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100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada br. Samorządowcy z Gminy
Wilkowice wraz z delegacjami ze wszystkich placówek oświatowych, przedstawicielami organizacji pozarządowych, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Mieszkańcami Gminy wzięli udział w obchodach 100.
Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Zgodnie z przyjętą w naszej gminie tradycją uroczystości rozpoczęły się od złożenia biało-czerwonych wieńców i zniczy pod
pomnikiem ku czci Bohaterów Odrodzenia
Ojczyzny, krzyżem z obeliskiem poświę-

Koncelebrowana Msza św. w Kościele Parafialnym
w Wilkowicach.

conym ofiarom Katynia oraz katastrofy smoleńskiej, upamiętniających wybitnych obrońców i przedstawicieli naszej ojczyzny oraz
pod obeliskiem z tablicą upamiętniającą Tomasza Kubicę, uczestnika powstania styczniowego. Oprawę muzyczną, podczas uroczystości, zapewniła Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkowic pod
przewodnictwem Pana Adama
Adamczyka.

Złożenie kwiatów przez Wójta Janusza Zemanka
oraz wójtów poprzednich kadencji.

Przemarsz do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wilkowicach.

Szanowni Wyborcy, Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
Powoli opadły emocje związane z wyborami samorządowymi w 2018 roku. W ich wyniku (w drugiej turze) uzyskałem
największą liczbę głosów, a po złożeniu w obecności Rady
Gminy Wilkowice Kadencji 2018-2023 ślubowania w dniu
20.11.2018 r. zostałem oficjalnie Wójtem Gminy Wilkowice.
Dzisiaj pragnę serdecznie podziękować swoim wyborcom
za zaufanie. Jestem wdzięczny za każdy z 3473 oddanych
na mnie głosów. Każdy z tych głosów traktuję jako zobowiązanie do pełnej zaangażowania i sumiennej pracy. Dzięki Wam, drodzy Mieszkańcy, będę mógł rozpocząć działania,
które postulowałem w czasie kampanii wyborczej i przyczynić się do rozwoju naszej gminy najlepiej, jak umiem.
Dziękuję także za okazane wsparcie i życzliwość, której
doświadczyłem w czasie kampanii wyborczej. Dziękuję za
każde słowo wsparcia i wiarę w nasz wspólny sukces. Dziękuję kontrkandydatom za partnerską i godną rywalizację.
Nie sposób także nie podziękować tym, którzy byli przy
mnie od początku i wspierali każde moje działanie. Chciał-

Członkowie Grupy Rekonstrukcyjnej „Muszkiet”.
cd. na str. 4

bym złożyć podziękowania mojemu Komitetowi Wyborczemu, Radnym, Rodzinie i Przyjaciołom. Uwierzyliście we
mnie. Poprzez Waszą ciężką pracę miałem szansę spotykać
się z wieloma mieszkańcami Gminy Wilkowice, rozmawiać
z nimi, poznawać ich problemy.
Obiecuję, że zrobię wszystko, by nie zawieść, jakże cennego, dla mnie zaufania. Jednocześnie zapewniam, że będę
służył Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem. Jestem głęboko przekonany, że rozpoczynająca się kadencja będzie
pomyślna dla naszej gminy i jej mieszkańców.
Mam świadomość, że czeka mnie ciężka praca, jednak
o nadchodzących wyzwaniach myślę z wielkim optymizmem. Dołożę wszelkich starań, aby zaangażowaniem, pracą i przede wszystkim efektami działań przekonać tę część
mieszkańców, która w minionych wyborach wyraziła niezdecydowanie wobec mojej osoby.

Zapraszamy na nasz profil na

Z wyrazami szacunku,
Janusz Zemanek

www.facebook.com/gminawilkowice/

Europejski Tydzień Kodowania
w SP nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej
Europejski Tydzień Kodowania to spontaniczny ruch zapoczątkowany w 2013 r.

przez młodych doradców ds. agendy cyfrowej ściśle współpracujących z Komisją Europejską. Akcja ta, realizowana przez
wolontariuszy w całej Europie, ma na
celu pokazanie wszystkim zainteresowanym, że programowanie może
być ciekawe i przydatne. Może na
przykład służyć do rozwiązywania
problemów, wcielania różnych pomysłów w życie, czy komunikacji. A jak
to wyglądało w naszej szkole...?
5 dni....5 zadań....5 wydarzeń....
dużo radości i satysfakcji ze wspólnego kodowania. W dniach od 15-19
października klasa 1b wzięła udział
w Europejskim Tygodniu kodowania
z programem Uczymy Dzieci Programować. Jest to inicjatywa, której
celem jest pokazanie kodowania od
najlepszej strony i zachęcanie do nauki programowania. Kodowanie nie
posiada ani barier wieku, ani języka,
ani miejsca... można kodować właściwie zawsze, niezależnie od tego,
ile mamy lat i o każdej porze. Warto to robić, bo umiejętności nabyte

w procesie uczenia się kodowania przekładają się na podniesienie jakości życia w różnych jego aspektach. Przez 5 dni realizowaliśmy zadania, które zostały zgłoszone jako
wydarzenia na stronie www.codeweek.eu,
a przy okazji zadań wzięliśmy udział w konkursie „Wyzwanie Code Week z Uczymy
Dzieci Programować”. Dzieci poznały historię Code Week, szukały algorytmów, kodowały informacje dotyczące naszej miejscowości, tworzyły mapę miejscowości, a na
koniec wykonały plakat programu. Szkoła,
jak i klasa 1b otrzymały certfikat za udział
w Europejskim Tygodniu Kodowania Code
Week 2018.		
MB

Postęp prac
Trwa budowa kanalizacji w gminie Wilkowice. Ta największa w historii
samorządu inwestycja prowadzona jest z udziałem środków finansowych
z Unii Europejskiej. Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” realizowany jest w trzech etapach. Koszt inwestycji to 114 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności 58,5 mln zł. Kolejne 28,2 mln zł to pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dzięki prowadzonym w gminie pracom szanse na podłączenie do nowoczesnej kanalizacji uzyska kolejnych 5.293 mieszkańców Bystrej, Mesznej i Wilkowic.
Po zakończeniu inwestycji cała gmina będzie skanalizowana w ponad Wilkowice, ul. Długa
95 procentach.
ETAP I
Wykonawca tego etapu (firma INSTALBUD
Sp. z o.o.) od połowy października do połowy listopada prowadził prace
związane z budową kanałów sanitarnych w Mesznej i w Wilkowicach.
W pierwszej z tych miejscowości roboty ziemne
prowadzone były w ulicach: Pod Skocznią, Olszyny, Jaśminowa, Strażacka, Rolnicza, Słoneczna, Nadszkolna oraz Polna.
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Meszna, ul. Strażacka

Wilkowice, ul. Cmentarna
Głos Gminy Wilkowice

W Wilkowicach natomiast ekipy budowlano-montażowe pracowały w ulicach: Wypoczynkowa i Do Boru. Łącznie na obszarze
objętym pierwszym etapem prac wybudowano do połowy listopada 17 475,0 metrów
kanałów sanitarnych, co stanowi ponad połowę wszystkich prac zaplanowanych na
obszarze tego etapu.
31 października Powiatowy Nadzór Budowlany w Bielsku-Białej dokonał odbioru
zlewni A (rejon ulic: Kościelna, Tatrzańska
i Skośna). Wydał tym samym decyzję na
użytkowanie nowo wybudowanych w tym
rejonie kanałów sanitarnych.

ETAP II
Konsorcjum firm: Firma Budowlana
„WULKAN” Piotr Pająk, Jaroszowice i AG
System Sp. z o.o. Kraków, które jest wykonawcą Etapu II, w połowie października oficjalnie przejęło plac budowy.
Wykonawca prac dopełnił już wszystkich formalności i w listopadzie rusza
z pierwszymi pracami w terenie. 26 listopada rozpoczną się roboty budowlano –
montażowe na kanale E – ul. Galicyjska
oraz kanale D – ul. Ustronna i ul. Wesoła.

ETAP III
Od chwili rozpoczęcia prac, do połowy listopada wykonawca tego etapu – konsorcjum firm; Firma Budowlana WULKAN oraz
AQUA System z Bielska – wybudował łącznie 2 450 metrów kanałów sanitarnych. To
blisko 23 procent zaplanowanych w ramach tego etapu prac.
W ostatnim miesiącu roboty ziemne prowadzone były w ulicach: Kościelna, Cmentarna, Cienista, Szarotek, Leśna oraz Długa w Wilkowicach.

PODZIĘKOWANIA

WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Janusz
Zemanek podpisał umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Partyzantów w Bystrej z firmą
F.H.U. Kozera Michał Kozera oraz po raz trzeci ogłosił przetarg na realizację zadania publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Wilkowice w sezonie 2018/2019”.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom wchodzącym w skład
Obwodowych Komisji Wyborczych i Gminnej Komisji Wyborczej
w Wilkowicach za pełne zaangażowanie i sprawne wykonywanie
ustawowych zadań wyborczych w przeprowadzonych, w dniach
21 października 2018 r. i 4 listopada 2018 r., wyborach ogólnopolskich.
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
w Wilkowicach Wiesław Piotr Durajczyk

OGŁOSZENIE
Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. (tj. poniedziałek - Wigilia) Urząd Gminy w Wilkowicach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach będą nieczynne.
Ponadto informujemy, że w dniu 28 grudnia 2018 r. (tj. piątek) Urząd Gminy w Wilkowicach będzie czynny w godz. 7:00-15:00.
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 134/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 listopada 2018 r. w związku z art. 130 § 1 Kodeksu
Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.)

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Wilkowice
w dniu 31 października 2018 r., w sprawie:

LIII/438/2018

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2018,

LIII/439/2018

wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2018-2032,

LIII/440/2018
LIII/441/2018

ustanowienia pomnika przyrody ożywionej,
ustanowienia pomnika przyrody ożywionej,
pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych
z zakupem samochodu służbowego na potrzeby Posterunku Policji w Wilkowicach,
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień na rok podatkowy
2019,
podatku od środków transportowych na rok 2019,
zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej za rok 2019 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso,
poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2019 r.,
programu współpracy Gminy Wilkowice w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego na parterze w budynku gminnym w Bystrej przy ul. Klimczoka 105 na okres do 10 lat,
zmiany uchwały Nr XXXIV/286/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilkowice,
określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

LIII/442/2018
LIII/443/2018
LIII/444/2018
LIII/445/2018
LIII/446/2018
LIII/447/2018
LIII/448/2018
LIII/449/2018
LIII/450/2018

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Wilkowice
w dniu 20 listopada 2018 r.,w sprawie:
I/1/2018

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wilkowice,

I/2/2018

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wilkowice,

I/3/2018

ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilkowice.
Głos Gminy Wilkowice
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Uroczysta msza święta odbyła się w Kościele Parafialnym pw. Świętego Michała
Archanioła w Wilkowicach. Po mszy świętej każdy uczestnik uroczystości otrzymał
flagę i przy akompaniamencie Gminnej
Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wilkowicach zebrani udali się do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach,
gdzie uczniowie Szkoły Podstawowej nr
1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach

przygotowali okolicznościową akademię. Tę część obchodów rozpoczęło przemówienie Wójta Gminy Wilkowice Mieczysława Rączki,
które dotyczyło w głównej mierze
odzyskania przez naszą ojczyznę
niepodległości, drogi do jej zdobycia oraz roli naszego patriotyzmu
lokalnego i narodowego w procesie państwotwórczym.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości zebrani mieli okazję do zapoznania się z wystawą
związaną z 100. Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości autorstwa Pana Jana Leszka Rysia.
Podczas obchodów konferansjerkę
prowadziła Pani Aleksandra Szymik-Caputa Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach.
Organizatorami tegorocznych obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości byli: Urząd Gminy w Wilkowi-

cach, Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Wilkowicach, Szkoła Podstawowa nr
1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach,
Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w Bystrej.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia
galerii zdjęć z obchodów na stronie internetowej www.wilkowice.pl.
UG

WSPANIAŁA NAGRODA DLA MUZYKÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 1 W WILKOWICACH!
14 listopada 2018 roku członkowie zespołu muzycznego ze szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach zostali zaproszeni do udziału
w uroczystości połączonej z występem
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Koncert odbył się w sali
widowiskowej Miasta Ogrodów w Katowicach, w ramach obchodów 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości
realizowanej w 2018 r. przez Kuratorium

Oświaty w Katowicach pod hasłem
Polska to jest wielka rzecz! (S. Wyspiański).
Nasz zespół uhonorowano tą
niezwykłą nagrodą za sprawą
godnego reprezentowania naszej
szkoły w finale   konkursu pod
hasłem „Odzyskanie przez Polskę niepodległości w wierszu, pieśni i piosence”.   Zespół w swojej
kategorii zajął III
miejsce.
Uczniowie wraz
z opiekunem muzycznym,
panią Marią Prostak mieli okazję uczestniczyć
w niezwykłym widowisku: śpiewy
i
tańce zespołu „Śląsk”, z towarzyszeniem
orkiestry kameralnej dostarczyły wiele
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wspaniałych i niezapomnianych przeżyć
artystycznych.
Zespół Promujący Szkołę

100-lecie Niepodległości – Wizyta Świętego Mikołaja
na Kresach
Uczniowie i Rodzice Szkoły Podstawowej nr 1 im. Synów Pułku wzięli udział
w akcji charytatywno - patriotycznej dla
Polaków mieszkających na Kresach (Wilno, Grodno, Lwów) zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Patriotyczne ”Kresy”
w Częstochowie.
Akcja polegała na zbiórce artykułów
żywnościowych, słodyczy z długim terminem przydatności do spożycia oraz na
zbiórce artykułów szkolnych i maskotek.
Artykułami żywnościowymi zostaną obdarzeni Polacy mieszkający w gminach

Jaszuny i w gminie Mickuny oraz parafianie w Nowej Wilejce na Wileńszczyźnie.
Słodycze, maskotki i artykuły szkolne
Święty Mikołaj przekaże polskim dzieciom:
• na Litwie (Wilnie): polskie szkoły w Mickunach, Egliszkach, Kowalczukach,
Ławryszkach i Pakienie,
• na Białorusi (Grodno): polskie szkoły w Lidzie, Wołkowysku, Oszmianie,
Ostrowcu i w Grodnie,
• na Ukrainie (Lwowie): polska szkoła w Stanisławowie i dzieci uczące się

języka polskiego przy Katedrze Lwowskiej.
Paczki z zebranymi produktami i maskotkami dostarczyliśmy 6 listopada
br. do Kuratorium Oświaty, Delegatura
w Bielsku-Białej.
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrej serdecznie
dziękują Wszystkim, którzy zaangażowali
się w zbiórkę w/w darów, za okazane serce i ofiarność.
Zespół Promujący Szkołę

KONTYNUUJEMY PROJEKT w Szkole Podstawowej
nr 1 w Wilkowicach
Już od września 2018 r., jak w poprzednim roku, w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Władysława Jagiełły w Wilkowicach znowu zagościło darmowe mleko i jego przetwory oraz warzywa i owoce. W dalszym
ciągu większość dzieci z klas I-V, czyli 178 osób uczestniczy w projekcie dofinansowywanym ze środków unijnych.
Dążymy do tego, by program dostarczania produktów żywnościowych był jak
najbardziej skuteczny, by dzieci stały się
wrażliwe na przyjmowanie wzorów zdrowego żywienia. Właśnie z tego powodu
każdy uczeń/uczennica, którego rodzice
podpisali zgodę na udział w akcji otrzyma określoną rozporządzeniem ilość porcji owoców i warzyw (jabłek, gruszek, śliwek, soku owocowego, marchwi, rzodkiewek, papryki, pomidorów, kalarepki, porcję soku warzywnego lub owocowo-warzywnego) oraz porcji mleka, bądź przetworów mlecznych (w tym oprócz kartoników mleka także porcję jogurtu naturalnego, kefiru naturalnego czy serka twarożkowego).
„W długookresowej perspektywie realizacja programu przyczyni się do wzrostu zainteresowania spożywaniem krajowych produktów mlecznych oraz owoców
i warzyw” - przewidują urzędnicy ministerstwa rolnictwa. Pamiętać bowiem trzeba,

że głównym celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych
w ich codziennej diecie, a także propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym oraz wzbogacające wiedzę o pochodzeniu produktów rolnych oraz wiedzę
o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności.
Dlatego w bieżącym roku ponownie
planujemy dla dzieci nie tylko szereg zajęć edukacyjnych, ale także warsztaty kulinarne, prowadzenie klasowych hodowli
na parapecie, wspólne spożywanie drugiego śniadania przez dzieci młodsze,
połączone z degustacją owoców, warzyw,
mleka i ich przetworów, konkursy czy broszury informacyjne. Uczniowie sami będą
poszukiwać informacji dotyczących zdrowia i tworzyć gazetkę na szkolnym korytarzu. Ich pomysłowość wielokrotnie zaskakiwała już rodziców i nauczycieli, zatem liczymy na kolejne ciekawostki, wystawy czy prezentacje, o których będziemy informować.
Już początkiem października uczniowie klas drugich realizowali cykl zajęć
edukacyjnych zgodnych z tematyką naszego programu. Omawiali podczas lek-

cji wartość zdrowotną owoców i warzyw,
sposoby ich przetwarzania i przechowywania, jak również urządzili „kukiełkowy teatrzyk”
do tekstu Jana Brzechwy
„Na straganie”, wystawę
„ziemniaczanych stworków”
czy gazetki prac plastycznych (papierowe dynie, piramidy żywieniowe, „wydzierankowe” warzywa i owoce).
Koordynator programu:
mgr Lucyna Skonecka

Głos Gminy Wilkowice
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PRZEDSZKOLE W BYSTREJ W BARWACH BIAŁO – CZERWONYCH
W naszym przedszkolu prowadzimy
działania dotyczące obchodów 100-lecia
Niepodległości Polski. Celem działań jest przekazywanie wartości patriotycznych, poszanowanie symboli narodowych, budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej, zainteresowanie dzieci dziejami Polski
i Polaków, a przede wszystkim naszej małej Ojczyzny
poprzez przybliżanie dzieciom piękna ziemi beskidzkiej z jej zwyczajami, tradycją i kulturą. Przedszkolaki
poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach, konkursach, warsztatach, zajęciach edukacyj-

nych poznają pojęcia i wydarzenia związane z naszym regionem, polską historią,
poczuciem tożsamości narodowej i wolności. Projekt realizowany jest w przedszkolu od września 2018 roku do czerwca
2019 roku zgodnie z rocznym planem pracy „Mali Polacy poznają swój kraj i jego
tradycje”. Obchody związane ze Świętem
Niepodległości rozpoczęliśmy organiza-

cją kącików „W barwach biało - czerwonych”. Przedszkolaki przygotowały tak-

Serca” pod honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-

że biało – czerwony wystrój szatni oraz
ozdoby na okna przedszkolne. Tematyczne prace plastyczne: godło Polski, mapę
fizyczną, kotyliony, 100
„chorągiewek” na 100
lecie
niepodległości można było oglądać
w galerii przedszkolnej.
Podczas realizacji tematyki patriotycznej uczyliśmy się 3 i 4 zwrotki
Mazurka Dąbrowskiego
(1 i 2 już znaliśmy), opowiadaliśmy legendy polskie, poznaliśmy historię powstania Państwa
Polskiego, dawne stolice
i uczyliśmy się pieśni patriotycznych.
Obchody
100-lecia
odzyskania niepodległości rozpoczęliśmy już 8 listopada. Nasze przedszkolaki, przygotowane przez panią Olę, wzięły udział w Integracyjnym Widowisku
Słowno – Muzycznym „Nasza Niepodległa z Sercem”, które zostało wystawione
w Bielskim Centrum Kultury. Uroczystość
zorganizowało Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla

nej, w której wystąpili niepełnosprawni
podopieczni, ich opiekunowie, rodzice,
uczniowie szkoły podstawowej oraz osoby starsze 60+ biorące udział w projekcie.
Widowisko wzbudziło duże zainteresowanie, wzruszyło zarówno starszych jak
i młodszych, a pieśni patriotyczne śpiewane były nie tylko na scenie, ale także
przez widownię.
Na DZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ (9 listopada) przygotowaliśmy przedszkolną
uroczystość, którą rozpoczęliśmy o godzinie 11:11 rozwinięciem biało – czerwonej flagi i odśpiewaniem hymnu narodowego (4 zwrotki). Po zaprezentowaniu
przez każdą grupę wierszy i pieśni patriotycznych wszystkie dzieci utworzyły
w ogrodzie przedszkolnym serce w barwach narodowych, a później w biało –
czerwonym korowodzie (100 flag na 100
- lecie niepodległości) przeszliśmy ulicami Bystrej, aby pokazać, że mali Polacy
też są patriotami. Wzbudziło to entuzjazm
mieszkańców Bystrej, którzy oklaskami
witali idące przedszkolaki.
Aleksandra Jaślanek
Agnieszka Ziemiańska

WILKOWICE – NASZA KOCHANA MAŁA OJCZYZNA
Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu
do Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, obyczajów, kultury narodowej. Już na szczeblu
edukacji przedszkolnej realizowane są
treści wychowania patriotycznego. Zadaniem przedszkola jest budzenie u dzieci
miłości do małej i wielkiej Ojczyzny. Dla
małego dziecka Ojczyzną jest jego wieś,
miasto, przedszkole, koledzy, sąsiedzi.
Budowanie edukacji regionalnej na poziomie przedszkolnym polega na przekazywaniu wiedzy o wartościach rodzinnych,
tradycji, dziedzictwa kulturowego. Celem
wychowania patriotycznego w przedszkolu jest:
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• kształtowanie
więzi
emocjonalnej
dziecka z rodziną, rówieśnikami, przedszkolem,
• kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, kultury, tradycji.
Już w grupach przedszkolnych
można budzić przywiązanie do Ojczyzny. Dzieci z naszego przedszkola podczas wycieczek, spacerów poznają piękno przyrody, kształtują przywiązanie do rodzinnej ziemi. W przedszkolu zorganizowany jest kącik regionalny,
gdzie przedstawiana jest sztuka
Głos Gminy Wilkowice

ludowa. Dzieci poznają legendy, historię
powstania miejscowości - WILKOWICE.

Przedszkolaki z grup starszych biorą udział w PRZEGLĄDZIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ imienia M. PAPIUREK.
Przedszkole nie zapomina o szacunku
i podziwie dla bohaterstwa polskich żołnierzy.
W listopadzie, a szczególnie w tym
2018 roku w związku ze STULETNIĄ
ROCZNICĄ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI nasze przedszkolaki aktywnie
włączają się w świętowanie uroczystości
państwowych:
• w uroczystym korowodzie ozdobionym
symbolami państwowymi zapaliły znicz
pod pomnikiem ŻOŁNIERZY POLSKICH – BOHATEROM WOJNY POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY:
• w czasie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez cały rok poznają
i utrwalają symbole narodowe,
• tworzą ciekawe prace plastyczno techniczne,
• podziwiają piękno naszego regionu

i kraju oglądając filmy edukacyjnie przez co rozwijają zainteresowanie Polską.
Na przełomie X i XI 2018 r.
przedszkolaki brały udział w różnorodnych konkursach:
„JESIEŃ” – przedszkolny konkurs plastyczny inspirowany muzyką Vivaldiego „Cztery pory roku”
organizowany przez A. Jakubiec
i M. Tobiasz. Laureatami konkursu
zostali: Natalia C., Marek D., Robert
I., Wiktoria F., Emilia S., Alicja Z.
„KARTKA BOŻONARODZENIOWA”
„KONKURS EKOLOGICZNY” organizowany przez GOK BUCZKOWICE. Pod
koniec października nastąpiło ogłoszenie
wyników. Nasze przedszkolaki: Jan D.,
Jan J., Liliana J., Filip M. zostali laureatami tego konkursu.
„POLSKA MÓJ WOLNY KRAJ. CO
JEST W NIM DLA CIEBIE… NAJ” - konkurs plastyczny. Nagrodzone prace: III
miejsce Wiktoria F. „Ciekawe miejsce w Polsce”, Emilia W. „najpiękniejsza tęcza w Polsce”. Rozdanie nagród odbyło się 14 listopada
2018 w GOK -u „PROMYK”.
Po raz kolejny przedszkole włącza się w akcję: „CAŁA POLSKA
CZYTA DZIECIOM” oraz „POMAGAMY REKSIOWI I MRUCZKOWI PRZETRWAĆ ZIMĘ” - pomoc
zwierzętom ze schroniska w Bielsku-Białej.

Ważną rolę w życiu przedszkola odgrywa współpraca ze środowiskiem lokalnym. Gminna Biblioteka systematycznie
organizuje dla przedszkolaków interesujące spotkania, na których dzieci zdobywają wiedzę, kształtują zainteresowania
książką i czytelnictwem, rozwijają wartości, a w październiku nasze dzieci zostały zaproszone na przedstawienie teatralne pt: „O pastuszku Dawidku”, które odbyło się na sali OSP.
8 i 23 listopada dzieci oglądały przedstawienia teatrzyków objazdowych „ALICJA W KRAINIE CZARÓW” oraz „O BABCI I KRASNALU”.
W związku z uroczystymi obchodami
Święta 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę nasze przedszkolaki
uczestniczyły w akademii zorganizowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej,
która obyła się na sali OSP Wilkowice.
Barbara Nowak,
Danuta Staniec, Małgorzata Tobiasz

Ziemia Beskidzka na Ukrainie
Z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę w obwodzie tarnopolskim zorganizowano Dni Kultury Polskiej,
w których wziął udział Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”. W sobotę 10 listopada Zespół wystąpił w kościele Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Sidorowie. Swoistą sceną dla Zespołu stał się
chór muzyczny tej świątyni, co się wydarzyło po raz pierwszy od 1945 r. W tym
samym dniu odbył się koncert zespołu
w Domu Kultury w Sidorowie. W niedzielę artyści wystąpili zarówno w kościele
Świętego Antoniego jak i w Domu Kultu-

ry w miejscowości Husiatyn, a następnie w Domu Kultury miasta
Chorostków. W trakcie występów
publiczności przedstawiono polskie tańce ludowe oraz pieśni patriotyczne, m.in. „Jak długo w sercach naszych”, „Przybyli ułani pod
okienko”. Po naszych występach
usłyszeliśmy wiele ciepłych słów
było nam bardzo miło, że grupa polonijna przyjęła nas tak życzliwie,
świadczy o tym fakt, iż na powitanie
zostaliśmy przyjęci zgodnie z tradycją chlebem. Udało nam się również na-
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wiązać kontakty z tamtejszą Polonią, która nie tylko zorganizowała dla nas występy, ale i dzięki której Mer regionu zainteresował się naszymi dokonaniami i wyraził chęć pogłębienia nawiązanej współpracy z zespołem oraz przedstawił chęć
współpracy z naszą Gminą. Wyjazd był zorganizowany dzięki życzliwości oraz
hojności sponsorów, którym
bardzo serdecznie dziękujemy.
AR
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Wielki sukces zawodników UKS „ALFA” z SP 1
w Wilkowicach w skokach na trampolinie
Ponad 100 najlepszych zawodników z całego kraju rywalizowało w Ogólnopolskim
Turnieju Trampoliny o Puchar
Burmistrza Jawora Emiliana
Bery, który odbył się 20 października 2018 r.  Do Jawora zjechała się cała śmietanka polskich skoków na trampolinie. Nic dziwnego, że sobotnie zawody określało się mianem nieoficjalnych Mistrzostw Polski. W tym prestiżowym turnieju wzięli udział również zawodnicy z UKS
„ALFA” działającym przy SP 1 w Wilkowicach prowadzonym przez trenera Janusza Kruka. Zawodnicy z Wilkowic startowali
w najmłodszej kategorii, czyli w klasie III
i zajęli wysokie miejsca: Urszula Kulik zakwalifikowała się do finału i zajęła 5 miejsce, Maksymilian Zawadzki również wystartował w finale i zajął 6 miejsce oraz Karolina Fabirkiewicz zajęła w ogólnej klasyfikacji 10 miejsce. Gratulujemy !!!

w klasie trzeciej reprezentowały Klub
„ALFA” Kulik Urszula oraz Fabirkiewicz
Karolina, które w emocjonującej rywalizacji pokonały wszystkie konkurentki zajmując pierwsze miejsce.
Do tych zawodów zawodnicy byli przygotowywani na sali gimnastycznej SP 1
w Wilkowicach pod dyrekcją mgr Andrzeja Pobożnego, przez trenerów Janusza
Kruka oraz Artura Juraszka. Wszystkim
serdecznie gratulujemy.
UKS „ALFA”

W sobotę 27 października 2018 r. odbyły
się w Katowicach Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Skokach na Trampolinie. Gospodarze AWF Katowice okazali
się bardzo gościnni dla naszych skoczków,
którzy zajęli czołowe miejsca w tych zawodach. Wśród dziewcząt najlepsza okazała
się Ula Kulik, która zajęła 1 miejsce, druga była Karolina Fabirkiewicz, a czwarta
Wajdzik Lea. Chłopcy spisali się również
bardzo dobrze: 2 miejsce zajął Maksymilian Zawadzki, 3 miejsce Kacper Kubinek
a czwarty był Oliwier Rusin. Gratulujemy
zawodnikom oraz trenerowi Januszowi Krukowi, który trenuje w/w grupę.
3 listopada 2018 r w Turnieju Andrzejkowym w Libiążu, w Otwartych Mistrzostwach
Małopolski, w którym startowało ponad 340
zawodników w akrobatyce, skokach na
trampolinie oraz ścieżce, nasi zawodnicy
osiągnęli bardzo wysokie wyniki w skokach
na trampolinie. Startowało 20 klubów z południowej Polski oraz zawodnicy reprezentujący Polskę centralną. Nic dziwnego, że
tak duża ilość klubów wystąpiła w tym turnieju, gdyż były to jedne z ostatnich zawodów w tym roku.
W klasie młodzieżowej chłopców pierwsze miejsce zajął Kubinek Kacper, który wystąpił po raz pierwszy w tak poważnym turnieju, a trzecie miejsce zajął Rusin Oliwier.
Ta dwójka chłopców zdobyła również złoty
medal w skokach synchronicznych.
W klasie młodzieżowej dziewcząt na drugim miejscu ukończyła zawody Wajdzik
Lea.
W klasie trzeciej dziewcząt wygrała Kulik Urszula.
W klasie trzeciej chłopców czwarte miejsce zajął Zawadzki Maksymilian.
W skokach synchronicznych dziewcząt
8
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CO u NAs…
26 października wraz z Klubem Gaja obchodziliśmy Święto Drzewa.
Członkowie Klubu, z zaproszonymi gośćmi, partnerami, dziećmi i młodzieżą z lokalnych szkół w ramach 16. już edycji programu „Święto Drzewa Klubu Gaja”, posadzili wiele drzew i krzewów wokół naszego Ośrodka, MOK-u „Nad Borami”, Starej Szkoły w Huciskach oraz w zabytkowym
parku zdrojowym przy Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.
Wśród zacnych gości znaleźli się m.in. Wójt Gminy Wilkowice Pan Mieczysław Rączka, Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej Pani Urszula Kuc. Przybyłe dzieciaki miały okazję zasadzić m.in. jarzębinę, brzozy, tawuły, a także
wziąć udział w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez edukatorów Klubu Gaja. Podczas zajęć dzieci samodzielnie zbudowały,
z drewnianych elementów, domki dla dzikich owadów zapylających – pszczół murarek, biedronek i złotooków oraz budki lęgowe dla wiewiórek i ptaków – dziuplaków. Dziękujemy Klubowi Gaja za wspaniałą inicjatywę i nowe sadzonki, które upiększą i zazielenią nasz teren!

Jak co roku, na początku listopada, przygotowaliśmy dla Państwa koncert zaduszkowo-wspominkowy, który jest wydarzeniem nieco melancholijnym, poświęconym komuś
ważnemu, kto odszedł już z tego świata lub czemuś co minęło, ale pozostawiło po sobie niezatarty, istotny ślad. Tym razem koncert poświęcony był piosence Polski międzywojennej. Podczas koncertu przenieśliśmy się do przedwojennej kafejki, gdzie – choć to
miejsce na uboczu – spotykają się czterej muzycy z dwojgiem zaprzyjaźnionych śpiewających aktorów i spędzają czas wykonując ówczesne szlagiery. Na scenie zaprezentowali się artyści polskiej sceny Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. Wspaniali muzycy i aktorzy wykonali dla nas utwory z filmów, kabaretów i teatrów rewiowych w aranżacji i oprawie muzycznej, przygotowanej przez rewelacyjnego pianistę Tomasza Palę.
W zaprezentowanym repertuarze znalazły się piosenki wprowadzające w nostalgiczny
klimat, wesołe, jak i te, które sprawiają, że „łezka w oku się kręci”. Zespół wystąpił w składzie: saksofon – Marcin Żupański, kontrabas – Bartłomiej Struchlik, skrzypce – Marcin Hałat, pianino – Tomasz Pala oraz aktorzy – Małgorzata Pikus i Tomasz Łaptocz. Koncert poprowadził Pan Wiesław Brzóska, który całą przybyłą publiczność wprowadzał w znaczenie
i klimat każdego utworu. Dziękujemy wszystkim artystom za wspólny, pełen emocji „powrót do dawnych lat”!

14 listopada odbyło się wręczenie nagród
w konkursie plastycznym „Polska, mój wolny kraj. Co jest w nim dla Ciebie...naj?” oraz
otwarcie wystawy pokonkursowej. Wydarzeniu towarzyszyło widowisko patriotyczne
w wykonaniu uczestników zajęć artystycznych z GOK w Buczkowicach. Wystąpiły:
grupy teatralne „Zabawy w teatr” oraz „Zgrana paka” prowadzone przez Panią Ewelinę
Jakubiec-Piznal, a także grupa wokalna „Ardente” przygotowana przez Pana Łukasza
Kachla.

We wtorek, 13 listopada, spotkaliśmy się, aby po raz
kolejny posłuchać o podróżach. Tym razem Mira Bernardes-Rusin opowiedziała o swojej wyprawie rowerowej, którą odbyła wspólnie z Kubą Koniorem, wzdłuż Wisły – od jej źródeł na Baraniej Górze, aż do morza! Ponad 1.200 przejechanych kilometrów, 22 dni w drodze
i mnóstwo pięknych widoków i wspomnień – tymi słowami
podsumować można tę wyprawę. Spotkanie ubarwił Pan
Władysław Dutka, opowieścią o swoim udziale (w wieku 70-ciu lat) w rajdzie wzdłuż Wisły, który odbył się przy
okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W spektaklu wykorzystano film w reżyserii
Dominika Nikla oraz pieśni i teksty z różnych
okresów historycznych. Gratulujemy wszystkim laureatom, a naszym zaproszonym młodym artystom serdecznie dziękujemy za występ. Zapraszamy do oglądania wystaw pokonkursowych: plastycznej w sali na parterze oraz fotograficznej w galerii na piętrze.
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Data

Organizator

Miejsce

Odbiorcy

14:00 Kiermasz bożonarodzeniowy prac dzieci

Organizatorzy

ZSP
w Mesznej

Wszyscy

Wtorek

18:30

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Wtorek

19:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Czwartek

17:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Dorośli
Wstęp
wolny
Dzieci
z
Opiekunami

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

10:30 Poranek z filmem dla dzieci: „Poczta Świętego

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

12:00

GOK „Promyk”

Izba
Regionalna

Dzieci
z
Opiekunami
Wszyscy

Poniedziałek

03.12.
04.12.
04.12.

06.12.

Godzina

GRUDZIEŃ
Nazwa imprezy

szkolnych i przedszkolnych oraz KGW Meszna.
Wernisaż wystawy fotografii Jana Sadlika
„W pół drogi do ciszy”.
Seans filmowy: „Świąteczne przeboje”,
reż. P. Steen
Wieczór Mikołajkowy. Szczegóły na plakatach.

10:00- Wystawa rękodzieła bożonarodzeniowego
09.12. 17:00 i koncert świąteczny dzieci i młodzieży.

Niedziela

Szczegóły na plakatach.

Niedziela

09.12.

Niedziela

09.12.
Wtorek

19:00

Czwartek

16:00

11.12.

13.12.

Mikołaja”
Wizyta w świątecznie ustrojonej Izbie
Regionalnej: „Jak zapewnić sobie szczęście
i dobrobyt na Nowy Rok - tradycyjne polskie
przesądy i wróżby wigilijne”.
DKF „Promyk”: „ Aferim!”, reż. Radu Jude.
W programie występ taperski Ingi Smyczek.
Spotkanie promocyjne z P. Władysławem
Motyką dot. książki „Wiara i wierność. Wkład

Żywiecczyzny w czyn niepodległościowy 1914-18”.

„Stara
Stolarnia”

Zapisy:
338170773

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

GBP
w
Wilkowicach

GBP
w
Wilkowica
ch
GOK
„Promyk”

Wszyscy

17:00 „Czwartkowe spotkania

GOK „Promyk”

14:00

Organizatorzy

MOK „Nad
Borami”
w Mesznej

Wszyscy
Zapisy na
warsztaty:
33 8173995

19:00 Klub Podróżnika: „Polskie tradycje świąteczne

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Środa

17:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

Czwartek

17:00

Organizatorzy

OSP Bystra

Wszyscy

Czwartek

19:00 Koncert kolędowo-noworoczny zespołu

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Czwartek

13.12.
Sobota

15.12.
Wtorek

18.12.
19.12.
20.12.

27.12.

z Organizacjami z Gminy Wilkowice”
Wymiana rzeczy „Mamy mają coś dla
wszystkich!”, warsztaty bożonarodzeniowe.
Szczegóły na plakatach.

w USA”. Prowadzi P. Łukasz Hola
Spotkanie z psychodietetykiem P. Wiesławą
Rusin – „Świąteczne słodycze w zdrowszym
wydaniu”. Degustacja orkiszowego makowca.
Wigilia dla samotnych

Trebunie Tutki „Hej Malućki”. Bilety od 03.12.

Organizacje,

Działacze
Kultury

Wstęp
wolny

UWAGA! W DNIU 24.12. GOK „PROMYK” BĘDZIE NIECZYNNY, A 31.12. BĘDZIE CZYNNY W GODZ. 8.00-14.00.
AKTUALNE WYSTAWY: W GOK „PROMYK”: 04.12.-28.02.19. WYSTAWA FOTOGRAFII JANA SADLIKA „W PÓŁ DROGI DO CISZY”
06.12.-06.01. MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ „VIANOCNA POHLADNICA”
organizowana przez Oravské Kultúrne Stredisko w Dolnym Kubinie na Słowacji
W GBP W WILKOWICACH: 19.11.-28.12. WYSTAWA POKONKURSOWA RZEŹBY I MALARSTWA NA SZKLE: „ŻUPANY, GALONY,
PARZENICE…”

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

INFO: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra
12
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ZAPROŚ ŚW. MIKOŁAJA!
Jeśli chcesz, by Mikołaj odwiedził Twoje dziecko
w Waszym domu – zaproś go do siebie.
ZPiT „Ziemia Beskidzka” oraz Stowarzyszenie Kulturalne
Miłośników „Beskidzkiej Ziemi” organizuje spotkania ze
Św. Mikołajem.

Jeśli byłbyś zainteresowany
tą niecodzienną wizytą
– zadzwoń pod numer
telefonu 513 272 794.

Św. Mikołaj w towarzystwie aniołka i diabełka
odwiedzi Wasze pociechy!

NABÓR DO GRUPY TANECZNEJ I WOKALNEJ

ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA
„ZIEMIA BESKIDZKA”
Kategorie wiekowe:
od 6 do 12 lat oraz od 13 lat wzwyż

MOK W MESZNEJ
KAŻDY CZWARTEK
GODZINA 17:00 - 20:00
TEL. 513-272-794 | E-MAIL:
ZESPOLREGIONALNY@GMAIL.COM
/ZIEMIABESKIDZKA

NAUKA | WYSTĘPY
| OBOZY SZKOLENIOWE
| WYJAZDY ZAGRANICZNE
14
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wizyta księdza biskupa piotra gregera w szkole
podstawowej im. bł. jana pawła ii w mesznej
W piątek 19 października w Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Mesznej
gościł Ksiądz Biskup Piotr Greger. Spotkanie to było jednym z etapów wizytacji kanonicznej w Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Mesznej.
O 13.00 wszyscy zgromadzili się w sali
gimnastycznej, by śpiewem „Bądź pozdrowiony Gościu nasz”, kwiatami i życzeniami powitać Księdza Biskupa. Następnie, wspólnie z Gościem, obejrzeli sztukę
o Świętym Stanisławie Kostce, który patronuje Polakom w tym roku (450. rocznica jego śmierci).

Po spektaklu, przygotowanym przez
uczniów klasy Va i Vb oraz VIa i VIb, pod
kierunkiem p. G. Kubicy, p. R. Durajczyk
i p. R. Treli, Biskup skierował do zebranych
swoje pasterskie nauczanie. Mówił, że
Święty Stanisław towarzyszy mu od pewnego czasu w sposób znaczący. Niedawno odwiedził Rostków, skąd pochodził patron dzieci i młodzieży, a kilka dni temu pojechał do Krakowa, by uczestniczyć w obchodach 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża i przy okazji mógł modlić się
przy relikwiach Świętego Stanisława, które
jeden z kapłanów przywiózł z Rzymu. Powiedział też, że to, co łączy patrona naszej
szkoły –Świętego Jana Pawła II oraz Świętego Stanisława Kostkę, to posłuszeństwo
Panu Bogu i szukanie Jego woli w swoim
życiu. Zachęcał wszystkich, by postępowali podobnie jak Ci Święci.
Spotkanie zakończyło się ok. godziny 14.00. Gościa pożegnano serdecznym
śpiewem. Po spotkaniu z dziećmi, Ksiądz
Biskup gościł wśród nauczycieli Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego. Podczas rozmowy wyraził wdzięczność za ogrom pra-

cy wkładanej w wychowanie i wykształcenie kolejnego pokolenia. Zauważył, że misja nauczycieli czasem pełniona jest kosztem ich życia rodzinnego. W niedzielę, podczas Mszy Świętej w kościele parafialnym
w Mesznej, dzieci po raz kolejny mogły
spotkać się z Biskupem, wtedy to udzielił
im uroczystego błogosławieństwa.
Jesteśmy wdzięczni za obecność Biskupa Piotra Gregera i możliwość słuchania
jego nauczania, które było umocnieniem
naszej wiary i zachętą do lepszego życia
oraz wzrastania w świętości.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY WILKOWICE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice dla terenów
położonych w części Bystrej i Mesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granic Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
2018 poz.1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 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 (t.j. Dz.U. 2018
poz. 2081), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wilkowice uchwały LII/435/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice dla terenów
położonych w części Bystrej i Mesznej od ul. Szczyrkowskiej
w kierunku zachodnim do granic Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w zakresie ustaleń tekstowych dotyczących zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, w szczególności maksymalnej wysokości zabudowy.
Zainteresowani, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
2018 poz.1945) mogą składać wnioski do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzanego wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach w biurze podawczym, pocztą na adres:
Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice lub mailowo: sekretariat@wilkowice.pl, w terminie do dnia
21 grudnia 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho16

mości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39, art. 40 oraz w związku
z art. 46 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 (t.j. Dz.U. 2018 poz.2081) podaję do publicznej wiadomości, że opracowanie zmiany planu miejscowego toczyć
się będzie z udziałem społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Wilkowice uchwały LII/435/2018 z dnia
25 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice dla terenów położonych w części Bystrej
i Mesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granic Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.
Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do dnia 21 grudnia 2018 r.
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgodnie z art. 40
ustawy z dnia 3 października 2008 r.: w formie pisemnej, ustnie
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001
r. o podpisie elektronicznym.
Zgodnie z art. 41 ustawy uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem rozpatrującym wnioski jest Wójt Gminy Wilkowice.
Wójt Gminy Wilkowice
dr inż. Janusz Zemanek

Głos Gminy Wilkowice

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
–

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Głos Gminy Wilkowice
GGGGłłłłoooossss GG
GGm
m
W
m
W
wwiiiiiccccceeeee
miiiiiinnnnnnyyyyyyW
Wiiiiiillllllkkkkkkooooow
G
m
W
GGł łołoosssGGGmm
i n y WW
i l k o www
ice
GGGłłłooosss GGGm
m
W
w
miiiiinnnnnyyyyy W
Wiiiiilllllkkkkkooooow
wiiiiiccccceeeee
GG łł oo ss GG m
W
w
m
W
w

17

17

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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Sklep ALDA w Wilkowicach

zaprasza do skorzystania z oferty i zakupu:
butów używanych:
- do rozmiaru 39 – 99,00 zł
- do rozmiaru 40 – 169,00 zł
nart używanych: – 30%
odzieży zimowej: – 50%
Wilkowice, ul. Żywiecka 158, tel. 33/817 18 13
18
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„Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska.”
„Tradycja służy zachowaniu porządku świata.
Jeśli ją złamiemy, świat się skończy.” 		
Paulo Coelho, Piąta Góra
Szanowni Państwo,
Polacy nie znają swojego folkloru, w takim stopniu, jak inne narody.
Najlepszym tego dowodem są stroje ludowe. Osoba niezainteresowana tradycją potrafi wymienić dosłownie kilka polskich strojów ludowych, takich jak strój łowicki, krakowski czy podhalański. Są to ubiory najbardziej kojarzone. Dużo gorzej wygląda sytuacja, kiedy zapytamy o inne, a przecież polski folklor to blisko sto strojów ludowych.
Warto więc poznać ten piękny element naszej tradycji.
Z okazji wyjątkowej rocznicy, stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, która zbiega się w tym roku z finałem naszego corocznego konkursu rzeźby i malarstwa na szkle, postanowiliśmy zaproponować Twórcom temat, który
najpiękniej, w naszym odczuciu,
ukazuje różnorodność, barwy
i bogactwo naszej kultury: „Ocalić od zapomnienia. Stroje ludowe przełomu XIX i XX wieku. Żupany, galony, parzenice…”
Tym razem, konkurs dofinansowany był ze środków Narodowego Centrum Kultury, z którego pozyskaliśmy środki na
realizację powyższego zadania w ramach programu „Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska”. Realizacja zadania pt. „Żupany, galony, parzenice” – konkurs rzeźby i malarstwa była dla
nas ogromnym wyzwaniem. Tym
większa radość, że możemy podzielić się z Państwem efektem
końcowym.
Do komisji konkursowej zaprosiliśmy Osoby, które w na- GRAND PRIX WŁODZIszym przekonaniu, w pełni kom- MIERZ OSTOJA-LNISKI
petentnie potrafiły ocenić prace
Uczestników konkursu. W jury
pracowała Pani Teresa Kurzyk – etnograf, na co dzień Dyrektor Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu; Pani Agata Prochownik – wieloletnia Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach i długoletnia organizatorka naszego konkursu oraz Pan Zbigniew Micherdziński – Kierownik Galerii w Regionalnym Ośrodku
Kultury w Bielsku-Białej i pomysłodawca konkursu.
Szanowni Państwo, w dniu 19 listopada br., z radością ogłosiliśmy oficjalne wyniki. Podczas uroczystego wernisażu oddaliśmy w Wasze ręce
katalog, który podsumowuje konkurs, a Uczestnikom wręczyliśmy nagrody.
Decyzją Jury przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
Malarstwo na szkle:
Grand Prix. Nagroda Wójta Gminy Wilkowice – Anna Sznajder
z Bystrej,

II miejsce – Katarzyna Janik
z Żywca,
III miejsce – Aniela Stanek z Chochołowa,
Wyróżnienie – Zdzisław Słonina
ze Świątnik Górnych,
Wyróżnienie – Małgorzata Dróżdż
z Żywca.
Rzeźba:
Grand Prix. Nagroda Wójta Gminy Wilkowice – Włodzimierz Osto- G R A N D P R I X A N N A
ja-Lniski z Czerska,
SZNAJDER
II miejsce – Maria i Czesław Kubik
z Czechowic-Dziedzic,
III miejsce – Jerzy Rupa z Pszczyny,
Wyróżnienie Zdzisław Kozłowski ze Świnnej.
Dziękujemy za udział wszystkim Twórcom, profesjonalnym i nieprofesjonalnym, którzy rzeźbą lub obrazem na szkle utrwalili piękno
i różnorodność polskich strojów ludowych na przełomie
XIX i XX wieku. Dziękujemy również Regionalnemu Ośrodkowi
Kultury w Bielsku-Białej oraz Gminie Wilkowice za pomoc w organizacji konkursu. To był piękny wernisaż, dziękujemy wszystkim, licznie przybyłym, Gościom!
Do zobaczenia za rok!
Aleksandra SzymikCaputa
Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach
P.S. wystawę można zwiedzać do 28
grudnia br.

Szanowny Czytelniku!
Informujemy, że biblioteki w Gminie Wilkowice będą
nieczynne w dniach 24 i 31 grudnia br.
W okresie świątecznym,
tj. od 27 grudnia do 4 stycznia
biblioteki będą czynne w następujących godzinach:
Filia w Bystrej: 8.00-16.00
Filia w Mesznej 9.00-13.00
Biblioteka Główna w Wilkowicach 8.00-16.00
Dyrektor GBP w Wilkowicach
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