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Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Wilkowice, WÓJT GMINY WILKOWICE
mają zaszczyt zaprosić na

(boisko przy ul. Szkolnej w Mesznej)

8 września 2019

W programie:
10.30

12.30 - otwarcie uroczystości, przywitanie Gości, wręczenie chleba Gospodarzom Gminy.
13.15 - występ Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wilkowic,
14.00 - występ Zespołu Regionalnego „Jasieniczanka” z Jasienicy,
15.00 - występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kotlina” z Osieka,
16.00 - występ Zespołu Pieśni i Tańca „Andrychów” z Andrychowa,
17.00 - występ Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” z Mesznej.
Imprezy towarzyszące:
14.00-17.00 - warsztaty dla dzieci i dorosłych prowadzone przez twórców ludowych:
malarstwo na szkle, bibułkarstwo i zabawkarstwo.
„Smaki tradycji Gminy Wilkowice” - degustacja potraw regionalnych.
Organizatorzy: Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Wilkowice, Gmina Wilkowice.
Współorganizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”, Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Mesznej,
Rada Sołecka w Mesznej, Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej.

Wójt Gminy Wilkowice ogłasza konkurs

NA NAJPIĘKNIEJSZY
JESIENNY OGRÓD
w Gminie Wilkowice w 2019 r.
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Na zgłoszenia czekamy do 27 września 2019 roku.
Regulamin, karta zgłoszeniowa oraz więcej informacji
o konkursie dostępne na stronie www.wilkowice.pl
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WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek
między innymi:
• W dniu 23.08.2019 r. ogłosił przetarg nieograniczony na robotę
budowlaną „Budowa bocznej sieci kanalizacji sanitarnej łączącej
sieć główną z budynkami położonymi na terenie gminy Wilkowice
w roku 2019 - część II".
• W dniu 19.08.2019 r. ogłosił przetarg nieograniczony na usługę
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Odwodnienie terenu części Hucisk, celem zabezpieczenia nowej
tłoczni ścieków przed podtopieniem".
• W dniu 13.08.2019 r. ogłosił przetarg nieograniczony na robotę
budowlaną „Przebudowa kładki dla pieszych nad potokiem Białka
w ciągu trasy edukacji ekologicznej w systemie zaprojektuj – wybuduj".
• W dniu 01.08.2019 r. ogłosił, po raz drugi, przetarg nieograniczony na usługę „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania: Wykonanie odwodnienia budynku
Przedszkola Publicznego w Wilkowicach przy ul. Strażackiej 13".
• W dniu 23.07.2019 r. ogłosił, po raz trzeci, przetarg nieograni-

czony na robotę budowlaną „Wykonanie odwodnienia i izolacji
przeciwwilgociowej budynku Przedszkola Publicznego w Wilkowicach przy ul. Strażackiej 13".
Podpisał umowy na realizację następujących zadań:
• W dniu 23.08.2019 r. na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji zadania „Wykonanie odwodnienia budynku Przedszkola Publicznego w Wilkowicach przy
ul. Strażackiej 13".
• W dniu 09.08.2019 r. na „Przebudowę drogi wewnętrznej ul. Olchowej w Mesznej na działkach nr 325, 326/1, 326/2".
• W dniu 06.08.2019 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Olchowej w Mesznej na działkach nr 325, 326/1,
326/2".
W dniu 30.08.2019 r. planowane jest podpisanie umowy na „Wykonanie odwodnienia i izolacji przeciwwilgociowej budynku Przedszkola Publicznego w Wilkowicach przy ul. Strażackiej 13".

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY WILKOWICE!
Sołtysi wsi Bystra, Meszna i Wilkowice zapraszają na zebrania wiejskie.

Zebrania odbędą się:
• w dniu 10.09.2019 r., o godz. 17:00,
w budynku OSP Bystra.
• w dniu 17.09.2019 r., o godz. 17:00,

w budynku OSP Wilkowice,
• w dniu 24.09.2019 r., o godz. 17:00,
w Meszniańskim Ośrodku Kultury 		
„Nad Borami”.

Szanowni Mieszkańcy!
Informujemy o komunikacie prasowym, jaki na swojej stronie internetowej opublikował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach: „W dniu 5 czerwca 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Adama Nikiel na uchwałę Rady Gminy Wilkowice w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wilkowice. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 546/19. Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2019 r. Sąd oddalił skargę Adama Nikiel. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).” Obecnie oczekujemy na informację o uprawomocnieniu się wyroku.
Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice
Marcin Kwiatek

Koniec wakacji – dyżury w czwartki
Informuję, że od września mój dodatkowy dyżur ponownie
będzie w czwartek, w godz. od 17.00 do 18.00. Zmiana wakacyjna wynikała z harmonogramu pracy GOK Promyk. Bardzo
proszę o wcześniejszy kontakt (606 735 779 lub mkwiatek@
rada.wilkowice.pl). Ponadto, jeśli są jakieś tematy, które chcie-

liby Państwo, aby zostały przeze mnie przedstawione na łamach miesięcznika „Głos Gminy Wilkowice” – bardzo proszę
o kontakt e-mail.
Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice
Marcin Kwiatek

NOWY SAMOCHÓD NA USŁUGACH RST
Referat Służb Technicznych od kilku dni dysponuje nowym pojazdem. Nowy Peugeot Boxer, którego zakupu dokonano w lipcu, przeznaczony będzie do transportu
niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Wilkowice do ich szkół. Samochód zastąpi
w tym celu wysłużonego, kilkunastoletniego Renault. Nowy pojazd pozwoli dzieciom
z terenu Gminy Wilkowice na podróżowanie w celu wypełniania szkolnych obowiązków w znacznie bardziej komfortowych warunkach, niż miało to miejsce do tej pory.
Sebastian Snaczke
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gospodarowaniE odpadami na terenie
gminy Wilkowice
Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
Z przyjemnością informujemy, że w najbliższych tygodniach otrzymają Państwo
broszurę dotyczącą gospodarowania odpadami na terenie gminy Wilkowice. W publikacji znaleźć będzie można szczegółowe informacje o zasadach poprawnej segregacji, aktualnych opłatach oraz najbardziej istotnych sprawach związanych z deklaracją
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

GOSPODARKA ODPADAMI

na terenie
gminy Wilkowice

Za dystrybucję broszury odpowiedzialni będą pracownicy Spółki Ekoład Sp. z o.o.,
którzy przekazywać będą materiały podczas odbioru odpadów komunalnych z Państwa posesji.
Referat Ochrony Środowiska

NOWOŚCI W URZĘDZIE GMINY
Na parterze, w miejscu, w którym do niedawna mieściło się okienko Biura Obsługi Klienta, funkcjonuje od kilku tygodni kącik dla najmłodszych
gości naszego urzędu. Na mebelkach, dostosowanych do dzieci, najmłodsi mogą odpocząć oraz zająć się np. kolorowaniem, podczas załatwiania
przez swojego rodzica czy opiekuna spraw urzędowych.
Mamy nadzieję, że pozwoli to nieco uatrakcyjnić najmłodszym wizyty w naszym urzędzie. Pierwszym gościem, który skorzystał z wygody nowych mebelków był mały Hubert, któremu kącik wyraźnie
przypadł do gustu.
Przed budynkiem urzędu, do dyspozycji naszych klientów, pozostaje od kilku dni
z kolei miejsce, w którym na czas załatwiania spraw urzędowych pozostawić można swojego czworonożnego pupila. Zadbano, aby przy stojaczku dla psa nie zabrakło świeżej wody, zwłaszcza w upalne dni. Na zdjęciu, przy stojaku, Nela i Borys.
Mamy nadzieję, że nowe miejsca dedykowane zarówno najmłodszym gościom
naszego urzędu, jak i czworonożnym towarzyszom naszych klientów, przypadną im
do gustu i będą chętnie wykorzystywane.		
Sebastian Snaczke

Festiwal Kwaśnicy z akcentami Gminy Wilkowice
Na stokach Dębowca w Bielsku-Białej, w dniach 9-11 sierpnia 2019 roku odbyła się kolejna edycja popularnej imprezy
rozrywkowej – Festiwal Kwaśnicy. Tak samo, jak ma to miejsce co roku, główną atrakcją, a zarazem symbolem Festiwalu,
był proces gotowania tradycyjnej kwaśnicy w wielkim, mieszczącym kilkanaście tysięcy litrów tej pożywnej zupy, garze.
Poza tym, w zaplanowanym przez organizatorów harmonogramie imprezy znalazło się kilka innych pozycji. W niektórych
z nich istotną rolę odegrali przedstawiciele Gminy Wilkowice.
Wczesne, sobotnie popołudnie upłynęło na rywalizacji w konkursie na
najlepszą kwaśnicę. Do
rywalizacji
przystąpiło
11 zespołów, wśród których znalazło się miejsce
dla drużyny Gminy Wilkowice, złożonej z przedstawicielek trzech kół gospodyń wiejskich z terenu gminy oraz Wójta Gminy i jego ZastępGłos Gminy Wilkowice
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cy. Zadanie, jakie postawiono przed poszczególnymi załogami
było proste – ugotowanie jak najlepszej kwaśnicy w specjalnie na
tą okoliczność przygotowanych kociołkach. Nad przyrządzaniem
zupy czuwał znany z programu Masterchef TVN, Damian Sobek.
Nasze stoisko odwiedził też koncertujący tego dnia Piotr Rubik.
Zgodnie z werdyktem jury konkursu najlepszym okrzyknięto kulinarne dzieło w wykonaniu załogi Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Dla zespołu z Gminy Wilkowice największym wyróżnieniem był
jednak fakt, iż nasza kwaśnica trafiła w gusta przybyłych tego dnia
pod Dębowiec gości. Kociołek z zawartością przygotowaną przez
naszych reprezentantów opróżnił się bodaj najszybciej ze wszystkich, a każdy nakarmiony podkreślał wyjątkowe walory smakowe
spożywanego posiłku. Samo wydarzenie okazało się połączeniem

przyjemnego z pożytecznym, a więc okazją do świetnej, wspólnej
zabawy i integracji oraz promocją naszej Gminy w jeden z najlepszych możliwych sposobów – poprzez kulinarny talent naszych gospodyń.
W sobotę wieczorem przyszedł czas na kolejny element związany z Gminą Wilkowice. Na festiwalowej scenie, podczas wydarzenia, które w festiwalowym programie określono jako „Teatr ognia”,
zebranej publiczności zaprezentowała się, ze swoimi popisowymi
numerami, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkowic. Prestiżu występowi dodał fakt, iż odbył się on tuż przed pojawieniem się na
scenie wspomnianego wcześniej Piotra Rubika, uznanej gwiazdy
polskiej estrady.
Sebastian Snaczke

WYSTĘPY ZESPołu PIEŚNI I TAŃCA „ZIEMIA BESKIDZKA”
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” w dniach od 25-29.08.2019 r.
brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Rumunii. Zespół
miał okazję wystąpić na kilku scenach prezentując układy taneczne, wziąć
udział w korowodach ulicami miast oraz nawiązać nowe przyjaźnie z zespołami z innych krajów. Mamy nadzieję, iż za rok odwiedzi kolejny kraj,
w którym będzie mógł koncertować.
Po powrocie, w dniach 1 i 2 sierpnia, „Ziemia Beskidzka” zatańczyła podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Szczyrku i Makowie Podhalańskim.
Podczas występu w Szczyrku wystąpiła również dziecięca grupa, natomiast starsza grupa zaprezentowała pieśni i tańce lachowskie, z którymi to
przed 50-ciu laty występował podczas TKB nieistniejący już zespół „Magura” z Mesznej.				
Agnieszka Rusin

PRACOWITY KONIEC
ROKU W PRZEDSZKOLU
PUBLICZNYM W BYSTREJ
Na zaproszenie mamy Kasi i Asi z grupy III „Misie” i „Tygryski” pojechały na XX Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki do
Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Dzieci przeprowadzały doświadczenia związane ze zjawiskami
fizycznymi m.in. z przepływem prądu przez różnorodne substancje
(pod czujnym okiem instruktorów).
Następnie przymierzały sprzęt strażacki oraz oglądały pokaz ratownictwa drogowego i technicznego.
Na zakończenie oglądały przedstawienie pt.: „Jaki z Ciebie
zwierz?” w wykonaniu studentów z tutejszej uczelni. Dziękujemy
4

organizatorom za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w takiej
„dziecięcej naukowej konferencji”.
Natomiast zjawiska przyrodnicze oraz prawa rządzące przyrodą mieliśmy możliwość bezpośrednio obserwować podczas warsztatów w pobliskim lesie, prowadzonych przez dr nauk filozoficznych Bogdana Ogrodnika z Pracowni Edukacji Żywej, wykładow-
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cy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas tego spotkania dzieci oglądały przez lupy rośliny, np. kiełkujące modrzewie,
mech, wnętrze kwiatów kokoryczki oraz różnorodne małe zwierzątka, np. żaby, żuczki i biedronki. Celem warsztatów było wzmocnienie u dzieci postawy odpowiedzialności za przyrodę (edukacja ekologiczna), którą będą przenosiły do swoich domów.
Podsumowaniem całorocznej edukacji patriotycznej było zorganizowanie spotkania wszystkich grup „Z Biegiem Wisły”. Dzieci
„wodząc palcem po mapie Polski” rozwiązywały zagadki wzrokowe
i słuchowe związane z polskimi miastami; karmiły smoka wawelskiego i segregowały statki stojące w porcie w Gdańsku.

Wielką atrakcją dla dzieci kończących przedszkole była „Noc
w przedszkolu”, która rozpoczęła się podchodami na placu zabaw,
gdzie „Tygryski” znalazły zakopany skarb. Po ciężkiej pracy (poszukiwanie skarbu) wszyscy zjedli pyszne kręcone „Lody przy Biwaku” – dziękujemy za zaproszenie. Długie wędrówki nikogo nie
zmęczyły, po powrocie do przedszkola wszyscy chętnie tańczyli
na dyskotece. Wieczorne harce zakończyliśmy zjedzeniem pizzy,
umyciem zębów, przebraniem się w piżamki i …. słodkim snem na
leżaczkach.
Rok szkolny oficjalnie się zakończył, ale ponieważ od wielu lat
uczestniczymy w imprezach orgaznizowanych na terenie naszego sołectwa, dlatego na Dniach Bystrej
dzieci z grupy II, III i IV przedstawiły program artystyczny pt. „Od
Beskidów do Bałtyku”. Góralskie
tańce i spontaniczne marynarskie pląsy przeplatały się z wierszami o letniej tematyce, a regionalne piosenki z żeglarskimi. Wiele dzieci wraz z rodzicami wzięło także udział w „XX Rodzinnym
Rajdzie Rowerowym”. Dziękujemy wszystkim za udział.
Aleksandra Jaślanek
Agnieszka Ziemiańska

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Powstanie Warszawskie było bitwą nie tylko o Warszawę, ale o wolność całej Polski. Była to walka pełna nadziei oraz
wiary w zwycięstwo. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Uroczystość ku czci bohaterów Powstania Warszawskiego odbyła się pod obeliskiem harcerskim.
Wzięli w niej udział przedstawiciele władz gminy, organizacje
działające w sołectwie Bystra oraz mieszkańcy. O godzinie 1600 nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. W kolejnej części programu uczestnicy wzięli udział we mszy świętej w intencji Uczestników Powstania, którą poprowadził proboszcz bystrzańskiej parafii. W swoim kazaniu ksiądz podkreślił, jakimi wartościami kierowali się wszyscy uczestnicy powstania. Zaznaczył także, że 63
dni było heroiczną walką o Warszawę z okupantem. O 1700, w godzinie „W”, zabrzmiał dźwięk syreny w hołdzie uczestnikom zrywu. Program uroczystości został niezwykle wzbogacony. W Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” odbył się na tarasie koncert zespołu Kapsell pt. „Projekt 44”. Każdy uczestnik mógł wysłuchać starych warszawskich piosenek.
Szczególną jednak wymowę miały utwory o treści patriotycznej. W sali GOK-u można było podziwiać prace plastyczne pt. „75.
Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego” wykonane przez
dzieci i młodzież. Na zakończenie uroczystości obejrzano film do-

kumentalny „Polegli Niepokonani”, który wywarł ogromne wrażenie na widzach. Pamięć o powstańcach nigdy nie zaginie. Chwała Bohaterom!
TPB
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projekt „MAMBA
Projekt MAMBA obejmuje swoim działaniem dziewięć regionów Europy dotkniętych
zmianami demograficznymi, oszczędnościami budżetowymi i innymi wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi.
W ramach projektu wdrożone zostaną różne nowe formy organizacji transportu regionalnego i lokalnego, takie jak centra mobilności, wspólne użytkowanie samochodów
na obszarach wiejskich. W przypadku powiatu bielskiego za najważniejsze potrzeby inwestycyjne uznaje się rozwój sieci dróg
i połączeń komunikacyjnych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców na terenie powiatu bielskiego
wdrożony został projekt MAMBA, w ramach
którego realizowane będą dwa zadania:
• przeprowadzenie programu pilotażowego w postaci organizacji transportu na
żądanie, który pomoże w uzyskaniu opinii użytkowników czy nowoczesne formy
transportu mogą zostać wykorzystywane
w celu zwiększenia połączeń komunikacyjnych powiatu;
• utworzenie internetowego Centrum Mobilności powiatu bielskiego www.cmpb.pl,
gdzie zostaną umieszczone informacje
dotyczące rodzajów transportu umożliwiających poruszanie się po terenie powiatu
bielskiego.
Na czym polega przeprowadzenie programu pilotażowego transport na żądanie?
Usługa „Transport na żądanie” to innowacyjna forma wsparcia regularnej komunikacji
powiatu bielskiego. Ułatwi mieszkańcom peryferyjnej części Gminy Wilkowice w dostępie do komunikacji miejskiej (linia nr 2 Mikuszowice Stalownik-Osiedle Kopernika). Pasażerowie po zgłoszeniu potrzeby skorzystania z usługi transportowej mogą zamówić
BEZPŁATNĄ realizację konkretnego kursu na linii funkcjonującej w ramach systemu
transportu na żądanie. W przypadku braku zamówienia ze strony użytkowników
kurs nie odbywa się.
Gdzie będzie przeprowadzany program
pilotażowy?
Program pilotażowy przeprowadzany będzie na terenie Gminy Wilkowice, na trasie
w kierunku Wilkowice Granica – Mikuszowice Stalownik oraz Mikuszowice Stalownik-Wilkowice Granica.
Oznakowany autobus zatrzymywać się
będzie na następujących przystankach:
1. Wilkowice Granica
2. Wilkowice Górne Huciska
3. Wilkowice Górne
4. Wilkowice Sklep
5. Wilkowice Strażnica
6. Wilkowice Skrzyżowanie
7. Wilkowice Sanatorium
8. Bielsko-Biała Mikuszowice Stalownik
6

Do kogo skierowany jest projekt?
Dla wszystkich chętnych, którzy zgłoszą
chęć skorzystania z usługi transportowej.
Kiedy będzie przeprowadzony program
pilotażowy?
Program funkcjonować będzie w okresie
wrzesień 2019 - marzec 2020. Oznakowany
autobus na żądanie będzie do dyspozycji od
poniedziałku do piątku w ramach 18 kursów.
Rozkład odjazdów oraz Regulamin Transportu na żądanie dostępne są na stronie
www.cmpb.pl w zakładce Transport na
żądanie.
Jak zamówić usługę transportową?
Aby zamówić kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Centrum Mobilności, powiatu bielskiego www.cmpb.pl lub skontaktować się
z naszym dyspozytorem pod nr tel. 33 81
36 989 od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-15.00.
O Projekcie
Projekt MAMBA współfinansowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg region
Morza Bałtyckiego,
Priorytet 3 „Zrównoważony Transport”.
Realizacja projektu
trwa od października 2017 r. do września 2020 r. Udział
w projekcie bierze
15 partnerów z sześciu krajów, w tym:
Dania, Niemcy, Polska, Łotwa, Finlandia
i Szwecja.
Więcej na temat
projektu dowiesz się
na stronie internetowej
www.mambaproject.eu
Partnerzy projektu
1. Diakonia Schleswig Holstein, Niemcy (Lider projektu).
2. Międzynarodowe
Centrum Badań Nordregio, Szwecja.
3. Uniwersytet Nauk
Stosowanych w Vidzeme, Łotwa.
4. Vidzeme Planning
Region, Łotwa
5. Region Ploen,
Niemcy.
6. Region Cuxhaven,
Niemcy.
Głos Gminy Wilkowice

7. Regionalna Rada Południowej Ostrobothni, Finlandia.
8. Centrum Rozwoju Technologii Zdrowia
Południowej Ostrobothni, Finlandia.
9. Regionalna Rada Północnej Karelii, Finlandia.
10. Gmina Vejle, Dania.
11. Gmina Trelleborg, Szwecja.
12. Powiat Bielski, Polska.
13. Regionalna Agencja Rozwoju w BielskuBiałej, Polska.
14. Instytut Ochrony Klimatu, Energii i Mobilności, Niemcy.
15. Urząd Administracji Transportu Drogowego, Łotwa.
Kontakt
Centrum Mobilności powiatu bielskiego:
www.cmpb.pl
tel. 33 81 36 989
Lider projektu:
Diaconia Schleswig Holstein Doris Scheer
scheer@diakonie-sh.de
Hakan Uraz uraz@rem-consult.eu

co u nas...
Jedno z lipcowych, niedzielnych popołudni spędziliśmy na tarasie naszego
Ośrodka w towarzystwie muzyki rozrywkowej, którą wykonała dla nas Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy GOK „Promyk”. Wspólnie przemierzyliśmy
muzycznie niemal cały świat, a muzyka płynęła po całej Bystrej. Dziękujemy Orkiestrze z kapelmistrzem panem Adamem Adamczykiem na czele, za przygotowanie
tak ciekawego i różnorodnego programu.

W niedzielę, 28 lipca wyjście w góry z przewodnikiem panią Janiną Dyrdą, w ramach Klubu Podróżnika, poświęcone było Mesznej. Po drodze mijaliśmy przydrożne kapliczki, a pani przewodnik
opowiadała nam ich historie i niesamowite, a momentami wręcz mrożące krew w żyłach, legendy.
Leśnymi drogami, przez Błatnią i daglezjowy las, doszliśmy do gościnnej Chaty na Groniu. Kto zna
gospodarza pana Jacka Kowalcze, ten wie jakim jest wspaniałym gawędziarzem, a kto jeszcze nie
zna koniecznie musi się tam wybrać.

W tym roku, 1 sierpnia obchodziliśmy 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Pierwsza część obchodów rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym Powstanie Warszawskie i jego Bohaterów, po czym odbyła się Msza Święta polowa i uroczyste uczczenie godziny „W”. Druga część obchodów odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”. Na tarasie wystąpił świetny, trzyosobowy warszawski zespół „Kapsell” z koncertem „Projekt 44” zawierającym piosenki „starej” Warszawy oraz pieśni powstańcze. Po koncercie zwycięzcom konkursu
plastycznego zostały wręczone nagrody. Prace były naprawdę wspaniałe, jeszcze raz gratulujemy
uzdolnionym dzieciom i młodzieży. Na zakończenie uroczystych obchodów tej wzniosłej rocznicy
obejrzeliśmy film „Polegli Niepokonani”. Dziękujemy wszystkim licznie przybyłym gościom za możliwość wspólnego uczczenia tego pamiętnego wydarzenia. Należy wspomnieć, że organizatorami
pierwszej części obchodów i poczęstunku było, jak co roku, Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrej z niezrównaną Panią Prezes Małgorzatą Wieczorek. Inspiratorem zaś corocznych obchodów jest Pan Zbigniew Banet, który jako dziecko przeżył Powstanie.
W niedzielę, 11 sierpnia, odbył się ostatni w tym roku letni koncert na tarasie. Tym razem w muzyczną podróż zabrał nas zespół ART MUSIC TRIO w składzie Janusz Korczyk - akordeon, Jarosław Mitoraj – bas, oraz gościnnie wystąpił Piotr Mirecki - gitara. Wirtuozeria akordeonisty, wspierana
mistrzowskim akompaniamentem
gitary i basu sprawiła, że
utwory z różnych stron
świata
wykonywane podczas koncertu
wręcz porwały niektórych do tańca. Była też zagadka muzyczna, gratulujemy Panu, który za odgadnięcie granego utworu w nagrodę otrzymał
płytę. Dziękujemy, że zechcieliście Państwo spędzić to niedzielne popołudnie w Promyku, i mamy nadzieję, że był to miły czas.

Wakacje dobiegły końca, a wraz z nimi „Akcja Lato 2019” w GOK
„Promyk”! Sierpniowe poniedziałki dzieci spędziły bawiąc się pod
okiem pani Ani Sznajder, stworzyły cuda z papieru na warsztatach origami, a podczas zajęć „Miniatury z modeliny” zrobiły śliczną biżuterię i breloczki. Nie zabrakło także tańca, tym razem dzieci przeniosły
się w jamajskie klimaty poznając dancehall. Środy dzieci spędziły aktywnie biorąc udział w wycieczkach na Klimczok, Magurkę oraz Karkoszczonkę. Wybrały się także do Pszczyny, podczas wycieczki spacerowały po wielkim, pięknym parku, zwiedziły Zamek, odwiedziły zagrodę żubrów oraz obejrzały skanseny. Odbyły się także warsztaty bibułkarskie, których efektem było mnóstwo kolorowych kwiatów. W ramach „Akcji Lato” zaprosiliśmy także Teatr Pracowni Kwadryga, który
przedstawił spektakl pt. „Przygoda Misia” oraz pana Tomasza Drozdka, który porwał nas w ciekawy świat etnicznych instrumentów. Można było nie tylko posłuchać ich brzmienia, ale również samemu spróbować swoich muzycznych sił, a przy okazji poznać nieznane nam do
tej pory instrumenty. Było wesoło, ciekawie i kolorowo! Dziękujemy,
że zechciałyście spędzić z nami wakacyjny czas i zapraszamy na zajęcia stałe
w Roku Artystycznym
2019/2020! Czekamy
na Was!
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Data

Wernisaż rzeźby pt. „Tajemnica Stworzenia
według Stanisława Kwaśnego”

„Czwartkowe spotkania
z Organizacjami z Gminy Wilkowice”

GOK „Promyk”

Klub Podróżnika: „Podróże z Gminną Młodzieżową
Orkiestrą Dętą”. Prowadzący: pani Anna Tobiasz

18:30

Teatrzyk dla dzieci
pt. „Drzewo, które umiało dawać”.
Finisaż wystawy malarstwa pani Jolanty Kapeli
17:00
z Wilkowic

17:00 Obchody 90-tej rocznicy śmierci Juliana Fałata

19:00

09:00Warsztaty teatralne / zapisy do 17.09
13:00

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

GBP w
Wilkowicach

GOK „Promyk”

GBP w Wilkowicach

GOK „Promyk”

Towarzystwo
Sala OSP w Bystrej
Przyjaciół Bystrej

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Ul. Do Boru 62
Wilkowice

Stowarzyszenie
„Wrota
Beskidów”

Od
„Dożynki na gospodarstwie rolnym”
16:00

19:00

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Zbiórka przy „Starej
Szkole” w Huciskach

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Meszna

DKF „Promyk”: "Złodziejaszki"
reż. Hirokazu Koreeda

18:00 Wernisaż wystawy malarstwa Michała Kwaśnego

19:00

Koncert Apostolis Anthimos Quartet „Parallel
worlds” (szczegóły na plakacie)
Przewodnik czeka:
9:00
„Trasa historyczna z okazji 430-lecia Hucisk”

17:00

Miejsce
Zbiórka na parkingu
na Biwaku w Bystrej

GBP w Wilkowicach,
ROK w Bielsku-Białej GBP w Wilkowicach
Gmina Wilkowice

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Organizator

Od
KGW Meszna
Gminne Święto Plonów (szczegóły na plakacie)
Gmina Wilkowice
10:30
Wernisaż pokonkursowej wystawy fotografii:
GOK „Promyk”
17:00 „Wyjątkowi Mieszkańcy Gminy Wilkowice” oraz
wręczenie nagród zwycięzcom konkursu
Finisaż wystawy „Magia i Groza Mórz i Oceanów” GOK „Promyk”
18:00
Stowarzyszenia Akademia Seniora z Bielska-Białej
Seans filmowy: dramat reż. Steven Knight, 2014r. GOK „Promyk”
19:00
(szczegóły na profilu GOK Promyk na Facebooku)

17:00

19:00 DKF „Promyk”: "Kapitan" reż. Robert Schwentke

Nazwa imprezy
Przewodnik czeka: „Spacer między pomnikami
9:00
z okazji 80-lecia wybuchu II Wojny Światowej”

Godz.

Wszyscy

Dzieci od 6 lat,
młodzież
i dorośli

Wszyscy

Wszyscy

Młodzież
i dorośli

Wszyscy

Młodzież
i dorośli

Wszyscy

Wszyscy

Młodzież
i dorośli

Działacze
Kultury

Organizacje

Młodzież
i dorośli

Wszyscy

Wszyscy

Wszyscy

Wszyscy

Młodzież i
dorośli

Wszyscy

Odbiorcy

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

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

AKTUALNE WYSTAWY:
GOK „Promyk” w Bystrej: DO 10.09 - WYSTAWA MALARSTWA „MAGIA I GROZA MÓRZ I OCEANÓW” STOWARZYSZENIA AKADEMII SENIORA Z B-B;
OD 9.09 - POKONKURSOWA WYSTAWA FOTOGRAFII „WYJĄTKOWI MIESZKAŃCY GMINY WILKOWICE”,
OD 17.09 DO 14.10 - WYSTAWA MALARSTWA MICHAŁA KWAŚNEGO;
Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach: OD 5.09 DO 27.09 - WYSTAWA RZEŹB STANISŁAWA KWAŚNEGO
OD 2.09 DO 27.09 - WYSTAWA MALARSTWA JOLANTY KAPELI
„Stara Szkoła” w Huciskach: „430 LAT HUCISK”
„Chata na Groniu”: DO 15.09 - WYSTAWA LINORYTÓW KATARZYNY ŻACZEK, OD 16.09 DO 14.10 - WYSTAWA MALARSTWA HELENY PARCZEWSKIEJ

26.09

Czwartek

25.09

Środa

25.09

Środa

24.09

Wtorek

21.09
- 22.09

Sb - Nd

21.09

Sobota

17.09

Wtorek

17.09

Wtorek

15.09

Niedziela

13.09

Piątek

12.09

Czwartek

10.09

Wtorek

10.09

Wtorek

09.09

Poniedziałek

08.09

Niedziela

05.09

Czwartek

03.09

Wtorek

01.09

Niedziela

2019

NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY!

WRZESIEŃ

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WILKOWICACH
zaprasza na

FINISAŻ
wystawy malarstwa Pani Jolanty Kapeli z Wilkowic

w dniu 26 września o godzinie 17.00
w siedzibie głównej GBP w Wilkowicach,
przy ul. Strażackiej 3

Wystawę można zwiedzać w dniach 2-27 września
w godzinach otwarcia biblioteki.
Znajdź nas: www.biblioteka-wilkowice.pl
Napisz: gbp@biblioteka-wilkowice.pl
Zadzwoń: 33 8 170 872

UWAGA! KONIEC WAKACJI!
OD 2 WRZEŚNIA WRACAMY DO
ZWYCZAJOWYCH GODZIN
OTWARCIA BIBLIOTEK GMINNYCH!
GBP W WILKOWICACH CZYNNA BĘDZIE:
PONIEDZIAŁEK
WTOREK-PIĄTEK

W GODZINACH
W GODZINACH

08.00-16.00
11.00-19.00

FILIA W BYSTREJ CZYNNA BĘDZIE:
PONIEDZIAŁEK, WTOREK
ŚRODA, CZWARTEK
PIĄTEK

W GODZINACH
W GODZINACH
W GODZINACH

09.00-17.00
09.00-16.00
10.00-18.00

FILIA W MESZNEJ CZYNNA BĘDZIE:
PONIEDZIAŁEK, WTOREK
ŚRODA, PIĄTEK
CZWARTEK

W GODZINACH
W GODZINACH
W GODZINACH

08.00-16.00
10.00-18.00
12.00-18.00

Zapraszamy!
Aleksandra Szymik-Caputa
Dyrektor GBP w Wilkowicach
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NOWE PRAWO UE W ZAKRESIE ZDROWIA ROŚLIN
REJESTRACJA PODMIOTÓW, WYDAWANIE PASZPORTÓW ROŚLIN
Od 14 grudnia 2019 r. w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym będą obowiązywały
nowe przepisy Unii Europejskiej (UE) w zakresie zdrowia roślin, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/2031.
Jakie rośliny będą objęte nowymi przepisami prawa?
Nowe przepisy będą dotyczyły wszystkich tzw. „roślin przeznaczonych do sadzenia” tj. roślin, które są przeznaczone do sadzenia lub przesadzenia lub pozostają posadzone i obejmą w szczególności:
• drzewa i krzewy, krzewinki, sadzonki, materiał szkółkarski, rośliny w doniczkach lub pojemnikach (np. byliny, rośliny przeznaczone do pomieszczeń),
• bulwy, bulwocebule, cebule, kłącza, korzenie, podkładki, stolony, rozłogi, sadzeniaki ziemniaka, pąki, okulanty, sadzonki, zrazy, szczepy,
• nasiona określonych gatunków lub rodzajów.
Kto podlega obowiązkowi rejestracji?
Rejestracji w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych
będą podlegali m.in. producenci, eksporterzy, importerzy, podmioty przemieszczające określony materiał roślinny na obszarze UE.
Podmioty wpisane do dotychczasowego rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), będą automatycznie przeniesione do nowego
urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych. Podmioty te do
14 marca 2020 r. będą musiały zaktualizować swoje dane.
WAŻNE! Ze względu na zwiększony zakres roślin objętych nowymi przepisami prawa rejestracji będą podlegać także podmioty,
które dotychczas takiej rejestracji nie podlegały.

Podmioty profesjonalne upoważnione do wydawania paszportów będą musiały spełnić określone wymogi m.in. wykazać, że posiadają wiedzę niezbędną do przeprowadzania ocen zdrowotności
roślin oraz dysponują systemami i procedurami umożliwiającymi
identyfikowalność nabywanych i/lub zbywanych roślin.
Dane kontaktowe
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
tel. 32 351-24-36, 32 351-24-00
dnf-katowice@piorin.gov.pl
i Oddział WIORiN w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40
tel. 33 814 93 28, 533 322 96
o-bielsko-biala@piorin.gov.pl
Masz pytania, chcesz wiedzieć więcej weź udział w spotkaniach
informacyjnych organizowanych przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach.
Terminy i miejsca spotkań zamieszczane będą na stronie internetowej:
http://piorin.gov.pl/wiorin/slaskie

Paszporty roślin
Paszport roślin/Plant passport
A Humulus lupulus
B PL–XX/XX/XXXX
C XX/XX/X/XXXX
D PL
Przykładowy wzór paszportu roślin
„Rośliny przeznaczone do sadzenia” przy przemieszczaniu na
obszarze całej UE, co najmniej od momentu ich wyprowadzenia
poza miejsce produkcji/gospodarstwo, powinny być zaopatrzone
w paszport roślin. Odstępstwo od tego wymogu może dotyczyć
tylko małych ilości roślin dostarczanych wyłącznie i bezpośrednio
użytkownikom ostatecznym (tj. osobom nabywającym je na własny
użytek np. przez ogrodników amatorów) i jeśli te rośliny nie będą
sprzedawane przez Internet.
Formaty paszportów roślin będę jednolite w całej UE, a ich
wzory określono w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE)
2017/2313.
Kto wydaje paszporty roślin?
Paszporty roślin będą wydawać upoważnione podmioty profesjonalne tj. producenci lub w określonych sytuacjach handlowcy,
a w wyjątkowych sytuacjach WIORiN. Także ocena zdrowotności
przed zaopatrzeniem materiału roślinnego w paszport roślin będzie
zadaniem upoważnionego podmiotu.
PAMIĘTAJ! Aby uzyskać upoważnienie do wydawania paszportów roślin konieczne będzie zgłoszenie się do WIORiN w Katowicach.
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DOŻYNKI
NA
GOSPODARSTWIE
ROLNYM

W programie:
zapoznanie ze zwierzętami hodowlanymi
ekspozycja maszyn rolniczych
jarmark swojskich wyrobów
jazda konna
program artystyczny
konkursy z nagrodami
muzyka na żywo
wiejska potańcówka

21 WRZEŚNIA 2019 R. OD 16:00
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PRZY UL. DO BORU 62
W WILKOWICACH

P
KB PROJECT
PRACOWNIA MEBLARSKA

Batex

elektronik

Kuchnie na wymiar
Szafy, garderoby, zabudowy
Inne meble na wymiar
SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
(dziecięce, biurowe, łazienkowe,
SAMOCHODY
garażowe, itp.)

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
MOTORY,
SKUTERY, QUADY

POMIAR I WYCENA
SAMOCHODY
FITI-CAR
MOTORY, SKUTERY,
QUADY
GRATIS!

WILKOWICE

FITI-CAR
Profesjonalna wizualizacja.
WILKOWICE

Ul. Wilkowska 740 A, 43-378 Rybarzowice
tel. 694 488 445
SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
biuro@kbproject.pl
www.kbproject.pl

SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

SKLEP - WARSZTAT MONTA¯U I NAPRAWY
autoalarmów, centralnych zamków, radioodtwarzaczy
g³oœników, kamer cofania i monitoringu, telefonów,
smartfonów, tabletów, komputerów, œwiate³ do jazdy
dziennej, cb radio, anten, nawigacji, rejestratorów jazdy,
zestawów g³oœnomówi¹cych do telefonów itp. . . . . .

BATEX Andrzej Batycki ul. Rzemieœlnicza 1 43-360 Bystra
tel. 33 817 0 817; 608 018 811
batex.bielsko.pl

FITI-CAR
WILKOWICE

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.

608 132 715
517 458 942

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
WILKOWICE

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
Lek.med. Maciej Majcherczyk
SAMOCHODY
specjalista chorób wewntrznychG ł o s G m i n y W i l k o w i c e
Lek.med.
MaciejQUADY
Majcherczyk
ENDOKRYNOLOG
MOTORY,
SKUTERY,
specjalista
chorób
wewntrznych
USG
tarczycy
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TOMEDIC * TOMASZ ŚLIWIANY
PROFESJONALNA OPIEKA NAD OSOBAMI
STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI, SAMOTNYMI.

Realizuję usługi na terenie Gmin: Wilkowice oraz Buczkowice

TEL. 608 010 828
www.tomedic.com

m
W
w
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999

Lek.med. Maciej Majcherczyk
Trzopek
Andrzej P.P.H.U.
specjalista chorób wewntrznych
ENDOKRYNOLOG
„ADC”
USG tarczycy

Sprzedaż:

• kurcząt, kur, brojlerów,

Gabinet
• zbóż,lekarski:
Szczyrk ul.Zdrowia 1
• ziemniaków,
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576

• pasz pełnoporcjowych dla zwierząt.

www.endokrynologmajcherczyk.pl
Tel. 605 515 613
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OBNIŻ KOSZTY OGRZEWANIA!

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIA W TECHNIKACH
GRZANIA

ZAPISZ SIĘ Z NAMI I ZGARNIJ NAWET DO
53 TYS. ZŁ NA MODERNIZACJE KOTŁOWNI
W PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE"!
AL. GEN ANDERSA 14 BIELSKO-BIAŁA
+48 33 816 28 48, +48 793 545 000, +48 602 556 536

czystepowietrzeinfo@gmail.com
sprzedaz@komarpol.pl
www.komarpol.pl
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Dziękujemy i do zobaczenia!
W niedzielne przedpołudnie 18 sierpnia, parafia wilkowicka dziękowała swemu Księdzu Proboszczowi, Kanonikowi Franciszkowi Kulidze, za 31 lat posługi Bogu i ludziom. Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych Gości.
Obecni byli Ksiądz Prałat Stanisław Jasek – długoletni Dziekan naszego
dekanatu, Księża Rodacy: o. Tadeusz Durajczyk SVD i Wojciech Olesiński;
Siostry Zakonne Zgromadzenia Córek Bożej Miłości; Wójtowie poprzednich
kadencji: Pan Jan Cholewa i Pan Mieczysław Rączka; a urzędującego Wójta reprezentował wicewójt Pan Jacek Zając, Pani Sekretarz Alicja Raszka-Micherdzińska, Pani Skarbnik Aleksandra Kastelik; sołtysi poprzednich
kadencji: Pan Jan Wilczak i Pan Ryszard Rączka; Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Wilkowicach; Pani Agata Prochownik – była dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach i Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Pan Wojciech Kąkol wraz z delegacją Druhów ze sztandarem. Ponadto
przedstawiciele miejscowych organizacji społecznych i grup parafialnych.
Przedstawiciele parafii skierowali do Księdza Kanonika Franciszka Kuligi następujące słowa:
„Bogu dziękujcie i ducha nie gaście!” – tak licznym udziałem w tej
Eucharystii dziękowaliśmy Panu Bogu za lata posługi Księdza Proboszcza
w naszej parafii. Ufamy, że ten czas wspólnie przeżyty zaowocuje bogactwem wiary, umocnieniem więzi w rodzinach i wzajemną pamięcią w modlitwie.
Parafrazując fragment biblijnego wersu, że „łatwiej wielbłądowi przejść
przez ucho igielne” niż nam w kilku zdaniach podsumować 31. lat Księdza
posługi, tego najcenniejszego daru, jaki nasza wspólnota otrzymała: ofiary z samego siebie!
Żmudnej realizacji dzieła, do jakiego Ksiądz został powołany przez Najwyższego Kapłana, czyli tworzenia wspólnoty Kościoła i jednoczenie go
przy ołtarzu.
Najistotniejszym w tym dziele była codzienna Eucharystia, niezliczona
ilość udzielonych sakramentów w kościele, przy łóżkach chorych w domach, w szpitalu i w Domu Pomocy Społecznej.
Przekazywanie wartości chrześcijańskich przez głoszenie Słowa Bożego
i dawanie własnego przykładu spójności zasad moralnych i religijnych z życiem oraz ich codzienna realizacja.
Zaproszenie istniejących i otwartość na nowo tworzone grupy parafialne, dla których Ksiądz znajdował czas, udostępniał pomieszczenia, sprzęt
i otwierał serce.
Zdumiewał nas Ksiądz, pamięcią o księżach rodakach, księżach seniorach oraz o tych, których Pan powołał już do wieczności.
Na wspomnienie zasługuje wrażliwość, z jaką Ksiądz nas zachęcał do
kultywowania tradycji związanych zarówno ze świętami kościelnymi, jak
i patriotycznymi, dbając o ich nienaganną i podniosłą oprawę.
Dał się nam Ksiądz poznać, jako gorliwy duszpasterz i wyjątkowy gospodarz, który zapisał się niezliczoną ilością zrealizowanych przedsięwzięć, że wspomnimy tylko te najbardziej spektakularne, jak:
• Remont elewacji i pokrycie blachą miedzianą dachu w kościele.
• Renowacja polichromii i ołtarzy.
• Wykonanie mozaik ściennych.
• Remont organów, tabernakulum.
• Wymiana ogrzewania oraz instalacji elektrycznej.
• Zmiana wizerunku plebanii i jej zaplecza zarówno na zewnątrz, jak i wnętrza.
Perfekcyjna dbałość o wygląd obejścia kościoła, cmentarza i innych zabudowań parafialnych oraz ich zabezpieczenie przez monitoring.
Nie sposób nie wspomnieć o wyjątkowej staranności wyglądu ołtarzy,
szat liturgicznych, czy porządku wewnątrz.
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Wszystko to mogło być zrealizowane dzięki zaufaniu, jakim Ksiądz
został obdarzony przez parafian, a co przełożyło się na ich ofiarność.
W kilku słowach należy również wspomnieć o wyjątkowo pozytywnej
i owocnej współpracy z Urzędem Gminy; organizacjami społecznymi i instytucjami z terenu Wilkowic, która zaowocowała wykonaniem poważnej
inwestycji, jaką była budowa parkingu za kościołem, poszerzenie cmentarza, budowa kolumbarium, a także uporządkowanie własności gruntów kościelnych.
Zrealizowano wspólnie szereg projektów o charakterze społecznym, jak
wypoczynek dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji, czy regularne spotkania grupy AA.
Dzięki dobrej relacji z dyrekcją Szpitala Kolejowego przeniesiona została
tamtejsza kaplica i zyskała nowe wyposażenie, natomiast w Domu Pomocy
Społecznej powstała nowa na potrzeby pensjonariuszy.
Na uwagę zasługuje także długoletnia współpraca z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną oraz wspieranie i promowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
Ta działalność Księdza i Jego zaangażowanie zostało docenione
przez władze lokalne nominacją do nagrody „Księdza Londzina” w 2004
roku i nadaniem honorowego obywatelstwa Gminy Wilkowice w 2014 r.
Gorliwość, skrupulatność, fachowość i rzetelność posługi Księdza
Proboszcza doceniły także władze diecezjalne powierzając Mu kierowanie
Dekanatem Łodygowickim, a Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej przyznał medal „Pro consecratione mundi” (w tłumaczeniu: „Dla uświęcenia świata”).
Na czas pełnienia przez Księdza powinności proboszczowskiej przypadły trzy znaczące dla parafii rocznice: trzydziestolecie peregrynacji kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, stulecie oddania kościoła
i stulecie jego konsekracji. Pokłosiem, których były głębokie przeżycia duchowe, a także pamiątkowa publikacja historii naszej parafii, którą została
obdarowana każda rodzina.
Czcigodny Księże Proboszczu! 6 sierpnia 1988 roku Chrystus powierzając Księdzu naszą parafię nie obiecywał łatwego życia, a jednak z pełną
świadomością podjąłeś to wyzwanie.
I oto stoimy tutaj, wdzięczni parafianie dziękując Księdzu Proboszczowi za te wszystkie lata posługi kapłańskiej, za wielką dbałość o nasz Dom
Boży oraz za to, co już zostało wypowiedziane i za pozostałe, które nie sposób wymienić ze względu na ich ilość.
Życzymy na długie lata życia nieodłącznej opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła, przemożnego patrona naszego wspólnotowego domu, wypraszamy wszelkich
łask płynących z Serca Jezusowego, przy którym przez ten czas nas skupiałeś.
Niech te 31 róż - symbolizujących lata spędzone wśród nas oraz pamięć
w modlitwie - będzie naszą skromną ofiarą!
Na dalszą drogę - Szczęść Boże!
Na zakończenie Prezes OSP poinformował, że na wniosek tutejszego
Zarządu OSP, Ksiądz Proboszcz został uhonorowany Srebrnym Medalem
za Zasługi dla Pożarnictwa i wręczył to zaszczytne wyróżnienie.
Po mszy na Księdza Proboszcza i parafian czekał okolicznościowy tort,
z którego pierwszy kawałek odkroił symbolicznie Ks. Kanonik Franciszek
Kuliga.
Urszula Dusza-Szramowiat
Janina Janica-Piechota
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