFOŚiGW:
• wnioski w wersji elektronicznej złożone
poprzez EPUAP) po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wyłącznie wersja elektroniczna)
– potwierdzenie wygenerowane przez
powyższy system (UPP,UPO)
• wnioski składane przez Portal Beneficjenta – potwierdzenie na dostarczonej
do biura WFOŚiGW wersji papierowej
wniosku w Portalu Beneficjenta (zgodną
z przesłaną wersją elektroniczną), potwierdzeniem terminu wpływu jest stempel kancelarii na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie lub potwierdzenie odbioru przesyłki,
• wnioski w wersji papierowej (wypełniane
ręcznie) – potwierdzeniem terminu jest
stempel kancelarii na pierwszej stronie
wniosku o dofinansowanie lub potwierdzenie odbioru przesyłki.
6. Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
7. Wniosek o dofinansowanie złożony do niewłaściwego WFOŚiGW zostanie zwrócony
wnioskodawcy bez rozpatrzenia wraz z informacją o właściwym terytorialnie WFOŚiGW.
8. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane
są zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.

Budżet naboru
Budżet na realizację celu programu wynosi do 103 mld zł:
Ponadto informujemy, że w każdej gminie przewidziano spotkanie informacyjne,
na którym pracownik WFOSiGW będzie
przekazywał zainteresowanym mieszkańcom wszystkie niezbędne informacje dotyczące realizacji Programu, regulaminu,
wypełniania wniosków itp.
O terminie i miejscu tego spotkania powiadomimy Państwa na naszej stronie internetowej wilkowice.pl niezwłocznie po
otrzymaniu tych informacji od organizatora, tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Referat Ochrony Środowiska

CO u NAs…
W słoneczne popołudnie, 11 września, mieliśmy ogromną przyjemność, w towarzystwie Autorki, otworzyć wystawę prac malarskich Pani Aleksandry Dybczak.
Artystka, mieszkanka Bystrej, już drugi raz zechciała podzielić się z nami swoją
twórczością. Jej obrazy są istnym balsamem dla duszy. Radują serca piękną paletą barw i szlachetną tematyką. Wernisaż upłynął w bardzo miłej i domowej atmosferze. Drogiej Pani Oli życzymy wspaniałych inspiracji i nieustającego zapału do pracy twórczej!

Kolejną ucztę dla oczu przygotowaliśmy dla Państwa w MOK „Nad Borami” za sprawą
wspólnej wystawy prac mieszkanki Mesznej, Pani Anny Demianiuk oraz jej opiekunki artystycznej, Pani Katarzyny Żaczek. Tytuł wystawy – „Kolory i czerń” świetnie charakteryzuje
styl obydwu Artystek. Prace Anny Demianiuk są niezwykle kolorowe, pełne zaskakujących
form i motywów, niedające się zaszufladkować, niepokorne, przyprószone brokatem. Grafiki Katarzyny Żaczek utrzymane konsekwentnie w czerni i bieli zachwycają onirycznymi scenami i wspaniałą kompozycją. Obie Artystki sprawnie posługują się detalem wypełniając obrazy nieskończonymi szczegółami, które sprawiają, że widz z łatwością daje się wciągnąć
w ich świat usytuowany gdzieś na rubieżach marzeń i snów. Prace obu Pań wzbudziły
u przybyłych gości wielki podziw i uznanie. Wystawę zorganizowaliśmy we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej, Radą Sołecka Mesznej oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Mesznej, którym za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.
Z naszej strony, pragniemy gorąco pogratulować obu Paniom talentu i życzyć wielu sukcesów artystycznych!
Wrześniowe spotkanie z cyklu „Przewodnik czeka”, organizowane w ramach Klubu Podróżnika, które odbyło się w niedzielę, 16 września, poświęciliśmy Julianowi Fałatowi. Odbyliśmy wycieczkę śladami naszego słynnego malarza akwarelisty, dumy naszej miejscowości. Rozpoczęliśmy oczywiście od Muzeum, gdzie Pani Ewa, miejscowy przewodnik,
opowiedziała mnóstwo ciekawych informacji o Fałacie, aż żal było wychodzić. Następnie, korzystając z cudownej słonecznej pogody, udaliśmy się przez Równię mijając skocznię, Szkołę Podstawową nr 2 im. J. Fałata, Kościół w Bystrej Śląskiej, na cmentarz, gdzie
znajduje się grobowiec rodzinny Fałata. Dzięki wcześniejszej wizycie w Muzeum wiedzieliśmy, jakie są koligacje rodzinne tam pochowanych. Na zakończenie wycieczki czekała
na uczestników niespodzianka - pamiątkowe zdjęcie oczywiście przy ławeczce z Fałatem
oraz skromny poczęstunek. Przypomnijmy, że za kilka dni przypada rocznica postawienia
pomnika-ławeczki z Fałatem przed naszym Ośrodkiem Kultury. Korzystając z okazji, jeszcze raz dziękujemy Pani Aleksandrze Szymik-Capucie - koordynatorce projektu za włożony trud i profesjonalizm, jakim wykazała się podczas realizacji tego projektu. A Państwa zachęcamy do fotografowania się z Fałatem i przesyłania zdjęć na adres gok@gok.wilkowice.pl. Z przyjemnością opublikujemy je na naszym profilu facebookowym.

W piątkowy wieczór 21 września wysłuchaliśmy wspaniałego, prawie dwugodzinnego koncertu, zespołu KAJETAN DROZD BAND w składzie Kajetan Drozd - wokal
i gitara, Adam Chmura - bas i Wojciech Węglarczyk - perkusja. Cały repertuar grupy składał się z kompozycji własnych: od lirycznie bluesowych po bardzo skoczne,
w klimacie funky, z wyraźnymi inspiracjami country, boogie i rockabilly. Publiczności najwyraźniej bardzo się podobało, gdyż nagrodziła muzyków gorącymi owacjami. Dziękujemy serdecznie tak muzykom, jak i Państwu za kolejny wspólne przeżyty piękny koncert.
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KALENDARZ KULTURALNY GMINY WILKOWICE
Data
Wtorek

Godzina

PAŹDZIERNIK

Organizator

Miejsce

Odbiorcy

19:00 DKF „Promyk”: „ W cieniu drzewa”,

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

Środa

16:00
19:00

Cmentarz
w Bystrej
Śl.
GOK
„Promyk”

Wszyscy

Wtorek

Towarzystwo
Przyjaciół
Bystrej
GOK „Promyk”

Środa

17:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Czwartek

17:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Niedziela

09:00

GOK „Promyk”

ZBIÓRKA –
przed OSP
Bystra

Działacze
Kultury
Wszyscy,
szczegóły
na plakacie

Wtorek

19:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

Środa

17:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Czwartek

17:00

Stow. „Razem
dla Wilkowic”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Piątek

19:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Sobota

16:30

Organizatorzy

GOK
„Promyk”

Wtorek

19:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wstęp
wolny,
biletowany
Wstęp
wolny,
biletowany
Młodzież
Dorośli

Środa

17:00

GBP
w
Wilkowicach

Wszyscy

Piątek

11:00

GBP
w
Wilkowicach
Klub Gaja

GOK „Promyk”,

Wszyscy

Wtorek

19:00 Klub Podróżnika: „Mazury”.

GOK
„Promyk”

Wszyscy

02.10.
03.10.
09.10.
10.10.

11.10.
14.10.
16.10.

17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
23.10.
24.10.
26.10.
30.10.

Nazwa imprezy

reż. Hafsteinn Gunnar Sigurðsson
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika
Ludwika Łozickiego
DKF „Promyk”: „ Trzy twarze”,
reż. Jafar Panahi
Teatrzyk dla dzieci: „Zaczarowany młyn” –
Teatr Kwadryga z Bielska-Białej
„Czwartkowe spotkania
z Organizacjami z Gminy Wilkowice”
Wycieczka pod hasłem Przewodnik czeka:
„ Dawniej zasiedlone polany na Magurze”.
Ognisko na „Kępysce” na zakończenie sezonu.
Wieczór z fotografią: rozdanie nagród
w konkursie „Historia gminy Wilkowice
w obiektywie” i wykład Jacka Kachla „Droga
do niepodległości mieszkańców gminy
Wilkowice”
Spotkanie z psychodietetykiem P. Wiesławą
Rusin – wykład „Herbatki i zioła dla zdrowia
i urody”, degustacja herbatek i ziół
Dyskusyjny wieczór przy świecach:
„Tryptyk rzymski”. Spotkanie z reżyserem
filmu Markiem Luzarem
Koncert na żywo – w wykonaniu formacji
Jana Jangi Tomaszewskiego. Bilety od 01.10.
Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude
Cantem” im. K. Fobera. Bilety od 01.10.
DKF „Promyk”: „ Cuda”,
reż. Alice Rohrwacher
Finisaż wystawy fotografii „Za sceną”
Pana Artura Strąka
Sadzenie drzew w gminie Wilkowice w ramach
Święta Drzew

GOK „Promyk”

Prowadzi P. Tomasz Ludwig

Młodzież
Dorośli
Dzieci
z
Opiekunami
Organizacje,

Park przy
Centrum
Pulmonologii

UWAGA!!! SPOTKANIA KLUBU MŁODEGO FILMOWCA ODBYWAJĄ SIĘ W ŚRODY O GODZ. 17:00.

AKTUALNE WYSTAWY: GOK „PROMYK”: 25.09.-19.10. WYSTAWA FOTOGRAFII PATRYKA GRABSKIEGO „HARMONIA NATURY”,
16.10-30.11. POKONKURSOWA WYSTAWA „HISTORIA GMINY WILKOWICE W OBIEKTYWIE”
GBP W WILKOWICACH: 01.10.-26.10. WYSTAWA FOTOGRAFII „ZA SCENĄ” ARTURA STRĄKA

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

INFO: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra
20
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JESIEŃ Z BIBLIOTEKĄ!
SPOTKANIE AUTORSKIE dla DZIECI:

PAWEŁ
BERĘSEWICZ
25 PAŹDZIERNIKA
g. 9.00
sala widowiskowa
OSP Bystra,
ul. Klimczoka 10

g. 11.00
sala widowiskowa
OSP Wilkowice,
ul. Strażacka 3

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

WÓJT GMINY WILKOWICE
informuje, że Rada Gminy Wilkowice uchwałą nr
XLVII/398/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniła niektóre siedziby obwodowych komisji wyborczych:
1. Obwód głosowania Nr 1 w Wilkowicach - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wilkowice ul.
Szkolna 8a (poprzednio było Gimnazjum w Wilkowicach ul. Szkolna 8),
2. Obwód głosowania Nr 2 w Wilkowicach - Ochotnicza Straż Pożarna, Wilkowice ul. Strażacka 3
(poprzednio było Przedszkole Publiczne w Wilkowicach ul. Strażacka 13),
3. Obwód głosowania Nr 5 w Bystrej - Gminny
Ośrodek Kultury „Promyk”, Bystra ul. Juliana
Fałata 2K (poprzednio było Przedszkole Publiczne w Bystrej ul. Przedszkolna 3).
Pozostałe siedziby obwodowych komisji wyborczych nie uległy zmianie.

Głos Gminy Wilkowice
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16 POWIATOWE ZAWODY SIKAWEK STRAŻACKICH i 6 OTWARTE
ZAWODY SIKAWEK KONNYCH
O PUCHAR WÓJTA GMINY WILKOWICE
W dniu 4.08.2018 r. na placu Przy Szańcach nad zbiornikiem retencyjnym w Wilkowicach odbyły się szóste zawody strażackie sikawek konnych. Pogoda była piękna, wręcz upalna.
Niezmiennie podziwialiśmy zaangażowanie poszczególnych
drużyn. Podziwialiśmy stan starych sikawek, piękne stroje i zapał
do współzawodnictwa.
Radość wzbudziła mała ręczna sikawka, którą na zmianę obsługiwały dzieci zgromadzone na placu.
Wielkie podziękowania należą się wszystkim dbającym o podtrzymanie tradycji i utrzymanie sikawek w idealnym stanie.
Zawody zaszczyciło bardzo dużo gości, wśród których należy
wymienić Starostę Bielskiego Andrzeja Płonkę i Wójta Gminy Wilkowice Mieczysława Rączkę.
DO ORGANIZACJI ZAWODÓW, SWOIM WSPARCIEM PRZYCZYNIŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE FIRMY I OSOBY:
URZĄD GMINY W WILKOWICACH
RESTAURACJA POD KUŹNIĄ
STAROSTA BIELSKI
ZARZĄD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
METALFORMING ADAMUS - PARTNER ZAWODÓW
SPÓŁKA WODOCIĄGOWA W WILKOWICACH
EKO - WTÓR JAKUBIEC
POL-LAB WOJCIECH LASZCZAK
BOMAR STACJA PALIW
GRZEGORZ GABOR
MIECZYSŁAW RĄCZKA
VARIA S.C. Z MESZNEJ
WYCINKA DRZEW IRENEUSZ FERDYNUS
SPAW MASTER PRZEMYSŁAW DURAJ
WILBUD TOMASZ BOCHNIAK
ALEKSANDER ADAMIEC
ALICJA RASZKA
BARTOSZ OLMA
GEODEZJA SZCZYGŁOWSCY
JACEK WANDZEL
JAN DAMEK

JOLANTA DAMEK
KS. FRANCISZEK KULIGA
KWIACIARNIA AZALIA EWA I MATEUSZ ROMANIAK
MAREK RĄCZKA
MECHANIKA POJAZDOWA Mirosław Gilowski
MIECZYSŁAW WALA
OGRODNICTWO JÓZEF KWAŚNY
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW HALINA I BOGUSŁAW
JANEK
PIEKARNIA CUKIERNIA CZADER - PAULINA I BARTŁOMIEJ
CZADER
RAJBIT SPÓŁKA JAWNA
SABASTIAN I ILONA BIAŁEK
SŁAWOMIR POLAK
STOLARSTWO ADAM BYSKO
USŁUGI POGRZEBOWE MIROSŁAW DĘBIŃSKI
ŻALUZJE WANDZEL
KOMINIARSTWO ZBIGNIEW KAŚKÓW
ADAM JAKUBIEC
ALEKSANDRA KASTELIK
ANNA MAŚLANKA
BOŻENA MAŚLANKA
EMIL SADOWSKI
HANDEL OBWOŹNY DOROTA MROWIEC
INTER - BERG ŁUKASZ RĄCZKA
JADWIGA I WIESŁAW HAŃDEREK
JÓZEF PAWLUSIAK
OLIWIN SKLEP MONOPOLOWY AGNIESZKA I DARIUSZ ZIPSER
PIOTR PIELESZ
RYSZARD RĄCZKA
STOLARSTWO MEBLOWE JAROSŁAW POLAK
ANDRZEJ TOMASIK
DANUTA KWAŚNY
STUDIO FRYZJERSKIE OLIWIA
WACŁAW KLIMCZAK
WULKANIZACJA PAWLUSIAK
MECHANIKA FILIP GAJNY
JAN ZIĘBA

III RAJD NORDIC WALKING w MESZNEJ
To był wyjątkowy III Rajd Nordic Walking
o Puchar Białego Jelenia z Herbu Mesznej.
Mogliśmy uczestniczyć nie tylko w rajdzie
nordic walking, ale w uroczystym otwarciu wystawy prac Anny Demianiuk, młodej
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mieszkanki Mesznej i Katarzyny Żaczek,
jej opiekunki z bielskiej KUBISZÓWKI. Wystawa nosi tytuł „Kolory i czerń” i można ją
podziwiać do 28 września 2018 r. w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami''.
Odwiedzili nas również
ciekawi
goście, np. Paulina Ruta - prezes Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking,
Edward Dudek - pierwszy człowiek, który ukończył SPARTATHLON, autor książki „Moje miłości dwie. Biegiem przez świat”,
również organizator XI Maratonu „Beskidy'',
który odbędzie się 3 listopada 2018 r. w Radziechowach.
Głos Gminy Wilkowice

Działo się wiele, bo podczas rajdu odbywał się „Pchli Targ”, zorganizowany przez
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, trwał
konkurs plastyczny dla dzieci „Mój Nordic Walking”, w którym
wszystkie pra-

ce zostały wyróżnione i nagrodzone przez
jury: Annę Demianiuk i Katarzynę Żaczek.
Towarzyszyła nam miła atmosfera, a co najważniejsze, piękna, słoneczna pogoda, która
sprzyjała podziwianiu wspaniałych widoków
z trasy przebiegającej w Górnej Mesznej.
Po przejściu trasy 54 uczestników oraz
goście zasiedli do poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń w Mesznej. Następnie odbyło się podsumowanie
rajdu, rozdanie medali i wspólne zdjęcia.
W imieniu organizatorów wszystkim uczestnikom rajdu gratulujemy i dziękujemy, za to
że byliście z nami.
Puchar Białego Jelenia z herbu Mesznej
dla najmłodszego uczestnika III Rajdu trafił
do Nikodema Gnioździorza.
Pucharem została obdarowana również
najstarsza uczestniczka III Rajdu Danuta
Kania oraz najliczniejsza grupa Aktywni +
z Łodygowic (15 os.).
Szczególne podziękowania kierujemy do:
Ochotniczej Straży Pożarnej z Mesznej

i Zespołu Ratownictwa Medycznego OSP
Bystra za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas rajdu, Koła Gospodyń Wiejskich z Mesznej za przygotowanie poczęstunku, Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking, Pauliny Ruty - za przewodniki, Aktywną Strefę, wsparcie sprzętowe i techniczne, Instruktorów i sędziów
PSNW: Agnieszki Pawlus, Aleksandra Olafa, Przemysława Romanka, Barbary Balcerzak i Kasi Gnioździorz oraz Fundacji K2 za
wsparcie medyczne, techniczne i sprzętowe, Anny Kaźmierczak, Agnieszki Sech, Antoniego Kufla i Marka Kubicy, Gminy Wilkowice, członków Stowarzyszenia Rozwoju
Mesznej i Rady Sołeckiej za wszelką pomoc
i wsparcie podczas organizacji rajdu, Jacka
Kowalcze - za dowcipną konferansjerkę i Łukasza Kachela za nagłośnienie i oprawę muzyczną.
Dziękujemy SPONSOROM III RAJDU,
a byli nimi :
• LOMAN

•
•
•
•
•
•
•

CUKIERNIA GĘSI PIPEK Z WILKOWIC
DECATHLON BIELSKO-BIAŁA
Ski&Bike Cafe Szczyrk
PATIGRAF Patrycja Panek Bystra
Kwiaciarnia Kwiat Wanilii Szczyrk
TOKO Sweets Manufaktura słodyczy Żywiec
Salon Optyczny DOKTOR MARCHEWKA
BIELSKO-BIAŁA
• Zakłady Mięsne Hańderek
• EURO SKLEP BYSTRA
• Piekarnia „Łukaszek „ Bystra
• PULSVITA
• FIZJO&SPORT
• AGROTURYSTYKA SPA ŁACIAKÓWKA
• CHATA NA GRONIU
• Akademia Zdrowego Kominka-Mateusz
Gębala.
Zapraszamy na kolejny rajd w przyszłym
roku.
Katarzyna Gnioździorz,
Mirosława Góralczyk

Nietypowa lekcja o bezpieczeństwie
17 września br. podopiecznych oddziału
przedszkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej odwiedził niecodzienny
gość - pani asp. Ilona Michalczyk z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Tematem
przewodnim spotkania było bezpieczeństwo
na drodze.

ci nauczyły się także, pod jaki numer alarmowy należy dzwonić, gdy potrzebują pomocy. Pani policjantka chętnie odpowiadała

na zadawane przez dzieci pytania i z uwagą słuchała opowiadanych przez nie historyjek związanych z pracą policji. Na zakończenie wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia z gościem.
Bardzo dziękujemy pani aspirant za odwiedziny. Było to bardzo pouczające i ciekawe
spotkanie, które na pewno pozostanie dzieciom na długo w pamięci!

Przedszkolaki dowiedziały się, m.in. jak
wygląda przejście dla pieszych, jak prawidłowo z niego korzystać, jakich zasad należy przestrzegać podczas spaceru, a także jakie korzyści płyną z noszenia ubrań i obuwia
posiadającego elementy odblaskowe. Dzie-

Zespół Promujący ZSP w Mesznej

Jubileuszowa X edycja Konkursu
„ORTOGRAFICZNE POTYCZKI”
Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic” serdecznie zaprasza
mieszkańców naszej Gminy do udziału 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.
Szczegóły oraz regulamin dostępny na stronie
www.wilkowice.pl
Gorąco zachęcamy do udziału w Dyktandzie!

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

W imieniu organizatorów
Prezes Stowarzyszenia

Głos Gminy Wilkowice

..........................................................
podpis
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Zapraszamy
mieszkańców gminy Wilkowice oraz zaprzyjaźnionych
sąsiednich miejscowości na uroczystą inaugurację roku
akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii
Techniczno-Humanistycznej, filii w Wilkowicach.
Inauguracja odbędzie się we wtorek 9 października br.
o godz. 15.15
w Gminnym Ośrodku Kultury "Promyk" w Bystrej.
Jednocześnie informujemy, że msza święta w intencji
studentów i pracowników ATH zostanie odprawiona
8 października o godz. 8.00
w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
przy ul. Traugutta 13 w Bielsku-Białej (przy dworcu).
24
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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
W ii ll kk oo w
w ii cc ee
G
mmi innyyWWi il lkkoowwi ci ce e
m
m iii nnn yyy W
W iii lll kkk ooo w
w iii ccc eee
m
W
w

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
–
–

17
m
W
miiinnnyyy W
Wiiilllkkkoooww
wiiiccceee
GGGłłłooosss GGGm

999

–
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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G
G
m
ny W
W
Głłłłoooossss G
Gm
miii9i9nn
Wiiiillllkkk
G
G
G
m
9nyyy W

Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice
Tel. (+48 33) 499 00 77 w. 414 (w godz. od 8.00 do 15.00), e-mail: redaktor@wilkowice.pl
Redaktor naczelny: Maciej Mrówka
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.wilkowice.pl
Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 33 819 39 57
Głos Gminy Wilkowice

27

Budowa kanalizacji przyspiesza

Z każdym tygodniem pojawiają się w Gminie kolejne metry nowej sieci kanalizacyjnej. Wykonawcy Etapu I oraz Etapu III korzystając ze sprzyjającej aury prowadzą prace budowlano-montażowe w Wilkowicach oraz Mesznej.
Informujemy, że nadzór budowlany nad
Projektem, w imieniu Gminy Wilkowice, prowadzi Inżynier Projektu – „Dom Inżynierski
PROMIS S.A.” ze Szczecina. PUNKT KONSULTACYJNY Inżyniera Projektu na terenie
Gminy zlokalizowany jest w Bystrej na ul.
Bocznej 2. Tel. kontaktowy 506 084 680. Inżynier Projektu udziela mieszkańcom Gminy
wyjaśnień i prowadzi konsultacje związane
z Projektem oraz bieżącą realizacją wszystkich zadań.
Generalni wykonawcy robót budowlanych
mają na terenie Gminy swoje biura:
- „INSTALBUD” Sp. z o. o. Rzeszów, Adres biura: Meszna, ul. Handlowa 29, tel.
721 003 089; 721 003 065
- Konsorcjum „WULKAN” Jaroszowice;
„AQUA System” Bielsko-B.; Adres biura: Wil-

Ul. Kościelna w Wilkowicach

kowice, ul. Wyzwolenia 81; tel. 660 737 881,
660 747 139.
Przedstawiciele wykonawców udzielają
mieszkańcom wyjaśnień związanych z bieżącą realizacją robót budowlanych i harmonogramem robót.
Realizacja kanalizacji na poszczególnych
etapach:
ETAP I
Kontynuowana jest budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy. Do 14 września br.
wybudowano łącznie 14,3 km sieci kanalizacji sanitarnej. Prace nabierają tempa, każdego tygodnia przybywa kolejne 0,4 km kanalizacji.
W sierpniu i wrześniu br. realizowano prace w:
- Mesznej: w ul.
Strażackiej, Nadszkolnej, Szkolnej, Wrzosowej,
Świerkowej, Zielonej, Rzemieślniczej,
Krótkiej,
Pasterskiej, Pod
Skocznią i Brzozowej,
- Wilkowicach: w
ul. Wypoczynkowej.

Ul. Strażacka w Mesznej

ETAP II
Rozstrzygnięto postępowanie
o udzielenie za-

Ul. Nad Wilkówką w Wilkowicach

mówienia publicznego na budowę kanalizacji ujętej w etapie II. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum firm: Firma Budowlana „WULKAN” Piotr Pająk, Wadowice;
AG System Sp. z o.o. Kraków. Postępowanie przetargowe uzyskało pozytywną ocenę
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Na
dzień 1 października br. zaplanowano podpisanie umowy z wykonawcą robót. Zadanie
swoim zakresem obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad
34 km oraz 2 przepompownie sieciowe.
ETAP III
Od ponad miesiąca trwają roboty budowlano – montażowe sieci kanalizacyjnej. Wykonawca robót (konsorcjum firm: „WULKAN”
Piotr Pająk, Wadowice; AQUA System Sp.
z o.o. Bielsko-Biała) realizował prace w Wilkowicach w ulicach: Nad Wilkówką, Kościelnej oraz Cienistej. Wykonano już ponad 0,7
km sieci kanalizacyjnej.
ERMAT GROUP

Jubileusz księdza profesora Władysława Kubika
Drogi, dróżki, ścieżki prowadzą nas przez
nasze życie. Wyznaczone za pomocą słów
i czynów, zapisane przez czas i ludzi są
wspomnieniem. 60 lat służby Bogu i ludziom
to piękny Jubileusz, to droga, w której tkwi
istota miłosierdzia Bożego. Tą drogą ksiądz
profesor Władysław Kubik szedł przez tyle
lat, zasiewając ziarno wiary, nadziei i miłości.
15 sierpnia 2018 roku w parafii Św. Michała Archanioła w Wilkowicach odbyła się uroczysta Msza święta, w której ksiądz Władysław Kubik wraz z parafianami dziękował
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Panu Bogu za 60 lat kapłaństwa.
Jubilat mieszka w Krakowie, ale związany
jest z Wilkowicami, gdzie się urodził i wychował. Nigdy nie zapomina o swoim rodzinnym
domu, do którego zawsze chętnie powraca.
Obecnie odwiedza tam swoją siostrę. Ksiądz
Władysław, choć ma już 87 lat, ciągle zadziwia świetną formą. Zawsze uśmiechnięty,
ciepły i chętny do pomocy. Emanuje dobrocią i radością ducha.
Jubilat przyjmował święcenia kapłańskie
w trudnych dla Kościoła i Polski czasach.
Był świadkiem przełomowych wydarzeń oraz
wysiłków, które podejmował Kościół, by spełnić zadania i oczekiwania Zbawiciela.
Był jednym z założycieli oraz pierwszym
rektorem krakowskiej Akademii Ignatianum
oraz założycielem Instytutu Kultury Religijnej. Studiował filozofię, teologię i pedagogikę. Wykładał na uczelniach krakowskich
i warszawskich. Jest autorem katechizmów
i pomocy naukowych dla katechetów. Był
także delegatem na 34 Kongregację Generalną Jezuitów w Rzymie. Od 2007 roku jest
wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego
Głos Gminy Wilkowice

Rozalii Celakówny.
W homilii opowiadał o swojej drodze kapłańskiej i naukowej. Dziękował członkom
rodziny i przyjaciołom, którzy towarzyszyli mu w tej uroczystości, za okazaną pomoc
w ciężkich chwilach. Szczególnie dziękował
swojej mamie za wsparcie i modlitwę w trudnych dla niego momentach życia. Dzięki sile
tej modlitwy i wsparciu przezwyciężył wiele trudności i chorobę. Nie mogło zabraknąć
też wspomnień sprzed lat i krótkich historii
o osobach i środowiskach, z którymi ks. Kubik współpracował w ciągu tych kilkudziesięciu lat kapłaństwa.
Po zakończeniu liturgii w imieniu parafii życzenia i kwiaty ofiarowały mu jej przedstawicielki oraz ksiądz proboszcz Franciszek Kuliga, życząc zdrowia i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata posługi kapłańskiej. Jubilatowi dziękowano za wszelkie dobro, za
wytrwałość w dawaniu świadectwa Bożej miłości, za obecność wśród nas i dla nas. Ks.
Władysław podziękował wszystkim za życzenia, prosząc o pamięć modlitewną.
Janina Bochen

