Rok VII nr 9 (80) Wrzesień 2013 r.

miesięcznik, pismo bezpłatne

ISSN 1897–3566

XIV DNI MESZNEJ już za nami…

W tym roku meszniańskie święto, czyli tradycyjne DNI MEsznej trwały tylko dwa dni. W pierwszym dniu, czyli sobotę świętowanie zaczęto
tradycyjnie Mszą św. w intencji mieszkańców i gości, odprawioną przez
Księdza Proboszcza Andrzeja
Piotrowskiego
w zabytkowej kapliczce
przy ulicy Agrestowej
w Mesznej. Uroczystego
otwarcia XIV Dni Mesznej
dokonali: Wójt Gminy Wilkowice Pan Mieczysław
Rączka, Przewodniczący
Rady Gminy Wilkowice
Pan Bartosz Olma i Sołtys
Mesznej Pan Antoni Kufel,
w towarzystwie przedstawicieli starostwa Pani Renaty Franasik i Grzegorza Szetyńskiego. Zgodnie
z corocznym zwyczajem bawiono się na boisku przy ul. Szkolnej. Program
był bogaty i różnorodny. Wspaniale, jak zawsze, koncertowała Gminna
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkowic pod przewodnictwem pana Czesława Koniora (co roku młodzi muzycy uczestniczą również we Mszy św.).
Świetny był zespół „Angels” z Cieszyna, „Sekret” z Ustronia oraz „Rekord”
z Opola. Wspaniale zaprezentowała się grupa taneczna ze szkoły „Libere”
w Bielsku-Białej, tańcząc salsę. Z tejże samej szkoły, w niedzielę, dziecięca grupa taneczna zaprezentowała taniec nowoczesny i wspólnie z Panią
cd. na str. 3

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym organizowanym w ramach projektu pod nazwą „Wilkowice-Likavka, potężna historii dawka”
– nr umowy PL-SK/BES/IPP/III/21, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

„Wilkowice – Likavka, potężna historii dawka”
CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest promocja realizowanego, polsko-słowackiego projektu, w ramach którego, między innymi, zostanie wydana monografia
historii Gminy Wilkowice. Wszystko ma na celu integrację społeczności,
partnerskich gmin Wilkowice oraz Likavka, dzięki możliwości odbywania
dwujęzycznych warsztatów i działań na rzecz odkrywania historii obu gmin.
Celem konkursu jest również pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży oraz uwrażliwienie ich na historię Gminy Wilkowice
i Likavka.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminty Wilkowice oraz Gminy Likavka.
2. Prace zostaną ocenione w 3 kategoriach wiekowych: przedszkolaków,
uczniów szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum.

3. Każda placówka może zgłosić max: 20 prac. W tym tylko jedną pracę
od jednego ucznia.
4. Tematem pracy jest: „Historia mojej miejscowości” w dowolnej interpretacji.
5. Technika i forma prac: dowolna. Wymiar prac: A4.
6. Na odwrocie pracy należy czytelnie nakleić kartę informacyjną z następującymi danymi autora: imię, nazwisko, wiek, szkoła (przedszkole)
nazwisko nauczyciela – prowadzącego, pod którego kierunkiem praca
została zrealizowana.
7. Komisja konkursowa zostanie powołana przez Wójta Gminy Wilkowice.
8. Prace należy składać osobiście lub nadesłać pocztą do dnia 30 listopada 2013 roku na adres: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25,
43-365 Wilkowice z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie grudnia 2013 r. i stycznia 2014 r.

Na najładniejsze prace czekają cenne nagrody!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

REWIZYTA SŁOWACKIEGO PARTNERA Z LIKAVKI
W dniach 21-22 września br. mieliśmy zaszczyt gościć strażaków
oraz mieszkańców z Gminy Likavka na Słowacji, w ramach realizowanego wspólnego projektu transgranicznego.
W sobotę wizyta rozpoczęła się od startu strażaków z Likavki
w międzygminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Gminie Buczkowice. Strażacy z Likavki oraz przybyli na te zawody
strażacy ze słowackiej Gminy Bziny mieli możliwość pokazania
swojej sprawności, a także swojego systemu działania. Ich start
został bardzo pozytywnie odebrany przez wszystkie startujące

w zawodach drużyny. W godzinach popołudniowych
zaprezentowaliśmy naszym gościom niektóre z wybranych inwestycji zrealizowanych w ostatnim okresie. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od niedużego muzeum
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej, które gromadzi
wiele cennych historycznie pamiątek i jest godne polecenia dla wszystkich interesujących się historią OSP
oraz naszej gminy. Goście mieli możliwość zobaczyć
Meszniański Ośrodek Kultury „Nad Borami”, spotkali
się ze strażakami w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach, a także podziwiali obiekty sportowe Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, kończąc zwiedzanie
ogniskiem na Magurce Wilkowickiej.
W godzinach wieczornych odbyło się spotkanie integracyjne strażaków z Gminy Wilkowice ze strażakami z Gminy Likavka w OSP
Bystra, w trakcie którego wymieniane były doświadczenia oraz wiedza pożarnicza.
W niedzielę, dzięki dużemu zaangażowaniu Prezesa OSP Bystra, Pana Grzegorza Gabora, goście z Likavki mieli możliwość

wjechania koleją gondolową na Szyndzielnię oraz, idąc szlakiem
w kierunku Bystrej, zwiedzili schroniska PTTK na Szyndzielni i Klim-

czoku, które znajdują się w granicach administracyjnych naszej
gminy. W godzinach popołudniowych goście, niezwykle zadowoleni z pobytu u nas, wrócili bezpiecznie do Likavki.
Uważam, że współpraca pomiędzy naszymi gminami przynosi wiele pozytywnych efektów oraz wiele przyjaźni i z pewnością
zaowocuje, w nowym
okresie programowania, realizacją kolejnych projektów z wykorzystaniem środków
unijnych.

WÓJT INFORMUJE

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka między
innymi:
− uczestniczył w radach budowy dotyczących inwestycji realizowanych na terenie Gminy Wilkowice;
− prowadził rozmowy z przedsiębiorcami zainteresowanymi lokalizacją firm na terenie Gminy Wilkowice;
− ogłosił przetargi nieograniczone na:
●● „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem
na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów”
– ogłoszono 23.07.2013 r., rozstrzygnięcie postępowania
13.09.2013 r.;
●● „Remont drogi ul. Kapitana Cymsa w Bystrej” – ogłoszono
14.08.2013r.,rozstrzygnięcie postępowania 30.08.2013 r.;
●● „Remont chodników na terenie gminy Wilkowice” – ogłoszono
20.08.2013r., unieważnienie postępowania 09.09.2013 r.;
●● „Remont chodników na terenie gminy Wilkowice” – ogłoszono
11.09.2013r.;
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Mieczysław Rączka
Wójt Gminy

cd. ze str. 1
Ewą Romik bawiła się z uczestnikami mini festynu dziecięcego.
Miłym akcentem był niedzielny występ dziewczęcej grupy wokalno-tanecznej „Semi Swett Gyal” działającej przy Gminnym Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Wilkowicach. Żywiołowy taniec kilkunastu dziewcząt (choreografia Paulina Pasierbek) i śpiew Martyny Pasierbek podobał się publiczności.
Muzykę góralską i zbójnickie zwyczaje zaprezentowała grupa Stowarzyszenia Zbójników „Beskidnicy”.
Do tańca przygrywał zespół muzyczny „PORTO-BAND”.
Były również przyjemności dla ciała: wspaniałe ciasto drożdżowe
i inne pyszności serwowane przez Panie z KGW Meszna oraz kucharzy ze Szczyrku. Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria
fantowa, a główna nagroda – komplet krzeseł tapicerowanych z PAGED Meble Jasienica - powędrowała, tym razem, do mieszkańców
Mesznej - Państwa Seremak. Na zakończenie, jak zawsze, był pokaz
sztucznych ogni, chociaż krótki - było na co popatrzeć!
Wszyscy doskonale wiemy, że nie byłoby tych wspaniałych, pełnych śmiechu i radości dni, gdyby nie ludzie, którzy chcą czynić dobro. Dziękujemy bardzo, bardzo gorąco wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły organizację XIV DNI MESZNEJ w jakikolwiek
sposób. Dziękujemy za wszystkie produkty żywnościowe, fanty do
loterii i za każdy inny rodzaj wsparcia. Dziękujemy również wszystkim
gościom za miłą i kulturalną zabawę. Do zobaczenia na jubileuszowych piętnastych Dniach Mesznej w 2014 roku.
Oto lista osób i instytucji, którym wyrażamy naszą wdzięczność.
XIV DNI MESZNEJ
24-25.08.2013 r.
LISTA SPONSORÓW
Rada i Urząd Gminy w Wilkowicach
Rada Sołecka
Proboszcz parafii Meszna – Andrzej Piotrowski
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej
Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej
Starszyzna Harcerska z Mesznej
Koło Gospodyń Wiejskich z Mesznej
PAGED Meble Jasienica – Fundator Głównej Nagrody
Firma FOERTH (FORSZ) z Międzyrzecza – fundator sztucznych ogni
Hotel ALPIN Szczyrk
Krzysztof Kufel
Hurtownia ELBIS – Czesław i Marcin BISKUP
Bank Spółdzielczy w Bystrej
Józefa Kurowska
Firma GRABO – Bogdan Gałuszka i Grażyna Mędrek
Firma EKO-WTÓR – Kazimierz Jakubiec
Państwo Halina i Leszek Biegunowie
Spółdzielnia BYSTRZANKA
Firma Varia
Zakład Fryzjerski – Iwona Łopata
Anna Maślanka
Jan Haręża
ART MARK Buczkowice
Zakład Ślusarski – Wiktor Sulawa
Firma DELICO – Kubica & Jojczyk
Centrum Ogrodnicze „Berberys” Ewa Szkorupa i Grzegorz
Szkorupa
Magdalena i Jacek Iwanyszyn
Artykuły Biurowe – Monika i Grzegorz Markiewka

Piekarnia Boguszowice – Emilia Kristof
Sklep SUPER MAKRO EURO z Bystrej
Firma EKOŁAD
Jolanta i Piotr Kowalcze
Lidia Kanik
Maria Śpiewak
Chata na Groniu
Sklep Wielobranżowy w Mesznej - Katarzyna Panchyrz
Stolarstwo - Marian Kępys & Artur Świecak
Zajazd NIEDŹWIADEK z Wilkowic
Zakłady Mięsne HANDEREK
Firma Handlowa Grzegorz Caputa – Szczyrk
Okna „PASJA” Aleksandra Porwolik
Nauka jazdy „TROLEY” Nocoń Krzysztof
Firma ADAMUS z Mesznej
Pizzeria HAVA – Bystra
Przed. Robót Inżynieryjnych BUD-MOST z Gliwic Boruch Jan
Hydroziem – Krzysztof Dyrda
Firma REGULUS SYSTEM
Stolarstwo – Kowalewski Dariusz
Małgorzata i Jerzy Wala
Aleksandra i Grzegorz Wirski
Prosperplast Rybarzowice
Mieczysław Wala
Sklep Spożywczy Dolna Meszna – Dorota i Marcin Szymalscy
Grzegorz Auerbach
Grzegorz Gabor
KERA Ceramika – Rajzer Marcin
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Artur Duda – Zaborze k. Chybia
Usuwanie Wgnieceń Samochodowych – Seremak Mirosław
Autolux ul. Pod Piekłem – Janusz Obtułowicz
Salon Fryzjerski PERLETTE Joanna Jakub Cader
Czesław i Artur Marek
Teresa i Jacek Kowalcze
Kowalstwo – Maciej Gębala
Instalacje Sanitarne Gluza Sławomir
Centrum Ogrodnicze „AZALIA” Mateusz Romaniak
oraz anonimowi darczyńcy
A. P.

Uchwały podjęte na sesji 28 sierpnia 2013 r.
XXXVII/315/2013 W sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wilkowice.
XXXVII/316/2013 W sprawie: wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2013-2021.
XXXVII/317/2013 W sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2013 r.
XXXVII/318/2013 W sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Wilkowice.
XXXVII/319/2013 W sprawie: przystąpienia do realizacji projektu o nazwie „Postawmy na edukację w Gminie Wilkowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głos Gminy Wilkowice
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Odbiór popiołu i nie tylko…
Przypominamy, iż zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów
komunalnych, od października 2013 r.  do końca maja 2014 r., w drugim terminie odbioru odbierany będzie tylko popiół.
W przypadku zadeklarowania w deklaracji dotyczącej gospodarki odpadami gromadzenia popiołu w sposób selektywny, właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia jej w pojemniki
o pojemności 110, 120 lub 240 litrów umożliwiających ich załadunek i odbiór przez uprawnionego przedsiębiorcę. Niedozwolone jest
gromadzenie popiołu wraz z odpadami stanowiącymi pozostałość po
segregacji tj. zmieszanymi odpadami komunalnymi.
Istnieje możliwość wywozu popiołu poza harmonogramem przez
właściciela nieruchomości i dostarczenia go do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych utworzonego przy ul. Wilkowskiej 51
w Wilkowicach.
Do ww. punktu można dostarczyć również takie odpady jak:
  1) selektywnie zebrane odpady ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, metalu oraz opakowania wielomateriałowe,
  2) odpady zielone (gałęzie, liście, skoszona trawa),
  3) odpady wielkogabarytowe,
  4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  5) zużyte baterie i akumulatory,
  6) przeterminowane leki,
  7) żarówki, świetlówki, lampy neonowe, fluorescencyjne,
  8) odpady niebezpieczne - takie jak farby, kleje, środki ochrony roślin i ich opakowania,
  9) odpady budowlano-remontowe,
10) zużyte opony.

Odpady te dla nieruchomości zamieszkałych są przyjmowane bezpłatnie (w ilościach wskazujących na ich pochodzenie z gospodarstw
domowych). W przypadku zlecenia wykonania robót remontowo-budowlanych firmie, za powstałe odpady odpowiedzialny jest wykonawca robót.
Ponadto, na bieżąco, prowadzona jest kontrola segregacji odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali segregację.  Zgodnie z art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.
391 z późn. zm.) w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów
podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane
odpady komunalne i powiadamia o tym Gminę w celu zweryfikowania
wymiaru opłaty naliczonego na podstawie deklaracji.
Przypominamy właścicielom nieruchomości, że pojemniki z popiołem, jak również  pojemniki ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,
a także worki z odpadami selektywnymi muszą być wystawione przed
posesję w dniu wywozu do godziny 7:00, w miejscu umożliwiającym
swobodny do nich dojazd specjalistycznym pojazdom, w taki sposób,
by nie powodować zagrożeń w ruchu drogowym. Czas odbioru popiołu jak również innych odpadów komunalnych może być różny dla
poszczególnych ulic i uzależniony jest od ilości wystawionych przez
mieszkańców odpadów.
Nie stanowi podstaw do reklamacji nieodebranie kubła lub worków
z odpadami segregowanymi, które zostały wystawione w dniu odbioru po godz. 7.00, po przejeździe samochodu zbierającego odpady.
UG

Uwaga
Zespół Gospodarki Odpadami informuje, iż przeprowadzona została weryfikacja nieruchomości, dla których nie zostały złożone deklaracje
pomimo ustawowego obowiązku ich złożenia. W związku z tym zostaną, wszczęte postępowania administracyjne do wydania decyzji
dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zatem istnieje jeszcze możliwość złożenia deklaracji oraz wydanie Wymiaru
opłaty za okres od 1 lipca 2013 r.  											   UG

goście z estonii

W niedzielę, 22 września Gmina Wilkowice gościła delegację z Estonii, która podczas wizyty studyjnej w Polsce podziwiała projekty
zrealizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 r. Podczas naszego spotkania mogliśmy pochwalić się dwoma udanymi przedsięwzięciami realizowanymi
z PROW-u poprzez
Lokalną
Grupę
Działania
„Ziemia
Bielska”:
budowę
ścianki
wspinaczkowej
przy
hali
Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
oraz budową Meszniańskiego Ośrodka
Kultury „Nad Borami”.                    UG

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza
2 października 2013 r. o godz. 17.00
na promocję książki
Jana Gąsiorka i Marcina Pokusy
pt „Zwyczaje i obrzędy ludowe na
Żywiecczyźnie”
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„Odpust” w Wilkowicach 29. IX. 2013 r. - Będzie ciekawie!

W niedzielę 29. września 2013 roku odbędzie się odpust w Wilkowicach. Tradycyjnie już od kilkuset lat w święto Michała Archanioła do
Wilkowic przybywają tłumy ludzi.  W naszym kościele można uzyskać
odpust  zupełny, to przywilej nadany kościołowi w Wilkowicach przez
Papieża Benedykta XIV w 1748 roku, ale tylko na 10 lat. Oznaczało
to, iż od 1758 do 1844 roku wierni gromadzący się na uroczystość
św. Michała Archanioła w Wilkowicach nie dostępowali żadnego odpustu. Sytuacja uległa zmianie w 1844 roku, kiedy to podczas wizyty
u Papieża Grzegorza XVI, biskup tarnowski, Franciszek Pisztek, do
którego diecezji należała   wówczas parafia wilkowicka, uzyskał dla
naszego kościoła w Wilkowicach odpust zupełny na święto św. Michała Archanioła. Aby go uzyskać należy spełnić trzy warunki: spowiedź św.,  komunia św. oraz modlitwa za Papieża Franciszka. Tak
niewiele, a już uzyskujemy spokój ducha. Tradycyjnie na ulicach przy
dojściu do kościoła od lat handlowcy stawiają, jak się to potocznie
nazywa „budy”, czyli punkty sprzedaży towarów odpustowych. Kolorowe jarmarki, blaszane zegarki, pierzaste koguciki, baloniki na
druciku, motyle drewniane, koniki bujane, cukrowa wata, z piernika
chata, tak śpiewał Janusz Laskowski w piosence, z której najpierw
się naśmiewano, ale po wykonaniu tej piosenki przez Marylę Rodowicz na stałe weszła ona w kanony polskich piosenek, a jednocześnie przypomina o tradycjach odpustowych. Ja dodałbym kwaszone
ogórki, pistolety i karabiny na korki, karuzelę, którą należało pchać na
górze, aby na dole w konikach i autkach mogły bawić się dzieci. Za
pchanie karuzeli/pięć razy/ dostawało się „śrubę”, za którą raz można
było jeździć nią raz za darmo. Pamiętamy te złote pierścionki, różańce dla siostry czy serduszka dla mamy i oczywiście słodycze, które
oblegały stada os i pszczół. Dzisiaj pod „budy” wkracza elektronika,
nowoczesna sprzedaż, właściwie na odpuście można kupić wszystko. Pięknie opakowane, kolorowe cuda kuszą młodych i starych, na
pewno też pozostawią w ich umysłach wspomnienia. W tym roku
odejście od tradycji sprzedaży odpustowej proponuje Towarzystwo
Kulturalne „Wrota Beskidów”. Rezerwujemy dla artystów i członków
towarzystwa miejsca  od garaży, po prawej stronie „Domu Strażaka”,
do skrzyżowania. Chcemy zaprezentować i przedstawić  artystów naszej gminy. Będzie się prezentował i pokazywał jak rzeźbić w drewnie  artysta Janusz Wędzicha. Pamiętajmy, że w listopadzie będzie
prezentował swoje rzeźby w Londynie. „Sklep Flomark” Bystra ul.

Szczyrkowska 23 /skrzyżowanie ul. Wyzwolenia i Szczyrkowska/,
wystawi do sprzedaży swoje produkty sprowadzone z zagranicy, antyki, porcelanę itp. Warto odwiedzić ten sklep. Jak twierdzi właściciel,
Pan Krzysztof Leński, sklep odwiedziło w tym roku bardzo dużo klientów. Jego produkty trafiają w gusta szczególnie tych, co urządzają
lub przemeblowują swoje domy czy mieszkania. Jeżeli Państwo będą
zainteresowani powstaniem w Wilkowicach „flomarku”, to prosimy
o zgłaszanie tego faktu przy stoiskach „Wrót Beskidów”. Wiesław
Frączek, fantastyczny wytwórca starej, szczególnie XVII wiecznej,
broni będzie prezentował repliki broni palnej, szable, pistolety, armatki, działa. Produkuje starą broń   dla koneserów, kolekcjonerów lub
innych klientów. 29.09.2013 r. przy „Domu Strażaka” będzie można
kupić, bądź zamówić wykonanie broni   z katalogu. Gwarantujemy,
że Pan Frączek wykona perfekcyjnie zamówienie. Kolekcję produkowanej broni można oglądać w Bystrej ul. Klimczoka 157/niedaleko
restauracji „Pod Źródłem”/.
Zaprezentuje swoje obrazy Pani Barbara Adamus. Będzie stoisko
rękodzieła artystycznego „decoupage” Pani Haliny Kubicy oraz japońskiej sztuki „origami modułowe” Pani Justyny Lorańc-Nicpońskiej. Szykujemy również dużą niespodziankę. Proszę Państwa!
Przy strażnicy wystąpi rewelacyjny piosenkarz, uczestnik programu
„Droga do gwiazd” Janusz Mazur. Jest to wykonawca, który śpiewa
piosenki muzyki łatwej, lekkiej, przyjemnej i popularnej. Można Go
słuchać z zapartym tchem, można również tańczyć i bawić się. Przy
Januszu Mazurze gwarantujemy pełny relaks. Będą mogli Państwo
na życzenie zamówić piosenkę, którą wykona Pan Mazur. Ogłosimy
również konkurs „mikrofon dla wszystkich”. Kto czuje się na siłach
może zaśpiewać piosenkę, zapraszamy na scenę. W repertuarze
Pana  Mazura jest około 2000 piosenek - jest z czego wybierać.
Odpust w Wilkowicach zapowiada się bardzo atrakcyjne i inaczej
jak przed laty. „Wrota Beskidów” czekają na Was.  Będzie bufet, będzie grill. Zapraszamy, bawcie się i proszę się nie wstydzić, bo przecież „śpiewać każdy może, trochę lepiej trochę gorzej”. Występ Pana
Mazura to uczta dla melomanów, słuchaczy piosenki relaksowej. Serdecznie zapraszamy, musicie to usłyszeć, bo Pan Janusz Mazur to
wspaniały artysta. Śpiewał będzie od godz. 12.30 do godziny 19.00
chyba, że zechcecie Państwo inaczej!	        Władysław Wala

TARGI PRACY – TEGO NIE MOŻECIE PRZEOCZYĆ!!!

22 października 2013 roku w Domu Strażaka w Wilkowicach Stowarzyszenie Kulturalne „Wrota Beskidów” wspólnie z Wójtem Gminy
Wilkowice organizuje Targi Pracy. Zaprosimy na spotkanie właścicieli
prowadzących zakłady pracy z ofertami pracy, zarówno w kraju i zagranicą, aby bezpośrednio zaproponowali mieszkańcom sołectw Bystra, Meszna, Wilkowice pracę. Myślimy, że będzie zainteresowanie
mieszkańców, szczególnie młodych ludzi.
W ramach Targów Pracy prezentowane będą: Oferty pracy w kraju
i zagranicą.
Oferty praktyk i wolontariatu, oferty edukacyjno-szkoleniowe.

Będzie można skorzystać m.in. z usług: doradcy zawodowego, pośrednika pracy, przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawiciela Eures-T Beskidy.
ZAPAMIĘTAJCIE!!!!!
TARGI PRACY, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SZKOLEŃ
WILKOWICE „DOM STRAŻAKA” UL. STRAŻACKA 3
22 Października, POCZĄTEK 10.00!!! DO OKOŁO 13.00.
OKAZJA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY LUB TYCH,
KTÓRZY CHCĄ SIĘ PRZEKWALIFIKOWAĆ
Prezes Stowarzyszenia
Władysław Wala

Tornister pełen uśmiechu

Szczytna akcja Caritas-u spotkała się z niewiarygodną ofiarnością wilkowickich parafian. Zgromadzone materiały oraz
środki pieniężne, pozwoliły na zakup i wyposażenie 40 tornistrów. Tzw. gotówka pochodziła głównie od osób starszych, które bardzo chciały wspomóc akcję, ale nie
miały możliwości zakupu wyposażenia.
Wytypowano uczniów, do których pomoce miały trafić i okazało się, że jest ich
dwukrotnie więcej, niż zakładano obdarować. Tak, więc do zakupionych przez parafię dwudziestu plecaków, z zebranych
środków dokupiono jeszcze siedemnaście, ponadto dwa nowe były wśród darów, a jeden uczeń otrzymał samo wyposażenie.

Tą drogą, wszystkim Ofiarodawcom składamy
serdeczne „Bóg zapłać”, a szczególnie podziękowania kieruję na ręce Księdza Proboszcza, Franciszka Kuligi, który podjął temat i do Pań z Zespołu
Charytatywnego oraz Pani Barbary Włodarz, które
poświęciły czas i sprawnie zagospodarowały dary.
Paniom z Koła Gospodyń z Wilkowic, które nie
tylko szereg imprez organizowanych dla dzieci
z naszego sołectwa wspierają smakowitymi wypiekami, zawsze włączają się w akcje charytatywne
i tę wsparły znaczącą kwotą pieniężną - dziękujemy.
Warto było, bo uśmiech na twarzach uczniów był
bezcenny.
Ufam, że pomoce przyczynią się do osiągania
przez nich lepszych wyników w rozpoczętym roku
szkolnym, czego szczerze im życzymy!
Janina J. Piechota
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RADOSNE POŻEGNANIE WAKACJI W BYSTREJ
ORAZ DZIEŃ REGIONALNY W KOLE GOSPODYŃ WIEJSKICH W BYSTREJ
ZORGANIZOWANE PRZEZ KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BYSTREJ PRZY POMOCY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WILKOWICACH FILIA W BYSTREJ I OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ BYSTRA
W dniach 21.08. i 22.08.2013 r.
w godzinach 10:00-13:00 w pomieszczeniach Koła odbyły się
zajęcia dla dzieci. W środę przygotowaliśmy kącik regionalny,
w którym można było podziwiać
starą porcelanę, naczynia gliniane, prządkę do przędzenia wełny
oraz krajalnicę do kapusty. Dzieci mogły uczestniczyć w pracach
związanych z kiszeniem ogórków
czy kapusty oraz obejrzeć kronikę
Koła oraz wszystkie książki kucharskie. W czwartek natomiast
odbyły się warsztaty robótek ręcznych. Panie pokazywały co można
robić na szydełku, a dzieci mogły
spróbować własnych sił. Rezultatem wspólnych prac były podstawki z kapsli czy też papierowe
serduszka z poskręcanych starych
gazet. Podczas Dni Regionalnych

dzieci były częstowane słodyczami, sokiem firmowym, domowymi
wypiekami oraz ciepłym posiłkiem w postaci placków ziemniaczanych ze śmietaną i naleśnikami z Nutellą.
Pomimo chmur i lekkiego deszczu, kolejne wakacje pożegnaliśmy wspólnie z dziećmi, które wraz ze swoimi rodzicami nie zawiodły organizatorów i licznie przybyły 29.08.2013 r. na plac biwakowy
w Bystrej. Na biwaku było gwarnie i wesoło. Gry, konkursy i zabawy
tradycyjnie już prowadził Pan Sebastian Chmiel. Nad stroną kulinarną czuwały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które jak zwykle wyczarowały różne poczęstunki: ciasta, sok firmowy, słodycze, kawa,
herbata. Na zakończenie miało miejsce wielkie grillowanie i w roli
głównej wystąpili bystrzańscy strażacy. Panie ratowniczki czuwały
nad bezpieczeństwem wraz z Paniami z Przedszkola, a roboty było
co niemiara, bo bawiło się 146 dzieci.
Nad całością imprezy czuwały Panie z Koła Gospodyń, a sponsorowali ją: Urząd Gminy w Wilkowicach, Rada Sołecka Bystra oraz
Koło Gospodyń w Bystrej. Z zaproszenia na spędzenie czasu bez
telewizora czy komputera skorzystało: w dniach 21-22 sierpnia 27
dzieci oraz 29 sierpnia 146 dzieci. Dziękujemy sponsorom w imieniu
dzieci oraz niestrudzonym Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich.
KGW BYSTRA

radosne lato 2013
30 sierpnia na zakończenie wakacji, na placu przed budynkiem
OSP w Wilkowicach, jak co roku, Gminna Biblioteka Publiczna przy
współpracy wspaniałych Pań z Koła Gospodyń Wiejskich i Panów
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach
zorganizowała „Radosne Lato z … Reksiem”.
Co prawda sympatyczny piesek Reksio nie
dotarł do Wilkowic, ale „przyczłapał” jego serdeczny przyjaciel MIŚ, który wspaniale bawił
się z dziećmi. To był naprawdę radosny dzień.
Zabawa była wspaniała. Konkursów i zabaw
było mnóstwo. Wszystkie były nagradzane.
Każde dziecko opuszczało plac zabaw z maleńką niespodzianką. Bawili się również rodzice i opiekunowie dzieci.
Panowie Strażacy, jak zwykle, przygotowali
dla dzieci zawody sikawkowe, a Panie z KGW

częstowały słodkościami i ...wielką atrakcją dnia – frytkami. Monika
i Magda tworzyły artystyczne tatuaże. Zabawę brawurowo prowadził
Pan Sebastian przy pomocy Pani Kasi. Na placu było ponad 130
dzieci.
Odpocząć po szalonych tańcach można
było w czasie, kiedy Panie Jadzia i Basia pięknie czytały opowiadania o Reksiu i jego przyjaciołach oraz wiersze Juliana Tuwima. Szybko
jednak skończyło się to wspaniałe popołudnie.
Uśmiechy na buziach dzieci to najgorętsze
podziękowanie za zabawę. Gorąco dziękuję
Gminie Wilkowice za fundusze na zorganizowanie imprezy, a współorganizatorom za włożony trud w przygotowanie zabawy. Zapraszamy już na następne spotkanie za rok.
			 A. P.

wystawa gbp
19 września zebrała się w bibliotece w Wilkowicach spora grupa
osób na otwarciu wystawy (głównie grafiki i kilka obrazów malowanych) „Portret na przestrzeni lat”. Autorka prac, Aneta Dobija (mieszka w Buczkowicach)
osoba bardzo młoda,
sympatyczna, skromna była mocno oczarowana życzliwością  
gości i zainteresowaniem jej pracami.
Cichuteńko i z ogromnym przejęciem opowiadała o swojej pasji,
która, ma nadzieję,
będzie również spo6

sobem na życie, czyli zamieni
się w wymarzony zawód? …
ilustratora książek. Uczestnicy
wernisażu, życząc Pani Anecie satysfakcji z tworzenia, zobowiązali Ją równocześnie  do
zaprezentowania swoich prac
w „Galerii w Sieni” za 10 lat.
Zatem nie pozostaje Jej nic
innego tylko dużo pracować,
rozwijać się i zbierać laury.
Zapraszamy do obejrzenia
wystawy w godzinach pracy
GBP. Wystawa czynna do 11
października 2013 r.         A. P.
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w miejscowości Meszna w rejonie ulicy
Dębowej
2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 3672/3 zlokalizowanej w miejscowości Wilkowice,
przy ulicy Żywieckiej
Na podstawie art. 17 pkt. 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647
z późniejszymi zmianami), art. 21 ust. 1, 2 pkt. 7, art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektów:
1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w miejscowości Meszna w rejonie ulicy
Dębowej
2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 3672/3 zlokalizowanej w miejscowości Wilkowice, przy ulicy Żywieckiej
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 września 2013 r. do 17 października 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy
Wilkowice,  ul. Wyzwolenia 25 pokój 312 (pierwsze piętro) w godzinach od 9.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmiany miejscowych planów rozwiązaniami, odbędzie się dnia: 10 października 2013 r.
(czwartek) o godzinie 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice,  ul. Wyzwolenia 25, sala sesyjna (parter).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planów miejscowych, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków.
Uwagi należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej:
• opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub
• opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub
• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
do Wójta Gminy Wilkowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie od 19 wrzesień 2013 r. do dnia 31 październik 2013 r.
Uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać:
• w formie pisemnej w siedzibie lub na adres Urzędu Gminy Wilkowice,  ul. Wyzwolenia 25
• ustnie do protokołu w sekretariacie Urzędu Gminy Wilkowice,  ul. Wyzwolenia 25
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: sekretariat@wilkowice.pl
w nieprzekraczalnym terminie od 19 wrzesień 2013 r. do dnia 31 październik 2013 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wilkowice.
Wójt Gminy Wilkowice

WAŻNE DLA PACJENTÓW!
Zgodnie z założeniami Wojewódzkiego Planu Działania Systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa śląskiego
przyjmowanie zgłoszeń alarmowych – Nr 112 i 999 z obszarów nie
tylko Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego, ale także powiatów
cieszyńskiego i żywieckiego przejmie skonsolidowana dyspozytornia medyczna w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym w BielskuBiałej, przy ul. Emilii Plater 14.
Od 2 września skonsolidowana dyspozytornia medyczna rozpoczęła przyjmować zgłoszenia z powiatu żywieckiego, od 30 września
zacznie przyjmować z powiatu cieszyńskiego.
Bielska dyspozytornia będzie wskazywać zespołom ratownictwa
medycznego właściwy szpital lub Szpitalny Oddział Ratunkowy, do

którego ma być przewieziona osoba w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego.
Co ważne w dotychczasowych stacjach pogotowia pozostaje
sprzęt i zespoły medyczne. Zmienia się tylko system zawiadamiania
karetek.
Wprowadzone zmiany organizacyjne systemu Państwowego Ratownictwa  Medycznego  na terenie całego kraju mają na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalne wykorzystanie zasobów, sprawniejsze dysponowanie służbami ratowniczymi i szybszy
dojazd na miejsce wezwania.
Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej

Wójt Gminy Wilkowice informuje,
że Straż Gminna w dniach od 28 września do 13 października 2013 r. na ul. Wyzwolenia w Wilkowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Żywiecką do granicy z Łodygowicami oraz na ul. Szczyrkowskiej w Bystrej i Mesznej będzie przeprowadzać kontrole pomiarów prędkości.
W związku z powyższym prosi się kierowców o rozważną jazdę.
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ZIOŁA ZAWSZE POD RĘKĄ

Zdrowy styl życia jest zgodny z rytmem przyrody, dlatego stała się
moda na ekologię. Nikt z nas nie jest wolny od nerwów, napięć i zmartwień. Na szczęście z pomocą przychodzi natura. Nie trzeba od razu
sięgać po ratunek w postaci tabletek, które na jedno pomagają, ale
na inne szkodzą. Można wypróbować metody, które stosowały nasze
babcie i prababcie. Z notatnika babci można wyczytać, że kiedy nie
można zasnąć i dopadają nas stresy najlepiej sięgnąć po aromatyczną herbatkę z lipy. Kwiaty lipy najlepiej zbierać w lasach i w parkach,
natomiast unikajmy zbierania kwiatów z drzew rosnących przy ruchliwych ulicach, gdzie jest duże zanieczyszczenie.
Samodzielnie zebrane i ususzone zioła piękniej pachną i skuteczniej działają niż gotowe mieszanki ze sklepu. Lecznicze rośliny
najlepiej zrywać w pełni lata. Potem przez kolejne miesiące można
przygotowywać z nich naturalne mikstury do picia, inhalacji i kąpieli.
SZAŁWIA
-stosuje się przy nadmiernym poceniu i w stanach zapalnych jamy
ustnej i skóry. Ułatwia trawienie, nadaje się do mięs: wieprzowiny,
baraniny, cielęciny, drobiu (o czym wie niewielu), ryb, ziemniaków,
klusek, pizzy, sałatek z pomidorami i ogórkami, fasoli i grochu. Świeżą szałwię należy dawkować z wyczuciem. Najlepiej zbierać ją i suszyć w sierpniu.
MIĘTA
-zwykła i pieprzowa łatwa w uprawie, może rosnąć nawet w uniwersalnej ziemi do kwiatów. Nie wymaga specjalnej pielęgnacji, poza regularnym podlewaniem; lubi wilgotne podłoże i słoneczne, ale lekko
zacienione stanowisko. Dobrze mieć zawsze miętę pod ręką, świetny
dodatek do napojów i deserów. Komponuje się z pastami serowymi,

sałatkami, mięsem wieprzowym
i wołowym,
KOLENDRA
-pasuje do drobiu, dań z grilla,
duszonych warzyw, ryb, wieprzowiny, jaj, marynat, grzybów, ogórków i jarzyn.
RUMIANEK
-dobrze rośnie w ogrodach jest
zarówno kwiatem ozdobnym jak
i leczniczym.
Kwiaty ususzone stosujemy na wypadek różnych dolegliwości
zdrowotnych, gdyż zawarte w rumianku olejki eteryczne mają działanie przeciwzapalne, rozkurczowe i łagodzące (napój dla małych
dzieci).
ZIOŁA, KTÓRE WYDŁUŻAJĄ ŻYCIE
Dziurawiec ma działanie nasenne, łagodzi migreny i objawy depresji. Ostrożnie z tym ziołem w okresie lata.
DOBRY PRZEPIS
1) Herbatka miętowa – wesprze żołądek, łagodzi niestrawności,
zmniejsza potliwość, odświeża oddech.
3 łyżeczki mięty zalać wrzątkiem, zostawić na 20 minut. Napoje
z mięty świetnie gaszą pragnienie, bo zawarty w niej mentol ma
właściwości chłodzące.
2) Herbatka z lipy ułatwia spokojne zasypianie.
2 łyżki kwiatów lipy, 1 szklanka wrzątku, zaparzyć na około 5
minut. Można dodać od 1-2 łyżeczek miodu. 	          K. R.

„Ortograficzne Potyczki” – WILKOWICE 2013
Stowarzyszenie „RAZEM dla WILKOWIC” zaprasza mieszkańców Gminy Wilkowice do udziału w V edycji dyktanda z języka
polskiego „Ortograficzne Potyczki” – WILKOWICE 2013, które
odbędzie się w dniu 25. października br. (piątek) w Gimnazjum
im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach, ul. Szkolna 8.
Zapisy od godziny 16.30 - mile widziane zespoły reprezentujące
szkoły z terenu naszej Gminy.
Dyktando rozpocznie się o godz.17.00 i potrwa 45 minut.
Regulamin na stronie internetowej Gminy Wilkowice oraz do pobrania w Gminnej Bibliotece Publicznej i w bibliotekach szkolnych na
terenie Gminy.
Gorąco zachęcamy do udziału!
Regulamin.
PATRONAT:
Biblioteka Publiczna w Wilkowicach. Referat kultury, sportu i promocji
Gminy.
PATRONAT MEDIALNY:
„Głos Gminy Wilkowice”.
ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie „RAZEM dla WILKOWIC”.
CELE DYKTANDA:
Krzewienie i publikowanie poprawnej polszczyzny. Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych. Zdrowa
rywalizacja w „ortograficznych potyczkach”.
ZAŁOŻENIA DYKTANDA / ZASADY UCZESTNICTWA:
Konkurs jest adresowany do mieszkańców Gminy Wilkowice. Udział
w DYKTANDZIE jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza przyjęcie
w pełni zasad niniejszego regulaminu. Uczestnicy będą podzieleni
na trzy grupy wiekowe:
- uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych,
- uczniowie klas I – III gimnazjów,



Formularz zgłoszeniowy IV edycji Dyktanda z języka polskiego
Nazwisko ........................................................................................
Imię . ...............................................................................................
Adres zamieszkania .......................................................................
Kategoria ........................................................................................
Zasady zawarte w regulaminie są mi znane.
................................................................
podpis
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- pozostali mieszkańcy Gminy Wilkowice.
Druk zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej Gminy Wilkowice. Wręczenie nagród odbędzie się na komisji ds. Oświaty i Kultury
w grudniu 2013 roku. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym
regulaminie zostaną wykluczone z udziału w konkursie.
Nagradzane będą miejsca: pierwsze, drugie i trzeci (w każdej grupie
wiekowej). W przypadkach uzasadnionych Jury w porozumieniu z organizatorami może przyznać wyróżnienia.
Tytuł MISTRZA „ORTOGRAFICZNYCH POTYCZEK” i nagrodę otrzyma osoba, która tekst dyktanda (w swojej grupie wiekowej) napisze
bezbłędnie. Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów po zakończeniu imprezy.
PRZEBIEG DYKTANDA I KRYTERIA OCENY:
Tekst będzie czytany zdaniami, bez powtarzania. Podczas pisania
dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony
komórkowe, notesy, laptopy) oraz słowników itp. Oceniana będzie
także interpunkcja. Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami
drukowanymi. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis słowa i znaku
interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego.
Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
W poprawkach nie można używać liter drukowanych.
TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA DYKTANDA:
Konkurs ortograficzny odbędzie się w piątek, 25. października 2013 r.
w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi przy ulicy Szkolnej 8 w Wilkowicach – początek godz.17.00; rejestracja od godz.16.30.
Czas pisania do 45 minut.
Ogłoszenie wyników w ostatnim tegorocznym numerze Głosu i na
stronie internetowej Gminy Wilkowice.
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Tekst dyktanda zostanie opracowany zgodnie z zasadami pisowni
i interpunkcji zawartych w Słowniku ortograficznym PWN, Warszawa 2006, opracowanym przez Annę Kłosińską przy udziale Barbary
i Marka Łazińskich.
2. Dla najlepszych organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody.
3. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie,
jeżeli nastąpi taka konieczność.
W imieniu organizatorów
Prezes Stowarzyszenia

Głos Gminy Wilkowice

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
WILKOWICE

Głos Gminy Wilkowice
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Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43–365 Wilkowice
Tel.
Tel.(+48
(+4833)
33)499
49900
0077
77w.
w.414
414(w
(wgodz.
godz.od
od8.00
8.00do
do15.00),
15.00),e-mail:
e-mail:redaktor@wilkowice.pl
slawek@wilkowice.pl
Redaktornaczelny:
naczelny:Sławomir
Maciej Mrówka
Redaktor
Filapek
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.wilkowice.pl
Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 33 819 39 57
Głos Gminy Wilkowice
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GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW W MESZNEJ

W słoneczną niedzielę, 15 września, Sołectwo Meszna było
Gospodarzem VIII Gminnego Święta Plonów. Uroczystości rozpoczęły się, tradycyjnie już, Mszą Świętą, w której wzięli udział zaproszeni Goście, delegacje Kół
Gospodyń Wiejskich Gminy
Wilkowice, Mieszkańcy Gminy
Wilkowice.   Oprawa muzyczna
Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wilkowic oraz słowo
wygłoszone przez Proboszcza
Parafii w Mesznej, ks. Andrzeja
Piotrowskiego stworzyły atmosferę podniosłości wśród świętujących, w tym dniu, osób.
Po Mszy Świętej, kolorowy
pochód, prowadzony przez orkiestrę, przemaszerował na
boisko sportowe, przy ul. Szkolnej, gdzie miały miejsce
dalsze atrakcje tego dnia. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Wilkowice Pan Mieczysław Rączka wraz
z Przewodniczącą Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich
Panią Antoniną Górną. Wyjątkowo pięknym momentem
było wręczenie przez
delegację KGW Gminy Wilkowice bochna
chleba Wójtowi Gminy, zaraz potem głos
zabrali:
Gospodarz  
Gminy Pan Mieczysław Rączka, Poseł do
Europarlamentu Pani
Małgorzata Handzlik,
Poseł na Sejm Pani
Małgorzata Pępek, Asystentka Posła na
Sejm Pana Jacka Falfusa oraz Prezes
Rejonowego Związku Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych Pani Danuta
Kożusznik wraz z Sekretarzem Rady Panem Edwardem Korczykiem. Wszystkich
Gości przywitała również Pani Antonina
Górna, Przewodnicząca KGW Meszna.
Część artystyczną poprowadził Pan
Jacek Kowalcze, a w ramach tegorocznego Święta Plonów wystąpili: Gminna
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkowic,
Zespół Pieśni i Tańca „Buczyna” z Buczkowic, Regionalny Zespół KGW z Węgierskiej Górki (również z kabaretem), Zespół
„Górolicki” z Mesznej, Zespół Regionalny
„Echo” z Hecznarowic. Serdecznie dziękujemy za uświetnienie obchodów swoją obecnością, wszystkim zespołom, a zwłaszcza tym
najmniejszym „gwiazdom estrady”, które od najmłodszych lat po-

kazują przywiązanie do tradycji regionu, z dumą prezentują stroje
regionalne, a przede wszystkim są bardzo uzdolnione muzycznie.
Dla zespołów zostały przygotowane podziękowania i upominki.
Występom na estradzie towarzyszyły inne atrakcje
przygotowane przez Organizatorów: degustacje tradycyjnych potraw na zimno i na ciepło przygotowane
przez Panie z KGW Gminy Wilkowice, stoisko z potrawami z grilla prowadzone przez OSP Meszna. Gminne
Święto Plonów było też doskonałą okazją dla Mieszkańców Gminy Wilkowice, nie tylko do zabawy, ale także
do rozmowy z zaproszonymi Gośćmi: Posłanką do Europarlamentu, Posłami na Sejm RP, przedstawicielami
Starostwa
Powiatowego
w Bielsku-Białej oraz wielu
innych organizacji i instytucji z terenu powiatu bielskiego i Gminy Wilkowice.
Podczas
Gminnego
Święta Plonów Wójt Gminy
wraz z Sołtysem Mesznej
Panem Antonim Kuflem
wręczyli nagrody uczestnikom konkursu na Najpiękniejsze obejście w Gminie Wilkowice – edycja 2013 r. W tym roku
komisja konkursowa postanowiła przyznać 4 wyróżnienia, ex aequo
Panom Józefowi Kruczek oraz Mieczysławowi Poniewskiemu z Bystrej, a także Pani Magdalenie Iwanyszyn z Mesznej oraz Państwu
Jolancie i Piotrowi Kwaśny z Wilkowic. Pozostali uczestnicy konkursu nagrodzeni zostali za udział. Tegoroczna edycja pokazała,
że mimo coraz mniej sprzyjających warunków pogodowych
wielu mieszkańców Gminy
Wilkowice stara się, aby ich
obejścia wyglądały estetycznie
i stanowiły miejsce odpoczynku
po pracy. Wielu mieszkańców
dba też o środowisko naturalne
kupując gotowe systemy, bądź
tworząc własne umożliwiające
pozyskiwanie wody deszczowej, co z jednej strony daje oszczędność finansową z drugiej zaś
pokazuje dbałość o oszczędność wody w sołectwie.
Warto wspomnieć, iż organizacja Gminnego Święta Plonów nie
byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich z Mesznej, Bystrej i Wilkowic, Rady Sołeckiej Mesznej, Parafii w Mesznej, Ochotniczych Straży Pożarnych. To właśnie taka
współpraca owocuje udanymi imprezami i pokazuje sens organizowania gminnych uroczystości, w których mogą brać udział nasi
Mieszkańcy.
				           UG

MAGURKA UPHILL 2013

W pierwszą sobotę września, po raz pierwszy w historii naszej
gminy, odbyły się zawody rowerowe Magurka Uphill 2013. Uczestnicy zawodów mięli za zadanie pokonać około 4 kilometrową trasę
na szczyt Magurki Wilkowickiej. Na starcie, umiejscowionym w Gór-
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nych Wilkowicach, stawiło się 49 kolarzy, z czego 44 dotarło o własnych siłach na szczyt Magurki. W klasyfikacji generalnej kobiet
najlepsze były Izabela Pawlik, Martyna Śpiewak oraz Anna Ożóg.
Wśród mężczyzn, w kategorii OPEN, na podium stanęli Mateusz
Sanetra, Paweł Seweryn oraz Patrycjusz Nikiel. Wyniki oraz galeria zdjęć dostępne na
stronie www.wilkowice.pl.
Po pokonaniu trasy zawodów na wszystkich zawodników czekał gorący posiłek,
każdy zawodnik otrzymał okolicznościowy
dyplom oraz nagrodę. Najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymali medale, a w kategorii OPEN statuetki.
Następna edycja zawodów planowana jest
na wiosnę 2014 roku, na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy!!!		            UG

Głos Gminy Wilkowice

