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Listopad to w Polsce czas, który poza zaczynającą go uroczystością Wszystkich Świętych oraz kończącą go zabawą andrzejkową, kojarzy się z pewnością wszystkim Polakom z niepodległością naszego kraju, którą od ponad
100 lat świętujemy właśnie w tym jesiennym miesiącu. W roku 2019 patriotyczne obchody w naszej Gminie miały
wymiar szczególny, gdyż obok tradycyjnej już celebracji rocznicy odzyskania niepodległości, mieliśmy także okazję do uczestnictwa w uroczystym wspomnieniu 70. rocznicy śmierci Kapitana Pawła Cymsa.

11 listopada, zgodnie z gminnym zwyczajem, spotkaliśmy się
wspólnie pod Urzędem Gminy, by w gronie licznych delegacji gminnych organizacji i stowarzyszeń, złożyć kwiaty i znicze
pod pomnikiem „Bohaterom odrodzenia Ojczyzny”, oddając
tym samym hołd walczącym o wolność Polski krajanom. Kolejnymi etapami obchodów tego szczególnego dnia była msza
św. w Kościele pw. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej, koncelebrowana przez proboszczów wszystkich
gminnych parafii oraz akademia w Domu Strażaka, podczas
której wysłuchaliśmy okolicznościowego przemówienia Wójta
Gminy, Pana Janusza Zemanka, a także mieliśmy okazję, by
poczuć patriotycznego ducha za sprawą przedstawienia, przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej.
13 listopada, również Bystra była gospodarzem wyjątkowej
i ważnej uroczystości. Równo w dzień 70. rocznicy śmierci Kapitana Pawła Cymsa odbyły się obchody mające na celu uczczenie tego wielkiego, polskiego patrioty, który ostatnie lata życia

Treść Patronatu Narodowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy nad obchodami 70. rocznicy
śmierci Kapitana Pawła Cymsa zatytułowanymi „Mój Kapitanie…”
W szczególnym czasie Narodowych Obchodów Setnej
Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej
Polskiej; w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej; dla
uczczenia pamięci Kapitana Pawła Cymsa, który dał niezwykłe dowody męstwa i patriotyzmu walcząc w Powstaniu Wielkopolskim, w wojnie polsko-bolszewickiej, w III Powstaniu Śląskim, w wojnie obronnej 1939 roku i jako żołnierz Armii Krajowej; z wdzięcznością dla mieszkańców Bystrej i gminy Wilkowice, którzy dają przykład godnego honorowania bohatera polskiej historii; z wyrazami uznania
dla organizatorów: Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku
w Bystrej, Koła w Gnieźnie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Kompania Witkowska im. Kpt. Stanisława Połczyńskiego” oraz wszystkich organizatorów; z życzeniami
sukcesów w dalszym upowszechnianiu postaw obywatelskich i patriotycznych.
Andrzej Duda

spędził mieszkając właśnie u stóp Klimczoka. Uroczystość rozpoczęła się od zbiórki pod budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1
im. Synów Pułku w Bystrej oraz przemarszem do Kościoła pw.
Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej, gdzie odprawiona została msza w intencji Kapitana Pawła Cymsa oraz
cd. na str. 2

cd. ze str. 1

wszystkich poległych w walce za ojczyznę, spoczywających na pobliskim cmentarzu. Podczas eucharystii odczytany został też tekst
Patronatu Narodowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad
tym wydarzeniem, czego dokonał najwyższy stopniem obecny na
uroczystości oficer - ppłk Piotr Wielogórski. Dalsza część obchodów
miała miejsce na cmentarzu, przy grobie, w którym do 2013 roku
spoczywały doczesne szczątki Kapitana. W pięknej i podniosłej atmosferze uczczono pamięć poległych. Żołnierze z kompanii honorowej 18. Batalionu Powietrznodesantowego z Bielska-Białej wykonali Uroczysty Apel Pamięci oraz Salwę Honorową. Następnie zebrani udali się do Domu Strażaka, gdzie miejsce miała część artystyczna wydarzenia, przygotowana przez dzieci ze Szkoły Podstawowej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także wojskowe wystawy promocyjne sprzętu i uzbrojenia. Pamięć o Kapitanie Pawle Cymsie, wielkim, polskim dowódcy, bohaterze I i II wojny światowej, Powstania Wielkopolskiego czy też III Powstania Śląskiego, odznaczonego Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Krzyżem Walecznych (4 razy), Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za wojnę polsko-bolszewicką i Śląskim Krzyżem Powstańczym, w naszej Gminie trwa, a podobne wydarzenia mają znako-

mity wpływ na jej pielęgnowanie. Dlatego też należy gorąco podziękować wszystkim organizatorom tego wydarzenia, na czele z kuratorem uroczystości, Panem Grzegorzem Musidlak z Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Kompania Witkowska im. Kpt. Stanisława Połczyńskiego” oraz Panią Dyrektor SP1 w Bystrej, Łucją Salachna.
Sebastian Snaczke

Pierwszy rok pracy Rady Gminy Wilkowice za nami
W dniu 20 listopada minął dokładnie rok od pierwszej sesji Rady
Gminy Wilkowice, w trakcie której, jako nowi radni, odebraliśmy z rąk
Komisarza Wyborczego, zaświadczenia o wyborze. „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” - złożenie ślubowania
było potwierdzeniem przyjęcia powierzonego nam przez mieszkańców mandatu, bowiem zgodnie z przepisami prawa odmowa złożenia ślubowania jest traktowana jako zrzeczenie się mandatu. Kadencję rozpoczynaliśmy w składzie czternastoosobowym. Wiązało się
to z faktem, że wybrany w drugiej turze na stanowisko Wójta Gminy Pan Janusz Zemanek wcześniej uzyskał również mandat radnego. Skład osobowy Rady został wyrównany do ustawowej liczby 15
radnych poprzez wybory uzupełniające. W trakcie tego roku odbyło
się 12 sesji, podczas których zostało podjętych 111 uchwał dotyczących naszej społeczności lokalnej. Nie brakowało tematów trudnych,
nad którymi, głównie na komisjach Rady Gminy, były prowadzone
liczne dyskusje. Jednak wszystko z myślą o znalezieniu jak najlepszego rozwiązania. Bardzo trudnym momentem była kwestia podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu jednego z radnych.
W związku z tą decyzją pierwszy rok działalności kończymy ponownie w składzie czternastoosobowym. Ten stan zmieni się 19 stycznia
2020 r., ponieważ na ten dzień zostały wyznaczone wybory uzupełniające w okręgu nr 5. W drugi rok kadencji wkraczamy podejmując
kolejne wyzwania, jakimi są uchwały podatkowe oraz uchwały doty-

OGŁOSZENIE
Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 r. (tj.
wtorek - Wigilia) Urząd Gminy
w Wilkowicach, Zakład Obsługi Szkół
i Przedszkoli oraz Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wilkowicach będą nieczynne.
Ponadto informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019
r. Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach
będzie pełnił dyżur w godz. 10:00 – 13:00,
w sprawie wydania aktu zgonu.
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czące gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z tym, co
możemy zaobserwować w mediach, podwyżki w zakresie obu tych
obszarów są koniecznością ogólnopolską i wszystkie samorządy lokalne są niejako zmuszone do podniesienia stawek. Trafnie ten stan
rzeczy został przedstawiony w dzienniku „Rzeczpospolita” z 22 listopada: „Z niewiadomych powodów rząd często traktuje samorząd jak
studnię bez dna, z której można wyczarować dodatkowe pieniądze.
Bo jeśli brakuje pieniędzy na oświatę i podwyżkę płac dla nauczycieli, co obiecał rząd, to samorząd ma dorzucić ze „swoich”. I na innym
miejscu: „Tymczasem samorząd jest taką samą częścią administracji publicznej jak rząd i tak samo nie ma żadnych „swoich” pieniędzy.
Wszystko, co wpływa do lokalnych budżetów, pochodzi z podatków,
opłat i różnego rodzaju danin płaconych przez mieszkańców.” Faktem jest, że pewne działania centralne takie jak obniżenie stawki PIT
oraz zwolnienie z podatku dochodowego osób do 26 roku życia ma
realne przełożenie na mniejsze wpływy do budżetu. Wiele zadań
zostaje „przerzuconych” na samorządy. Niestety nie pociąga to za
sobą finansowania na odpowiednim poziomie pozwalającym na pokrycie realizacji danego zadania w 100%. Temat subwencji oświatowej czy zmian w Karcie Nauczyciela był szeroko dyskutowany na
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Nie chciałbym, żeby
moje słowa były postrzegane jako krytyka czy zarzut pod względem
jakiejś grupy, wobec której wprowadzono nowe uregulowania. Pragnę tylko jasno i wyraźnie podkreślić, że uregulowania centralne
zmniejszające dochody gmin i jednocześnie zwiększające ich wydatki, niestety uderzają w nas samych, czyli mieszkańców danej jednostki. Temat gospodarowania odpadami komunalnymi pojawia się
ze względu na nowe uregulowania ustawowe i konieczność dostosowania uchwał do aktualnie obowiązujących przepisów. Oczywiście pojawia się tu również konieczność ustalenia nowej stawki opłaty, która pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie systemu oraz jego
samofinansowanie. Wśród czynników wpływających na wzrost opłaty wymieniane są: nowe zasady segregacji odpadów, wyższe koszty zagodpodarowania odpadów przez ZGO m.in. wzrost tzw. opłaty
marszałkowskiej i cen odbioru odpadów oraz stały wzrost ich ilości.
W związku z tym, że moje przemyślenia zostały spisane i przekazane redakcji przed sesją, (termin sesji: 27 listopada), decyzje podjęte przez Radę Gminy w zakresie przedstawionych wyżej zagadnień,
postaram się przedstawić w kolejnym numerze.
Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice
Marcin Kwiatek
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Wójt iNFoRMujE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek między innymi:
Ogłosił trzeci przetarg na zadanie „Zimowe utrzymanie dróg
na terenie Gminy Wilkowice poprzez ich odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w sezonie 2019/2020”, z terminem składania ofert
w dniu 28.10.2019 r. nie przyniósł rezultatu. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na cenę złożonych ofert. W związku
z powyższym Zamawiający ogłosił czwarty przetarg na to zadanie, w efekcie którego wyłoniono ofertę na rejon D. Umowa została podpisana w dniu 21.11.2019 r.
W wyniku łącznie czterech przetargów podpisano umowy z trzema różnymi Wykonawcami na rejony A, B oraz D. W pozostałym
zakresie zadanie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy
Wilkowice realizowane będzie przez Referat Służb Technicznych
Gminy Wilkowice.
W dniu 05.11.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnie-

SzANoWNi MiESzkAŃcY!
Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Śląskiego nr 425/19 z
dnia 7 listopada 2019 r. przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Wilkowice w jednomandatowym okregu wyborczym nr 5. Termin wyborów został wyznaczony na dzień
19 stycznia 2020 r. W Obwieszczeniu Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 13 listopada br. zostały wskazane granice okręgu nr 5: Sołectwo Wilkowice: ul. Długa, Dobra, Jesienna, Kościelna, Kręta,
Krzywa, Krzywe Koło, Kwiatowa, Mokra, Nad Wilkówką Nr 1, od
46 - 48, Niecała, Pod Kaplą, Sadowa, Skalna, Strażacka, Wierz-

niem nadzoru autorskiego na dodatkowe sieci kanalizacyjne przewidziane do realizacji w ramach inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice w wyznaczonych obszarach
aglomeracji”. Obecnie Zamawiający jest w trakcie oceny oferty.
W dniu 14.11.2019 r. w wyniku rozstrzygniętego przetargu podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Przebudowa kładki dla
pieszych nad potokiem Białka w ciągu trasy edukacji ekologicznej
w systemie zaprojektuj – wybuduj”.
W dniu 15.11.2019 r. podpisano szereg umów dot. „Zakupu energii elektrycznej do obiektów grupy zakupowej Powiatu Bielskiego”.
Postępowanie przetargowe koordynowane było przez gminę Wilamowice.
Ponadto podpisano umowę dot. „Zimowego utrzymania dróg
na terenie Gminy Wilkowice poprzez ich odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w sezonie 2019/2020” w rejonie D, o której mowa
wyżej.

bowa, Wiśniowa, Wyzwolenia nr parzyste od 80 - 114, nr nieparzyste od 97 - 133A, Zielona, Żywiecka nr nieparzyste od 65 –
119. Ponadto Komisarz Wyborczy w Bielsku – Białej w dniu 18 listopada br. wydał Postanowienie nr 357/2019 o utworzeniu jednego odrębnego obwodu głosownia, któremu nadano numer 10,
a jego granice określono jako część Sołectwa Wilkowice: Dom
Pomocy Społecznej. Wszystkie informacje dot. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wilkowice są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej: https://bip.gwwilkowice.finn.pl/
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kwiatek

NAiWNE śWiAtY ANi DEMiANiuk
30 października w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w BielskuBiałej miało miejsce ciekawe wydarzenie ze świata sztuki - wernisaż wystawy pt. „Naiwne światy Ani Demianiuk”, na której zaprezentowano, w znakomitej większości, najnowsze prace pochodzącej z Mesznej artystki, uzupełnione o starsze, a przy okazji najbardziej charakterystyczne dla Jej stylu dzieła.
Wernisaż otworzyła Pani Iwona Kusak, kierownik bielskiej „Kubiszówki”. Postać Ani Demianiuk oraz drogę Jej artystycznego rozwoju przybliżyła zebranym z kolei Pani Katarzyna Żaczek, opiekun artystyczny Ani z grupy plastycznej „Atelier”. Pani Katarzyna

z dużym wzruszeniem opowiedziała o początkach pracy z Anią Demianiuk, identyfikacji Jej talentu, dotychczasowych sukcesach oraz o artystycznych wycieczkach od
sztuki naiwnej w stronę sztuki nowoczesnej. Anna Demianiuk to malarka-amatorka, która mimo młodego wieku pochwalić może się choćby wyróżnieniem podczas
słynnego konkursu Triennale
Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego
im. Edwarda Sutora. Jej prace już czterokrotnie zostały
też zakwalifikowane do wystawy Art Naif Festiwalu w Katowicach
Nikiszowcu – największego i najbardziej prestiżowego międzynarodowego przeglądu sztuki naiwnej w Europie. Historia Anny Demianiuk stanowi klasyczny przykład artystycznej drogi od terapii
poprzez sztukę do uczynienia z niej życiowej pasji i sposobu na
życie. Wizyta na wystawie pozwoliła nam poznać bliżej twórczość
pochodzącej z Mesznej artystki. Twórczości niebanalnej i w jakiś
sposób niezwykłej, która nawet u laika bez trudu wzbudza głębokie
emocje. Wystawę podziwiać można było do 18 listopada.
Sebastian Snaczke
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Akcja MEN „Szkoła pamięta”
Uczniowie i nauczyciele ZSP w Mesznej włączyli się w akcję Ministerstwa „Szkoła pamięta” i podjęli działania upamiętniające ważne postaci oraz wydarzenia z historii Polski. Celem akcji było
uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci
o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani
z historią naszej miejscowości, regionu i społeczności.
I tak w środę 23 października uczniowie klasy 6a odwiedzili ze zniczami groby osób związanych ze szkołą w Mesznej i społecznością
Mesznej np. pani Józefy Wałegi, kierownika szkoły pana Józefa Jakubca, harcmistrza Józefa Kurowskiego. O tych postaciach opowiedzieli
nam państwo Halina i Stanisław Kępysowie – byli pracownicy szkoły
i osoby nadal związane z harcerstwem, którym bardzo dziękujemy za
ciekawą lekcję historii.
Z kolei w piątek 25 października, kiedy to przypadła kulminacja
działań akcji „Szkoła pamięta” uczniowie klasy 6a przeszli z Mesznej, przez Bystrą do Wilkowic, gdzie zniczami upamiętnili ważne osoby i wydarzenia z historii Polski i regionu. Uczniowie odwiedzili następujące miejsca pamięci:
- tablicę pamiątkową poświęconą płk. Dr Marianowi Szarewskiemu,
- obelisk zamordowanych Polaków przez hitlerowców w czasie II wojny światowej,
- obelisk Szarych Szeregów,
- pomnik kpt. Pawła Cymsa,
- pomnik Ignacego Daszyńskiego,
- pomnik bohaterów wojny polsko-bolszewickiej,
- krzyż Katyń 1940-Smoleńsk 2010,
- pomnik Tomasza Kubicy – uczestnika powstania styczniowego.
Uczniowie rozpoczęli swą historyczną trasę od wspomnień przy tablicy umieszczonej w szkole, a poświęconej byłym patronom szkoły –
partyzantom z rodziny Sikora – Alojzemu, Janowi i Józefowi oraz Józefowi Habdasowi, zamordowanym przez hitlerowców. Okazało się przy

tej okazji, że do 6a uczęszcza prawnuk pana Alojzego Sikory – Bartek
Kwietniewski.
Będąc w Bystrej uczniowie odwiedzili również park Juliana Fałata,
naszego znakomitego artysty oraz zatrzymali się przy kultowej już „ławeczce z Fałatem”.
Bardzo udaną wycieczkę historyczną prowadziły i ożywiały opowieściami panie Urszula Jaskmanicka – Kochaj oraz Renata Trela-Ptaszek.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej

ROZWIŃ SKRZYDŁA ORLE BIAŁY
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, dnia 7 listopada w Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Mesznej odbyły się uroczystości
upamiętniające to, jakże ważne dla wszystkich Polaków, wydarzenie. Po
wprowadzeniu Sztandaru naszej Placówki i odśpiewaniu przez zgromadzonych „Mazurka Dąbrowskiego”, szkolne „Koło teatralne” zaprezentowało przygotowany pod kierunkiem p. Grażyny Kubicy montaż słowno-muzyczny. Przybliżył on niektóre ważniejsze wydarzenia historyczne
związane z powstaniem Państwa Polskiego, okresy jego świetności, czasy rozbiorów i zrywów niepodległościowych, aż do 11 Listopada 1918 r.,
kiedy po 123 latach niewoli Polska odzyskała NIEPODLEGŁOŚĆ. W naszej pamięci na długo pozostanie zaprezentowana przez młodych aktorów poezja: „ Ojczyzno”, Co to jest Polska?”, „Rozwiń skrzydła orle biały”, „Polsko, nie jesteś już niewolnicą” wykonane przy akompaniamencie
muzyki Chopina oraz liczne wojskowe i popularne pieśni o tematyce patriotycznej. Była to bardzo podniosła i wzruszająca uroczystość. Wyrazy
uznania i podziękowania kierujemy do jej organizatorów.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej
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Czwarte urodziny Drugiej Gromady Zuchowej
„Beskidzkie Bieliki”
23 października 2019 r. Druga Gromada Zuchowa „Beskidzkie
Bieliki” obchodziła swoje czwarte urodziny w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami” w Mesznej.
W uroczystości brali udział zaproszeni goście: założyciele „Beskidzkich Bielików” tj. pwd. Jan Sadlok i Katarzyna Gnioździorz
oraz rodzice zuchów. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania piosenki „Sto lat”, a następnie wspólnymi siłami zuchów zgaszone zostały świeczki na torcie, co okazało się sporym wyzwaniem. Nie
zabrakło również innych niespodzianek. Przygotowana prezentacja multimedialna przywołała wspomnienia od pierwszych momentów istnienia jednostki. Przypomniano wszystkich zuchów z Drugiej

Gromady, wspólne wycieczki oraz wspaniałe zbiórki.
Podczas tej rocznicy czworo zuchów opuściło bielikowe gniazdo,
aby udać się do starszej Drużyny Harcerskiej „Falco”, gdzie czekają na nich trudniejsze wyzwania.
Pożegnana została także drużynowa pwd. Beata Damek, która
sznur funkcyjny oraz odpowiedzialność prowadzenia gromady powierzyła druhnie Izabeli Biernat.
Urodzinowe spotkanie było niezwykłe i na długo pozostanie
w naszych wspomnieniach.
Czuj!
pwd. Beata Damek

Do wiedzy przez doświadczenie – wycieczka edukacyjna
Uczniowie szkoły w Mesznej biorą udział w projekcie „Rozwijanie kompetencji kluczowych
uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej”.
Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
w tym wsparcie uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych, podniesienie
efektywności kształcenia i doposażenie placówki oraz stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
Dzięki Panu Wójtowi Gminy Wilkowice możliwy był wyjazd na wycieczkę edukacyjną w ramach zajęć przyrodniczych prowadzonych metodą eksperymentu.
Uczniowie zwiedzili jedną z najpiękniejszych jaskiń w Polsce – jaskinię Raj oraz uczestniczyli
w zajęciach w Centrum Nauki Leonardo da Vinci niedaleko Chęcin. Mogli zwiedzić wystawę i sami
poeksperymentować.
Za przekazane fundusze serdecznie dziękujemy.
J. Prochownik
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MECZ JAKIEGO JESZCZE NIE BYŁO
W jeden z listopadowych weekendów na hali Szkoły Podstawowej
w Rybarzowicach rozegrano, po raz pierwszy w historii Klubu Sportowego Gryf, dwumecz unihokeja.
Debiutancki mecz przed własną publicznością w ekstralidze kobiet miał miejsce popołudniu 16 listopada. Ten historyczny dla
Dziewczyn moment stał się pięknym faktem, dzięki ogromnej ilości pracy, serca i energii Zarządu Klubu, zawodniczek i wielu życzliwych klubowi osób.
W sobotę obejrzeliśmy naprawdę dobre, sportowe
widowisko. Tytaniczna praca zespołu przełożyła się
na... aż 6 trafień do bramki przeciwnika. Ci, którzy
orientują się, jakie dotychczasowe dokonania w ekstralidze miała Drużyna KS Gryfa Rybarzowice, wiedzą, że jest to po prostu milowy krok. Ciężka praca,
zaangażowanie, pasja i zespołowość przyniosły ten
zaskakujący i wzruszający rezultat bramkowy.
Mecz poprzedziła cudowna oprawa. Kto kojarzy atmosferę meczów Gwiazd NBA ALL-STAR
GAME, miał jej namiastkę w półmroku hali sportowej, w świetle jupiterów i dźwiękach, doskonale dobranej do sportowego wydarzenia, muzyki.
Dziewczyny z KS Gryfa niejednokrotnie udowadniały, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych do realizacji. Ich zaangażowanie i waleczność na boisku

wzrasta proporcjonalnie do liczby Sympatyków, którzy licznie wypełnili trybuny hali i żywo dopingowali unihokeistki.
Trzymamy kciuki za następne trafienia KS Gryfa Rybarzowice,
a już 1 grudnia zapraszamy do hali sportowej Szkoły Podstawowej
w Rybarzowicach na kolejne zmagania sportowe niezwykłych Kobiet wyjątkowej drużyny unihokeja.
Zarząd Klubu Sportowego Gryf

SPORTOWY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO
Ostatnie 2 miesiące obfitowały w zawody sportowe z udziałem
naszych uczniów, którzy startowali w zawodach rangi gminnej, powiatowej oraz ogólnopolskiej.
Podczas Powiatowej Ligi Lekkoatletycznej, która odbyła się
19 września w biegu na 600m 3 lokatę wywalczyła Julia Jarzębowska, a wicemistrzynią powiatu w skoku w dal została Zofia Węgrzyn. Nasza Wicemistrzyni potwierdziła swoją znakomitą formę
startując w Czwartkach Lekkoatletycznych, gdzie zajęła bardzo
wysokie 3 miejsce w skoku w dal oraz 3 miejsce w biegu na 60m.
Dnia 24 września, uczennice naszej szkoły odniosły zwycięstwo
w gminnych sztafetowych biegach przełajowych( 6x800m) i awansowały do zawodów powiatowych. 2 października w Zabrzegu odbył
się kolejny etap, gdzie nasze podopieczne uplasowały się na wysokim 5 miejscu. W tych zawodach naszą szkołę reprezentowały: Martyna Mańdok, Martyna Rosiak, Zofia Węgrzyn, Julia Jarzębowska,
Martyna Mirowska, Weronika Drelicharz oraz Anna Pawlik.
Uczniowie w składzie: Weronika Drelicharz, Kinga Dziedzic, Antoni Klimczak, Dominik Wandzel, Emilia Czernek, Martyna Mańdok, Martyna Rosiak, Wiktor Rączka, Jakub Nikiel, Kacper Ferdynus, reprezentowali naszą szkołę podczas IX Ogólnopolskich Integracyjnych Halowych zawodów sportowych. Łącznie we wszystkich konkurencjach, nasza szkolna reprezentacja stawała siedemnaście razy na podium.
6

Liczna grupa naszych sportowców wystartowała 19 października w Jesiennych Biegach na Magurce. Nasi uczniowie pięciokrotnie
stawali na podium. Milena Rączka - 2 miejsce, Chrobak Dominika - 3
miejsce oraz 2 miejsce Martyna Rosiak. Zawodniczka ta zajęła również pierwsze miejsce w biegu głównym na 5 km (kat U16), natomiast Anna Pawlik zajęła 3 lokatę. Szkołę podczas Jesiennych Biegów na Magurce reprezentowali również: Gwóźdź Lena (5m), Kinga Dziedzic (6m), Rączka Laura (8m), Stawowczyk Hania (11m),
Maliszewska Weronika (13m), Julia Przybyła (14m), Witek Marcela (16m), Drelicharz Weronika (5m), Mirowska Martyna (9m), Puda
Igor (6m), Pawlik Jakub (5m), Piotr Pukacz (6m), Krzysztof Stawowczyk (8m), Ferdynus Kacper (6m), Radosław Jakubiec (8m).
Podsumowując, ostatnie 2 miesiące to bardzo intensywny i udany czas dla naszych sportowców. W większości imprez sportowych, to te same osoby reprezentowały naszą szkołę we wszystkich opisanych powyżej zawodach. Tym bardziej należą im się słowa uznania. Nie zawsze wysokie lokaty w imprezach sportowych
liczą się najbardziej, a duch sportowej rywalizacji połączony z zachowaniem zasad fair-play oraz godnym reprezentowaniem barw
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach,
to najwyższa satysfakcja dla nas nauczycieli przygotowujących
dzieci do zawodów.
Beata Szymańczak
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Aktywna jesień w Przedszkolu Publicznym w Wilkowicach

Okres jesieni jest bardzo aktywnym czasem w życiu naszych
przedszkolaków. Piękna aura często zachęca do codziennych spacerów, które pozwalają dzieciom zachować prawidłową sylwetkę,
nabyć odporności, obserwować przyrodę, która jest w koło nas i nieustannie się zmienia. Codzienny ruch zapewnia przedszkolakom
lepszą kondycję, więcej energii tak bardzo potrzebnej w tym wieku
do jakże szybkiego i intensywnego rozwoju psychofizycznego, jak
również zapewnia uśmiech na twarzy dziecka.
Oprócz ruchu, staramy się propagować zdrowy styl życia. Poprzez realizacje tematyki kompleksowej na temat prawidłowego odżywiania, zachęcamy do zjadania każdego dnia odpowiedniej porcji
zdrowych i naturalnych witamin w postaci świeżych warzyw i owoców oraz przetworów z nich zrobionych. Dzieci uczyły się jak zrobić
zdrową sałatkę warzywną, owocową, w jaki sposób i z czego przygotować pyszne, zdrowe i kolorowe kanapki. Dzieci z grup starszych
finalizowały jesienny, trwający dwa miesiące konkurs: „Zdrowo jem,
więcej wiem”.
Wiemy, iż zdrowie to nie tylko ruch oraz prawidłowa dieta to również higiena. Po raz kolejny dzieci przekonały się jak ważne jest
dbanie o swoją własna czystość jak i higienę najbliższego otoczenia
oglądając przedstawienie teatrzyku objazdowego Bajka pt: ,,Kocmouszek.’’. Jak wiemy dla naszego dobrego samopoczucia ważne
jest by nasza psyche też była także brana pod uwagę. I tutaj z pomocą przyszła nam Pani Renia z Naszej Gminnej Biblioteki, która wprowadziła nas w magiczny świat literatury dziecięcej. Dziękujemy jej za
wspaniałe spotkanie i zaprezentowanie wiersza pt: ,,Jesienna kura ‘’
- z twórczości M. Strzałkowskiej. Grupa Smerfy brała aktywny udział

w tym spotkaniu. Cykliczność spotkań w bibliotece i obcowanie z literaturą wpływa na rozwój zainteresowań czytelniczych u dzieci.
W tym miesiącu odbyło się także spotkanie z Filharmonią Śląską
pt: „Czym przyroda się mieni, z perkusją wśród barw jesieni’’. Brały
w nim udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych naszego przedszkola. Przedszkolaki miały możliwość na żywo dotknąć muzyki miały okazję zapoznać się z prezentowanymi przez muzyków instrumentami perkusyjnymi. Dzieci mogły zobaczyć jak wyglądają,
jak prawidłowo na nich się gra oraz jakie dźwięki wydają.
Nasze przedszkole brało udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do
Hymnu’’. Akcja zorganizowana z okazji obchodów 11 listopada Święta Niepodległości. Wszystkie dzieci z naszego przedszkola odśpiewały 4 zwrotki Hymnu Polski. Akcja miała na celu kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozbudzanie miłości i szacunku do ziemi ojczystej. Również przedszkolaki z grup starszych udały się pod ,,Pomnik ku czci Bohaterów Odrodzenia Ojczyzny” - w celu zapalenia zniczy, dla uczczenia pamięci o ludziach walczących za wolność Polski.
Dzieci z grupy Smerfy brały czynny udział w apelu z okazji Odzyskania Niepodległość śpiewając pieśń patriotyczna pt: „Serce w plecaku”.
Jesienią można także świetnie się bawić podczas wykonywania
prac plastycznych z darów tej pory roku a są nimi: kasztany, żołędzie, orzechy, kolorowe liście itp. Dzieci wykonywały z nich co tylko dyktowała im wyobraźnia a wykonane prace można podziwiać
na gazetkach w przedszkolu, oraz na stronie internetowej naszego
przedszkola. Jesień wcale nie musi być nudna.
Sławomira Basiura
Paulina Szymanek

WYCIECZKA KLASY VIII do Oświęcimia

Uczniowie klasy VIII.
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W dniu 17.09.2019 r. odbyła się wycieczka klasy VIII
do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Konzentrationslager Auschwitz – największego niemieckiego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego i obozu zagłady.
74. rocznica wyzwolenia więźniów obozu w Oświęcimiu
przypomina o jednym z najbardziej mrocznych i tragicznych momentów naszej historii. Wspólnie z wychowawcą poznaliśmy historię i okrucieństwo II wojny światowej.
Zrozumieliśmy, dlaczego to miejsce nazywane było
„fabryką śmierci”, gdzie do zabijania ludzi używano komór gazowych z gazem bojowym o nazwie cyklon B, co
to były „marsze śmierci” podczas ewakuacji obozu zimą
w 1945 r. Jakie straszne cierpienia zadawane były Polakom i innym narodowościom prześladowanym przez
Niemcy hitlerowskie podczas II Wojny Światowej w latach 1939 -1945 na terenach okupowanych. To była trudna lekcja historii, ale bardzo ważna dla każdego z nas.
SP 1 w Bystrej
Głos Gminy Wilkowice

Dinozaury, skały i pogoda
W dniu 15 listopada 2019 roku, 20 uczniów klas piątych i szóstych
naszej szkoły, uczestniczących w zajęciach unijnych „eksperymenty
matematyczne”, wzięło udział w jednodniowej wycieczce na Wydział
Przyrodniczy Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Dla dzieci zostały
tam zorganizowane dwa rodzaje warsztatów: „podróż w czasie” oraz
„elementy pogody i prognozowanie pogody”. Podczas pierwszych zajęć uczniowie dowiedzieli się jak powstał nasz Układ Słoneczny i poznali historię geologiczną Ziemi. „Wędrowali w czasie” razem z eksponatami skamieniałości różnych organizmów charakterystycznych
dla poszczególnych er i okresów geologicznych. Poznali przełomowe
wydarzenia w dziejach Ziemi i Kosmosu. Liczne animacje komputerowe uatrakcyjniły zajęcia i pomogły w zrozumieniu i zapamiętaniu ciekawych, ale trudnych pojęć z kosmologii i geologii.
Warsztaty dotyczące pogody przybliżyły uczniom podstawy meteorologii. Dzieci zapoznały się ze składnikami pogody i zobaczyły jak
wyglądają urządzenia służące do ich pomiarów. W pierwszej części
warsztatów zostały przedstawione uczniom takie przyrządy pomiarowe jak: deszczomierz, różne rodzaje termometrów, termograf, barometr, wiatromierz, higrometr włosowaty, psychrometr, heliograf Campbella-Stokesa. Dzieci oglądały te urządzenia i zapoznawały się z ich
przeznaczeniem i sposobem działania. Zostały również pokazane jednostki, w jakich są mierzone poszczególne składniki pogody. W związku z bardzo sprzyjającą aurą, drugą część tych zajęć uczniowie spędzili w ogródku meteorologicznym. Zobaczyli tam omówione wcześniej przyrządy pomiarowe zamontowane w odpowiednich „skrzynkach” i podłączone do systemu komputerowego, który na bieżąco monitoruje stan pogody i przesyła dane do centrali.
W przerwie pomiędzy zajęciami uczestnicy wycieczki obejrzeli wystawę minerałów, skał i skamieniałości, ekspozycję „Dawne
Krajobrazy naszego Regionu”, oraz modele dinozaurów: TRICERATOPS, TYRANOZAUR, CELOFYZ. W końcu, po dużej dawce
wiedzy, dzieci skorzystały z obiadu w pizzerii.
Wycieczka była bardzo udana, ucznio m dopisywały humory.
W imieniu wszystkich uczestników i opiekunów składamy serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Wilkowice, za sfinansowanie tej
imprezy edukacyjnej.
ZESPÓŁ PROMUJĄCY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ
im. bł. JANA PAWŁA II W MESZNEJ

W Królestwie Szkołolandii – czyli o pasowaniu
na ucznia w SP im. bł. Jana Pawła II w ZSP w Mesznej
,,W Królestwie Szkołolandii wielkie nieszczęście się stało, smok
porwał księżniczki, bo jeść mu się chciało…” tymi słowami rozpoczęła się inscenizacja klas pierwszych, połączona z pasowaniem na ucznia w dniu 14.10.2019 r. Dzielni rycerze „ołówkowymi mieczami” walczyli ze smokiem w obronie swoich koleżanek
- księżniczek. Smok nie chciał ich uwolnić, postawił warunek dzieciom: „najpierw zaprezentujcie, co potraficie”. Śpiewając i recytu-

jąc wszyscy udowodnili, że mają wiedzę i umiejętności potrzebne uczniom w klasie I oraz mogą zostać pasowani na uczniów naszej szkoły.
Na koniec zgodnie z tradycją „pierwszaki” otrzymały rogi obfitości oraz pamiątkowe dyplomy. Nowych uczniów witamy w naszej
szkole!
Zespół Promujący SP im. bł. Jana Pawła II w ZSP w Mesznej.
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pAtRiotYzM W pRzEDSzkoLu puBLiczNYM W BYStREj
to NiE tYLko „puStE” SłoWA
Obchody Święta Niepodległości rozpoczęliśmy przyłączając się do akcji MEN „Szkoła pamięta”. Chcąc uwrażliwić
nasze przedszkolaki na potrzebę pielęgnowania pamięci
o bohaterach naszej wolności,
szczególnie tych, którzy związani są z historią naszego regionu, grupy starsze „Misie”
i „Ogniki” złożyły znicze pod
pomnikiem Szarych Szeregów
oraz kpt. Pawła Cymsa, natomiast grupy młodsze „Myszki” i „Skrzaty” pod pomnikiem
dr. płk. Mariana Szarewskiego,
poznając w ten sposób ważne wydarzenia z historii naszej
miejscowości.
Kształtując poczucie patriotyzmu dzieci z naszego przedszkola miały możliwość uczestniczenia w widowisku słowno – muzycznym „Niepodległa z sercem” wystawionym
przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” w Bielskim Centrum Kultury w Bielsku – Białej w ramach Rządowego Programu ASOS 2014-2020 „Szczęśliwy senior
60+ z Pasją” oraz Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”. W tym integracyjnym przedstawieniu dla mieszkańców naszego powiatu, oprócz
przedszkolaków z Bystrej występowała młodzież niepełnosprawna
z rodzicami ze stowarzyszenia, seniorzy z Kóz i świetlic środowiskowych w Bielsku – Białej oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 36. Tańce narodowe, wiersze patriotyczne oraz odrobina historii zapadły w pamięć oglądających, a wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przez występujących i widownię, wywołało wiele wzruszeń oraz wspomnień. I nie tylko dla najmłodszych była to doskonała lekcja patriotyzmu.
Rozwijając u naszych najmłodszych poczucie tożsamości narodowej oraz szacunek dla historii Polski 8 listopada 2019 r. o symbolicznej godzinie 11:11 przyłączyliśmy się do akcji „Szkoła do
hymnu”, wspólnie odśpiewując 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.
Była to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy MEN „Rekord dla
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Niepodległej”, w której również uczestniczyliśmy. Uzupełnieniem
była patriotyczna uroczystość przedszkolna, w której brały udział
dzieci z wszystkich grup. Własnoręcznie wykonane biało – czerwone kotyliony pięknie prezentowały się na białych bluzkach i koszulach. Biało – czerwone chorągiewki dumnie powiewały podczas
wspólnego śpiewania i tańczenia, a słowa Pani dyrektor: „Patriotyzm to nie tylko puste słowa” wprowadziły podniosłą atmosferę,
która trwała przez całą uroczystość.
Patriotyzm to także więź z Polakami, którzy mieszkając poza granicami naszego kraju - polskość pielęgnują. Dlatego więc przyłączyliśmy się do akcji charytatywnej „Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach - Pomagamy polskim dzieciom i Polakom na Kresach”. Zgromadzone w przedszkolu artykuły spożywcze, słodycze i artykuły
szkolne zostały przewiezione do Delegatury Śląskiego Kuratorium
Oświaty w Bielsku – Białej. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za włączenie się w zbiórkę, a przede wszystkim za serce i duże zaangażowanie, bo przecież każdy z nas może zostać Świętym Mikołajem.
Aleksandra Jaślanek
Agnieszka Ziemianska
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co u NAS...
W jeden z październikowych poniedziałków odwiedził nas objazdowy teatrzyk w przyczepie, co samo w sobie było ogromną
atrakcją dla przybyłej publiczności! Nowatorska forma przedstawienia łączy projekcję z tradycyjnym aktorstwem. Spektakl
oparty na tekstach znanego satyryka Andrzeja Waligórskiego zawierał zarówno wesołe jak i smutne historie. Dziękujemy
i gratulujemy Panu Adamowi Walnemu pomysłu, wykonania
oraz zdobycia wielkiego zainteresowania naszych najmłodszych odbiorców,
które po przedstawieniu, zaciekawione, obsypały go pytaniami!
Za nami kolejne spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Filmowego „Promyk”, podczas którego
obejrzeliśmy film „Jak
pies z kotem” w reż.
Janusza Kondratiuka,
który przedstawia słodko-gorzki obraz relacji
rodzinnych. Tego wieczoru odwiedził nas
odtwórca głównej roli
Pan Olgierd Łukaszewicz! Dziękujemy licznie zgromadzonej
publiczności za czynny udział w dyskusji oraz naszemu gościowi za przybycie i podzielenie się swoją wiedzą. Wizyta tak znakomitego aktora była dla nas prawdziwym zaszczytem.

Choć w Polsce tego roku zagościła piękna „złota jesień”, my
w jeden z wtorkowych wieczorów przenieśliśmy się wraz z Panem Mariuszem Kabutem do słonecznych Włoch. Pan Mariusz
pokazał zgromadzonym piękne zdjęcia z wypraw górskich, zabytki jak i cudne plaże. Dziękujemy prelegentowi za przygotowanie prezentacji.
8 listopada wspominaliśmy wokalistkę Billie Holiday poświęcając jej wspaniały, zaduszkowy koncert w wykonaniu Beaty Przybytek. „Lady sings The Lady” – tak ujął to Pan Wiesław Brzóska zapowiadający występ. „Lady Beacie” towarzyszyli na scenie znakomici muzycy: Bogusław Kaczmar – fortepian, Jarosław Bothur
– saksofon, Adam Kowalewski – kontrabas, Arek Skolik – perkusja.
Dziękujemy całemu Zespołowi za cudowny koncert, a Państwu za
liczne uczestnictwo w tym wydarzeniu oraz za miłą atmosferę tego
wspólnie spędzonego wieczoru.

W środę 13 listopada w Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia”, która
znajduję tuż obok Promyka, odbyło się kolejne spotkanie z psychodietetykiem Panią Wiesławą Rusin. Tym razem Pani Wiesia opowiedziała o keto odżywianiu, czyli o znanych dietach Kwaśniewskiego
i dr Dąbrowskiej, o podobiznach i różnicach, o zaletach i wadach.
Jedno jest pewne, że wszyscy, którym zależy na zdrowym odżywianiu wynieśli mnóstwo ciekawej wiedzy i smacznych zdrowych przepisów, można też było skosztować propozycji zdrowego śniadania
przygotowanego przez Panią Wiesię oraz domowych octów przygotowanych przez słuchaczy. Cieszymy się, że te spotkania mają tak
wielu zwolenników i zapraszamy na kolejne już 11 grudnia.
20 listopada odwiedziła nas młodzież szkolna z naszej Gminy,
aby obejrzeć przedstawienie „Marzenie Nataszy” w reż. Bartłomieja Miernika i wziąć udział w warsztatach. Spektakl przygotowany przez Fundację Banina miał charakter teatru w klasie szkolnej, opowiadał o potrzebie miłości i o współczesnej nastolatce. Stanowił punkt wyjścia do rozmowy o uczuciach i bliskości. Drugą częścią spotkania z Fundacją były warsztaty, podczas których młodzież chętnie dzieliła się swoimi przeżyciami
i przemyśleniami. Nasi uczniowie świetnie się spisali! Dziękujemy Fundacji Banina za tak wspaniałą inicjatywę i gratulujemy pomysłowości.
Głos Gminy Wilkowice
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Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej w ZSP w Mesznej
W czwartek 07.11.2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Mesznej odbył się III Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej.
Uroczystość rozpoczęła się od montażu słowno – muzycznego pt.
„Droga do wolności” w wykonaniu uczniów ZSP w Mesznej wyreżyserowanego przez Panią Grażynę Kubicę. Po pięknym i wzruszającym widowisku przyszła pora na zmagania konkursowe. Jako
pierwsza zaprezentowała się grupa maluszków. Dzieci, które po raz
pierwszy występowały przed tak dużą widownią, zaśpiewały utwór
„Płynie Wisła płynie”. Następnie na scenę wkroczyła grupa średniaków, która wykonała piosenkę „Rodzinny kraj”. Ostatnim uczestnikiem w tej grupie wiekowej były starszaki z pieśnią „Morze, nasze
morze”. Po występach przyszedł czas na wyniki. Jury po krótkich obradach oznajmiło swój werdykt: wszystkie trzy grupy ex aequo zajęły
pierwsze miejsce. Jurorzy dodatkowo przyznali wyróżnienie najstarszej grupie – starszakom – za piękne, oryginalne, marynarskie stroje. Wszystkie dzieci z wielkim przejęciem i radością przyjęły dyplomy i drobne upominki, a następnie z uwagą słuchały występów grup
i solistów z kolejnych kategorii wiekowych.
W kategorii uczniowie klas I-III pierwsze miejsce zajęła klasa III
z utworem „Serce w plecaku”, najlepszym duetem okazały się J. Kaczmarczyk oraz M. Ślosarczyk z klasy IIa, które wykonały pieśń „Róże
czerwone”, natomiast solistka K. Tlałka również z klasy IIa otrzymała wyróżnienie za wykonanie utworu „Szara piechota”. Uczniowie klas IV – VI występowali w dwóch kategoriach: zespoły powyżej sześciu osób oraz zespoły poniżej sześciu osób. W pierwszej kategorii wygrała Schola dziecięca wykonując wzruszający utwór z czasów wojny „Dziś idę walczyć - Mamo!”. W drugiej kategorii – zespoły poniżej sześciu osób - pierwsze miejsce zajęły K. Grzybowska,

E. Markiewska oraz J. Gębala - uczennice klasy VIa, które zaśpiewały piosenkę „Dziewczyna z granatem”, natomiast najlepszymi duetem
w tej kategorii wiekowej okazali się uczniowie klasy IV: M. Juraszek
i D. Kubica z jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich piosenek
wojskowych „Pierwsza brygada”. W kategorii soliści pierwsze miejsce ex aequo zajęły A. Sadlok z klasy IV z pieśnią „Ojczyzno ma” oraz
M. Sadlok z klasy VIa z utworem „Białe róże”.
Przegląd Pieśni Patriotycznej był dla wszystkich przedszkolaków i uczniów wyjątkowym wydarzeniem, które na długo pozostanie w ich pamięci. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim
osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia, jurorom, a także rodzicom, którzy tak licznie przybyli podziwiać i wspierać swoje pociechy.
Zespół Promujący Przedszkole w Mesznej

ROZMAITOŚCI FOLKOWO-PATRIOTYCZNE
Na przełomie października i listopada 2019 r. uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej brali udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Rozmaitości Folkowo-Patriotyczne”. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci pięknem naszej Ojczyzny, kształtowanie
poczucia przynależności do narodu i kraju oraz inspirowanie do
własnej pracy twórczej. Konkurs zorganizowany został i przeprowadzony przez wychowawców świetlicy szkolnej.
Oto lista laureatów:
I miejsce: S. Ślusarczyk; M. Duda
II miejsce: B. Holli; M. Hammani; K. Fijak;
J. Kaczmarczyk
III miejsce: F. Zieliński; M. Ślosarczyk; J. Galas
Wyróżnienie: G. Turowski
Gratulujemy!
ZESPÓŁ PROMUJĄCY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ
im. bł. JANA PAWŁA II W MESZNEJ
Głos Gminy Wilkowice
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Dzień nauczyciela ZSP w Mesznej
Dzień Edukacji Narodowej powszechnie nazywany jest Dniem
Nauczyciela. Początkowo święto nosiło właśnie tę nazwę i obejmowało tylko tę grupę zawodową.
Jego obchody rozpoczęły się w 1972 r., kiedy uchwalona została ustawa „Karta praw i obowiązków nauczyciela”. Dopiero
w 1982 r. ustawowo zmieniło nazwę na Dzień Edukacji Narodowej.
W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony święto wszystkich pracowników oświaty.
Komisja Edukacji Narodowej powstała formalnie na mocy
uchwały Sejmu z 14 października 1773 r. Głównym inicjatorem
powstania Komisji był ksiądz Hugo Kołłątaj, pod którego kierownictwem całkowicie zreorganizowano oraz utworzono od podstaw
system szkół. Ówcześni eksperci opracowali trzystopniowy model
szkół podstawowych i średnich. Najniższym stopniem były szkoły
parafialne przeznaczone dla niższych stanów, pośrednim szczeblem były państwowe szkoły powiatowe – do których głównie trafiały dzieci z rodzin zamożniejszych, ale które były też otwarte dla
najzdolniejszej młodzieży ze stanów niższych. Stopniem najwyższym były dwa uniwersytety – w Wilnie i Krakowie, przy których
utworzono seminaria nauczycielskie.
W ramach reformy edukacji podstawowej stworzono Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które opracowało pionierskie podręczniki. Należy podkreślić, że dopiero dzięki pracom Komisji Edukacji Narodowej, język polski stał się osobnym przedmiotem nauczania. Historię Polski i historię naturalną także wprowadzono do
przedmiotów nauczania. Opracowano szereg przepisów i programów dla szkół między innymi dopuszczających do nauki dziewczęta na równych prawach z chłopcami.
Kilkudziesięciotysięczna kadra nauczycielska wykształcona wedle wzorców Komisji Edukacji Narodowej, kontynuowała działalność w jej duchu jeszcze długo po utracie niepodległości przez
Rzeczpospolitą, wychowując kolejne pokolenia nowocześnie wykształconej młodzieży.

W Dniu Edukacji Narodowej, wolnym od zajęć lekcyjnych, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej, odbył się uroczysty apel
upamiętniający historyczne wydarzenie oraz pracowników szkoły.
Starsi uczniowie zaprezentowali montaż słowno-poetycki, przygotowany pod kierunkiem opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
Podczas uroczystości przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia wszystkim pracownikom szkoły.
Grupa nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy pedagogicznej została wyróżniona przez Panią Dyrektor słowami uznania, podziękowaniami oraz okolicznościowymi dyplomami. Docenieni zostali także niektórzy pracownicy administracyjni i obsługi szkoły.
Za trud włożony w ich edukację, uczniowie wyrazili nauczycielom swą wdzięczność wręczając symboliczny kwiat i własnoręcznie wykonane okolicznościowe kartki.
ZESPÓŁ PROMUJĄCY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ im. bł.
JANA PAWŁA II W MESZNEJ

By było bezpiecznie i miło
Troska o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków jest priorytetowym
zadaniem naszej placówki, dlatego
od pierwszych dni pobytu, mając na
względzie dobro dzieci, nauczycielki
starają się wdrożyć zasady bezpiecznego zachowania w grupie, w placówce, w ogrodzie, na spacerze, jak i wykształcić u dzieci nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw. Realizując zadania w tym zakresie przedszkolaki uczą się
właściwego zachowania podczas pobytu w przedszkolu i poza nim,
wychowawca ustala wspólnie z podopiecznymi zasady i normy obowiązujące w grupie tworząc „Kodeks przedszkolaka”, wdraża do przestrzegania ustalonych zasad, zgodnej zabawy i zgodnego współżycia z rówieśnikami. Podczas spacerów dzieci uczą się właściwego zachowania oraz zasad ruchu drogowego. Niezwykle ciekawym i ważnym wydarzeniem było spotkanie z Paniami Policjantkami. Pani Ilona i Pani Agnieszka opowiedziały, jak ważna i odpowiedzialna jest ich
praca, jakie są zasady uczestnictwa w ruchu drogowym oraz przestrzegały przed niebezpiecznymi sytuacjami, które mogą zagrażać
małemu obywatelowi. Przedszkolaki mogły też zobaczyć, jak wygląda
strój policjanta, przymierzyć czapkę policyjną i posiedzieć w radiowozie - za co serdecznie dziękujemy!
Dziecko bezpieczne to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne, więc gdy
nasi wychowankowie wstępnie poznali zasady bezpieczeństwa i za16

adoptowali się w nowym środowisku 29 października odbyło się uroczyste „Pasowanie na przedszkolaka Przedszkola w Bystrej”. Mimo
stresu nowe przedszkolaki z uśmiechem na twarzach poradziły sobie
z torem przeszkód, zjadły warzywa i wypiły „magiczny” napój, po czym
przystąpiły do aktu pasowania, czyli dotknięcia ramienia przez Panią
Dyrektor ogromną kredką. Nowe przedszkolaki złożyły uroczyste ślubowanie, otrzymały pamiątkowe dyplomy i kolorowe birety, wstępując
tym samym w poczet naszej społeczności przedszkolnej. Gratulujemy
i życzymy bezpiecznego pobytu w przedszkolu!
Olimpia Podwacietnik
Przedszkole Publiczne w Bystrej

Głos Gminy Wilkowice

Grupa taneczno-muzyczna oraz Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia
Beskidzka” serdecznie zapraszają na zajęcia w trzech grupach
wiekowych: 6-11 lat, 12-30 lat oraz 30 wzwyż.
Odbywają się następujące zajęcia :
- taneczne - tańce regionalne, narodowe oraz standardowe
(walc angielski, tango ,walc wiedeński, foxtrot)

- nauka gry na skrzypcach, akordeonie, kontrabasie
- obrzędowo-inscenizacyjne (kolędnicze, okolicznościowe)
Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Kontakt poprzez: stronę fb/ziemiabeskidzka, mail: zespolregionalny@gmail.com, tel: 513272794

Głos Gminy Wilkowice

17

18

Głos Gminy Wilkowice

2.12 (poniedziałek)
ZSP w Mesznej
2.12 (poniedziałek)
GOK „Promyk”
5.12 (poniedziałek)
„Stara Szkoła”
6.12 (piątek)
GOK „Promyk”

8.12 (niedziela)
GOK „Promyk”

8.12 (niedziela)
ZSP w Mesznej
11.12 (środa)
IR „Stara Stolarnia”
17.12 (wtorek)
GOK „Promyk”
19.12 (czwartek)
OSP Bystra
26.12 (czwartek)
Kościół w Wilkowicach
27.12 (piątek)
GOK „Promyk”
27.12 (piątek)
IR „Stara Stolarnia”
29.12 (niedziela)
Kościół w Bystrej Krak.
5.01 (niedziela)
OSP w Wilkowicach
6.01 (poniedziałek)
Biwak w Bystrej
6.01 (poniedziałek)
Kościoły parafialne
12.01 (niedziela)
Kościół w Bystrej Krak.
12.01 (niedziela)
Kościół w Bystrej Śl.
12.01 (niedziela)
Kościół w Mesznej
1.02 (sobota)
Kościół w Bystrej Krak.

----------------------------------------9:00 - 18:00 – Kiermasz bożonarodzeniowy.
bożonarodzeniowy
----------------------------------------17:00 – Wernisaż fotografii poplenerowej „Gody
„
Żywieckie 2019”,
spotkanie z panem Tadeuszem Trębaczem „Honorowym Dziadem Żywiecczyzny”.
-----------------------------------------17:00 – Mikołajki w Huciskach.
-----------------------------------------17:00 - Wieczór Mikołajkowy w „Promyku”:
„Promyku”
- przedstawienie
rzedstawienie „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków”,
- otwarcie międzynarodowej wystawy dziecięcych kartek świątecznych,
świątecznych
- wręczenie nagród w konkursie plastycznym dla dzieci,
dzieci
- spotkanie dzieci z Mikołajem Beskidzkim,
Beskidzkim aniołem i diabłem.
-----------------------------------------11:00 - 17:30 – Wystawa rękodzieła bożonarodzeniowego,
bożonarodzeniowego
11:30 - Poranek filmowy dla dzieci: „Święty
„
Mikołaj dla wszystkich”,
12:00 - 16:00 – Warsztaty robienia „światów”,
„
14:00 - Koncert świąteczny grup muzycznych z „Promyka”,
16:30 - Familijny seans filmowy: „Magiczne święta Ewy”.
Ewy”
-----------------------------------------15:00 – Mikołajki w Mesznej.
-----------------------------------------17:00 – Spotkanie z psychodietetykiem: „Powrót
„
do korzeni –
warzywa korzeniowe w tradycji, nie tylko,
tylko świątecznej.”
-----------------------------------------19:00 – Świąteczny seans filmowy.
-----------------------------------------17:00 – Wigilia dla samotnych.
-----------------------------------------Góralskie Kolędowanie.
-----------------------------------------17:30 – Bajkowe Jasełka w wykonaniu grupy teatralnej „Experior” z „Promyka”
połączone z koncertem kolęd w wykonaniu ZPiT „Ziemia Beskidzka”.
-----------------------------------------17:00, 19:00 – Zwiedzanie z przewodnikiem świątecznie przystrojonej
Izby Regionalnej. Zapisy pod nr tel. 33 817 07 73.
-----------------------------------------16:30 – XX Spotkanie z kolędą im. Piotra Jakóbca.
-----------------------------------------15:30 – Noworoczny Koncert Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wilkowic.
-----------------------------------------„Bystrzańskie Gody – Kolędnicy Przebierańcy”
12:00-14:00 – grupy dzieci, od 14:30 – grupy dorosłych.
----------------------------------------Orszak Trzech Króli – wymarsz grup kolędniczych
ze swoich parafii, przyjęcie Orszaku
na Biwaku w Bystrej o godz. 14:00.
-----------------------------------------11:00 – Msza Św. z Jasełkami „Mali Hyrni” z Nowego Targu.
-----------------------------------------13:00 – Międzynarodowy
Konkurs Kolęd i Pastorałek
„IV Beskidzka Bitwa na kolędy”.
-----------------------------------------14:00 – XXVI Przegląd
Kolęd i Pastorałek
oraz konkurs plastyczny.
----------------------------------------13:00 – Przegląd Kolęd i Pastorałek.

na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY
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ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNĄ WIZYTĘ DO
NOWEGO
STUDIA MODELOWANIA SYLWETKI & MEDYCYNA ESTETYCZNA

Batex

elektronik

QUEEN

W NASZEJ OFERCIE:
ZAMRAŻANIE TKANKI TŁUSZCZOWEJ
ZABIEGI FALĄ RADIOWĄ, ULTRADŹWIĘKI
LIFTING TWARZY, SZYI, DEKOLTU
LIKWIDACJA ZMĘCZONYCH NÓG/ DRENAŻ LIMFATYCZNY/ SAUNA INFRARED

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

ORAZ INNE ZABIEGI POZWALAJĄCE ZACHOWAĆ MŁODY WYGLĄD NA DŁUŻEJ
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU . ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

LOGOPEDA – PEDAGOG
FITI-CAR
mgr Ewa Tobiczyk
WILKOWICE
- terapia logopedyczna
- terapia pedagogiczna
(problemy wczesnoszkolne)

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
tel. +48 512 157 598
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

INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE,

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWISFITI-CAR
C.O. GAZ
WILKOWICE
SAMOCHODY
BOGDAN
DAMEK
MOTORY, SKUTERY, QUADY

MESZNA UL. WESOŁA
3
FITI-CAR

WILKOWICE
NIP 9371149221 REGON
383819909

TEL. 663156351
URBAN FOX

Magister
filologii germańskiej
t: 734 604 155
Usługi Malarskie

e: urbanfoxbielsko@gmail.com
udzieli
lekcji z języka niemieckiego
na każdym poziomie nauczania

Posiadam wieloletnie doświadczenie
w nauczaniu. Zapewniam materiały do
Firma Urban Fox oferuje :
nauki oraz zajęcia w przyjaznej atmosferze.
¥ Malowanie domów ,mieszkań

¥ Malowanie lokali handlowych i użytkowych

Tel. 600 764 062

¥ Malowanie biur, szlół, przdszkoli

¥ Solidne I profesjonalne wykonanie, Bezpłatne wyceny, wystawiamy faktury VAT.

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
Lek.med. Maciej Majcherczyk
W ii ll kk oo w
w ii cc ee
SAMOCHODY
specjalista chorób wewntrznychGG łł oo ss GG mm ii nn yy W
Lek.med.
Maciej
Majcherczyk
ENDOKRYNOLOG
MOTORY, SKUTERY,
QUADY
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.Ê608Ê010Ê828Ê
www.tomedic.comÊ
www.tomedic.com
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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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KB PROJECT
PRACOWNIA MEBLARSKA

OBNIŻ KOSZTY OGRZEWANIA!

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIA W TECHNIKACH
GRZANIA

Kuchnie na wymiar
Szafy, garderoby, zabudowy
Inne meble na wymiar
(dziecięce, biurowe, łazienkowe,
garażowe, itp.)

POMIAR I WYCENA
GRATIS!

Profesjonalna wizualizacja.
Ul. Wilkowska 740 A, 43-378 Rybarzowice
tel. 694 488 445
biuro@kbproject.pl
www.kbproject.pl

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

BANK
SPÓŁDZIELCZY
w BYSTREJ
BANK
SPÓŁDZIELCZY
w BYSTREJ
43-360 Bystra,
ul. Zdrojowa
tel./faks:
8171-245,
43-360
Bystra, ul.3,Zdrojowa
3, (0-33)
tel./faks:
(0-33)8171-371
8171-245, 8171-371
e-mail: bank@bsbystra.pl,
www. bsbystra.pl
e-mail: bank@bsbystra.pl,
www. bsbystra.pl

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
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Oferta aktualna
odaktualna
1 grudnia
r. do 31
stycznia
2020
r.
Oferta
od2019
1 grudnia
2019
r. do 31
stycznia
2020 r.

SzczegółySzczegóły
promocji promocji
na stronie
nainternetowej
stronie internetowej
oraz w placówkach
Banku
Spółdzielczego
w Bystrejw Bystrej
oraz w placówkach Banku Spółdzielczego
GłosGminy
GminyWilkowice,
Wilkowice,bezpłatna
bezpłatnagazeta
gazetainformacyjna
informacyjna Gminy
GminyWilkowice.
Wilkowice. Nakład
Nakład 2000
2000 szt.
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Głos
Wydawca:
Urząd
Gminy
w
Wilkowicach,
ul.
Wyzwolenia
25,
43-365
Wilkowice
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice
Tel.(+48
(+4833)
33)499
49900
0077
77w.
w.414
414(w
(wgodz.
godz.od
od8.00
8.00do
do 15.00),
15.00), e-mail:
e-mail: redaktor@wilkowice.pl
redaktor@wilkowice.pl
Tel.
Redaktor
naczelny:
Maciej
Mrówka
Redaktor naczelny: Maciej Mrówka
Redakcja
zastrzega
sobieprawo
prawowyboru
wyborudo
do druku
druku nadesłanych
nadesłanych tekstów,
tekstów,
Redakcja zastrzega sobie
a
także
ich
skracania
i
redagowania.
a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanychmateriałów
materiałówredakcja
redakcjanie
niezwraca.
zwraca.Serwis
Serwis internetowy:
internetowy: www.wilkowice.pl
www.wilkowice.pl
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Skład
i
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Wydawnictwo
„Prasa
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Bielsko-Biała,
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Dubois
4, tel.
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Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4,
Głos Gminy Wilkowice
Głos Gminy Wilkowice
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WYMiEŃ StARY WęgLoWY NA NoWY gAzoWY
- NABóR WNioSkóW
Szanowni Mieszkańcy!
Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że 28 sierpnia
br., Rada Gminy Wilkowice podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wilkowice na lata
2019-2023. Kolejnym etapem było wspólne wypracowanie zasad
udzielania dotacji celowej Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
dla mieszkańców gminy. 30 października 2019 r. podjęto Uchwałę w sprawie uchwalenia zasad dotacji celowej przez Radę Gminy. Szczegółowe warunki udzielania dofinansowania zadań określonych w Programie określa regulamin. Zachęcam Państwa do
szczegółowego zapoznania się z jego treścią.
Regulamin udzielania dotacji, znajduje się na stronie urzędu
www.wilkowice.pl
Celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Wilkowice na lata 2019-2023 jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych, wytwarzanych przez indywidualne domowe kotłownie oraz ograniczenie
możliwości spalania w nich odpadów, w budynkach będących własnością inwestorów na terenie gminy Wilkowice.
Wdrażanie programu realizowane będzie etapowo z uwzględnieniem zakładanych limitów ilościowych. W ramach etapu pierwszego wdrażania Programu, który obejmuje rok 2020, ustala się limit
wymiany istniejących źródeł ciepła w 50 budynkach.

Fundacja Pomocy Prawnej „SUBVENIO”
zaprasza wszystkich zainteresowanych
na szkolenie z zakresu
PRAWA SPADKOWEGO
które odbędzie się w dniu

11 grudnia 2019 r. (środa)
o godz. 14:00
W WILKOWICACH,
ul. Wyzwolenia 25
w budynku Urzędu Gminy
(sala sesyjna)
UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY!
ILOŚĆ OSÓB MOGĄCYCH WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST OGRANICZONA,
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ PRZYBYCIA NA SZKOLENIE.

OSOBA PROWADZĄCA:

radca prawny Agnieszka Macura

Szkolenie finansowane jest ze środków otrzymanych z Powiatu Bielskiego z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, w ramach realizowanego zadania publicznego na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw, w związku z realizacją przez Fundację Pomocy Prawnej „Subvenio” umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego o którym mowa
w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zawartej ze Starostą Bielskim.
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Dofinansowanie dotyczy wymiany starych kotłów na paliwo stałe
(węgiel, drewno) na nowe ogrzewanie gazowe.
Program dotacji obejmie budynki mieszkalne, tj. przeznaczone
i wykorzystywane na cele mieszkaniowe w co najmniej 70% powierzchni. Dotację może uzyskać osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do budynku. Program nie obejmie budynków, w których
nie jest zainstalowane żadne źródło ciepła (np. nowobudowane budynki) lub gdy wymiana pieca/kotła została już wcześniej wykonana.
Maksymalna wysokość dotacji wynosi 5 tys. złotych.
Aby móc otrzymać dofinansowanie należy wraz z wnioskiem złożyć wymagane oświadczenia i dokumenty dostępne w zakładce
EKOLOGIA/WYMIANA PIECÓW.
Dotacja zostanie wypłacona po zrealizowaniu inwestycji.
Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest lista rankingowa inwestycji. Lista rankingowa sporządzona będzie według daty złożenia wniosku. W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu decydować będzie kolejność
wpływu do Gminy.
Miejsce na liście rankingowej lub liście rezerwowej nie może być
przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia praw przez inne osoby.
Wniosek, który będzie wymagał uzupełnienia, a tym samym będzie niekompletny, należy uzupełnić w terminie 14 dni od złożenia, w przeciwnym razie nie zostanie umieszczony na liście rankingowej.
Operator Programu, na podstawie złożonego Wniosku, dokonuje
Weryfikacji, której wynikiem jest sporządzony protokół.
Wnioski w wersji papierowej należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Wilkowicach w godzinach pracy urzędu.
Wszelkich informacji w sprawie Programu udzielają pracownicy Referatu Inwestycji pok. 306. Operatorem Programu jest Pani
Małgorzata Dzimierska tel. 33/499-00-77 wew. 122 lub 306.
Wniosek o udzielenie dotacji oraz pozostałe niezbędne oświadczenia i załączniki dostępne są do pobrania na stronie www.wilkowice.pl/p/smog oraz w pokoju nr 306 w Urzędzie Gminy Wilkowice.
Termin składania wniosków: 2 grudnia 2019 r., od godz. 09:00 do
31 stycznia 2020 r. do godz.12:00.
Lista rankingowa osób, które zakwalifikowały się do skorzystania z Programu oraz otrzymają dofinansowanie na wymianę kotła,
zostanie ogłoszona 10 lutego 2020 r., o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy.
Urząd Gminy w Wilkowicach

Głos Gminy Wilkowice

