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Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą  wiele radości oraz refleksji 

dotyczących minionego okresu  
i planów na Nowy 2022 Rok.  

 
W tych wyjątkowych dniach pragniemy

życzyć wiele zadowolenia 
 i sukcesów z podjętych wyzwań. 

Niech Nowonarodzony oświeca drogi 
codziennego życia, obdarza

błogosławieństwem 
i pomaga życie czynić szczęśliwym. 

 

Szczęśliwego Nowego Roku
oraz

Przewodniczący
Rady Gminy Milówka 

Krzysztof Kamiński 
z Radnymi

Wójt Gminy Milówka 
Robert Piętka

z Pracownikami Urzędu Gmny 
i jednostek podległych

Wesołych Świąt 
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Z W�JTEM GMINY MIL�WKA
ROBERTEM PIĘTKĄ

WYWIAD

Panie Wójcie, kolejny rok dobiega końca. Pora zabierać
się za podsumowania, ale na języki nasuwa się pytanie: co
w planach jeśli chodzi o wykorzystanie 9,5 mln zł z
Polskiego Ładu? Prosimy o szczegóły.
W ramach Polskiego Ładu Gmina Milówka, jak każda
jednostka samorządu terytorialnego, miała możliwość złożyć
trzy wnioski. Pierwszy z nich bez ograniczeń kwotowych,
drugi do 30 mln zł i trzeci do 5 mln zł. Ostatecznie
otrzymaliśmy informację z biura poselskiego, żeby wnioski
były do 10 mln zł. Spośród trzech złożonych przez nas
wniosków akceptację uzyskał wniosek dotyczący remontów
dróg i mostków na terenie wszystkich sołectw Gminy
Milówka. Gmina Milówka będzie mogła wykorzystać
dofinansowanie w wysokości ok. 9,5 mln zł jeśli od momentu
ogłoszenia decyzji do czasu upływu 6 miesięcy ogłosi
przetarg na wnioskowane zadanie i podpisze umowę z
wykonawcą robót. Jednakże najbardziej martwimy się o to,
że gdyby z przyczyn niezależnych od nas ogłoszone przetargi
nie doszłyby do skutku w powyższym terminie (np. brak
wykonawców lub za wysokie ceny), wówczas nie będziemy
mogli z tych środków skorzystać.

A co z resztą środków pozyskanych w ostatnim czasie?
Trochę tego było.
Zgadza się. Otrzymaliśmy dofinansowanie do rozbudowy
sieci i infrastruktury wodociągowej w wysokości 4,5 mln zł.
Od kilku lat szukaliśmy dofinansowania na rozbudowę
wodociągu w centrum Milówki, posiadamy nawet projekt
sieci wodociągowej, myślę, że jest to wręcz idealna sytuacja
do zrealizowania tego zadania. Nie tak dawno zakończyliśmy
pierwszy etap modernizacji stacji uzdatniania wody w
Kamesznicy. W drugim etapie, na który również posiadamy
dofinansowanie, zamierzamy zbudować dwa zbiorniki na
wodę o łącznej pojemności 800 m3. W ramach programu
Cyfrowa Gmina mamy do wykorzystania dotację w
wysokości ponad 300 tyś zł na modernizację serwerowni w
urzędzie gminy, zakup nowych komputerów,
oprogramowania, szkolenia celem świadczenia jak
najlepszych usług na rzecz naszych mieszkańców. 

Jeśli chodzi o sprzedaż mienia to udało nam się w ostatnim
czasie sprzedać 4 działki budowlane w Kamesznicy za łączną
kwotę 360 tyś zł netto. Część tej kwoty została już
przeznaczona na zakup jednej działki na poszerzenia
cmentarza komunalnego w Kamesznicy. Jesteśmy w trakcie
negocjacji zakupu drugiej działki również z przeznaczeniem
na cmentarz w Kamesznicy. Również w Kamesznicy
sprzedaliśmy budynek starego przedszkola za kwotę 405 tyś
zł brutto. Wspólnie z radnymi gminy przede wszystkim z
sołectwa Kamesznica uznaliśmy, że środki uzyskane ze
sprzedaż w/w nieruchomości zostaną przeznaczone na
rozbudowę szkoły podstawowej nr 2 w Kamesznicy. Już dziś
w sytuacji utrzymania oddziału najmłodszym
przedszkolaków w tej szkole jest problem z lokalizacją w
jednym czasie wszystkich oddziałów szkoły, stąd też decyzja
o rozbudowie.

W centrum Milówki jak można zauważyć dużo się dzieje,
a co z resztą sołectw? Planowane są większe inwestycje?
Na chwilę obecną w Gminnym Ośrodku Kultury jesteśmy po
zakończeniu dwóch projektów transgranicznych, jeden to
nowe Gminne Centrum Informacji, a drugi nowa sala
warsztatowa – malarska. Pomiędzy budynkiem starego
przedszkola a GOK-iem został oddany do użytku nowy 12
stanowiskowy parking. Cały czas trwa intensywny remont
starego przedszkola w Milówce. W uzupełnieniu remontu
przedszkola również w ramach Euroregionu Beskidy i
wspólnie z partnerem zagranicznym realizujemy zadanie
polegające na budowie ścieżki dydaktycznej Tradycja
Dziadów Noworocznych na Żywiecczyźnie”, gdzie już
można podziwiać wstępne efekty prac od wjazdu na parking
za GOK-iem do ul. Szkolnej. W ramach tej inwestycji
powstają również rzeźby które będą zachęcały do
odwiedzenia w starym przedszkolu tworzącej się galerii
Dziadów Noworocznych i Szlachciców. Na budynku byłego
gimnazjum właśnie kończy się budowa instalacji
fotowoltaicznej o mocy 49,95 kW. To wszystko się dzieje jak
słusznie zostało zauważone w centrum Milówki. Jeśli chodzi
o pozostałe sołectwa to czekamy na ogłoszenie naboru 
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w ramach Polskiego Ładu gdzie naszym drugim priorytetem
są placówki oświatowe w tych miejscowościach w których
do tej pory nie było termomodernizacji. Już teraz na terenie
wszystkich miejscowości naszej gminy trwa projektowanie
dobudowy sieci oświetlenia ulicznego. Do otrzymanego
dofinansowania na przebudowę dróg i mostków, a
przypomnę że to zadanie będzie realizowane na terenie całej
gminy, gmina Milówka musi dołożyć 5% wartości zadania
czyli ok. 500 tyś zł. Wszystkie zadania bieżące i drobne
remonty w poszczególnych sołectwa są na bieżąco
wykonywane.

Nie sposób nie zauważyć, że wróciło oświetlenie 
w godzinach nocnych. Co spowodowało powrót 
do pierwotnego użytkowania oświetlenia ulicznego?
Przypomnę Państwu że Gmina Milówka, razem z kilkoma
innym samorządami na Żywiecczyźnie, wprowadziła
ograniczenia w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego, w
naszym przypadku w godzinach od ok. 23:30 do ok. 3:30.
Ten stan trwał od połowy marca 2020 r. do końca września
2021 r. Średnio miesięcznie gmina Milówka oszczędzała na
tym działaniu ok. 10 tyś zł. Początkowy przerwy w działaniu
oświetlenia ulicznego pokrywały się ze znikomą aktywnością
mieszkańców w tych właśnie godzinach. Następnie pojawiało
się coraz więcej głosów za tym oby oświetlenie uliczne
przywrócić na całą noc. Ostatecznie wspólnie z radnymi
Rady Gminy Milówka doszliśmy do wniosków o
zaprzestaniu wyłączania oświetlenia ulicznego w godzinach
nocnych. Pomimo znacznej podwyżki cen energii
elektrycznej liczymy na to, że nowo powstała instalacja
fotowoltaiczna na budynku byłego gimnazjum w jakieś
mierze zneutralizuje ponoszone przez nas koszty. 

Mamy pełną świadomość o licznych brakach w
oświetleniu ulicznym dlatego też nasze przyszłe działania
będą przede wszystkim ukierunkowanie na rozbudowę
punktów świetlnych.

Tak już na sam koniec, proszę o informację z czego
wynika ostania podwyżka za śmieci?
Jeśli chodzi o stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi to pragnę Wszystkim przypomnieć, że
przez ostatnie dwa lata opłaty z tego tytułu były w naszej
gminie niezmienne i wynosiło odpowiednio: 27 zł dla
mieszkańców oddających odpady segregowane i odpady
ulegające biodegradacji oraz 22 zł dla osób oddających
odpady w sposób selektywny przy jednoczesnym
zagospodarowaniu odpadów zielonych w obrębie swoich
posesji. Pomimo tak wysokich stawek Gmina Milówka i
tak musiała dopłacać do gospodarki śmieciowej.
Kończący się rok budżetowy przyjdzie nam zamknąć
dopłatą do odpadów przekraczającą 500 tyś zł. W
związku z podwyżkami wielu składowych: energia
elektryczna, paliwo, stawki na wysypisku śmieci, opłaty
środowiskowe, wzrost pensji minimalnej oraz znaczny
wzrost ilości odpadów, mających bezpośredni wpływ na
cenę za odbiór od mieszkańców odpadów Rada Gminy
Milówka zaakceptowała w formie przygotowanej przeze
mnie i Gminny Zakład Gospodarki Komunalny uchwały
dotyczącej podwyżek za w/w usługi. I tak stawka
podstawowa (odpady segregowane) wzrasta z 22 zł do 27
zł, natomiast stawka rozszerzona (odpady segregowane
plus zielone) rośnie z 27 zł do 37zł. Wszystkie opisane
powyżej stawki dotyczą pojedynczej osoby w
przeliczeniu na jeden miesiąc. Mimo znacznej podwyżki
szacujemy, że w przyszłym roku i tak będziemy musieli
dopłacić do wywozu odpadów ok 500 000zł.

Dziękuję za rozmowę.WYKONAWCY REALIZUJĄCY ZADANIE 

W SEZONIE 2021/2022

ZIMOWEGO 
UTRZYMANIA 
DRÓG

Wykonawcy zostali wyłonieni w drodze przetargu

W związku z rozpoczęciem sezonu zimowego 2021/2022 Gmina Milówka
informuje, że prowadzi zimowe utrzymanie tylko i wyłącznie dróg gminnych
(w tym stara krajowa DK69).

Osobą odpowiedzialną za kierowanie akcją zimowego utrzymania dróg
gminnych jest Pani Agnieszka Wróbel nr tel. 33 8637 190 wew. 23,
natomiast starej drogi krajowej DK69 Pan Rafał Kąkol nr tel. 33 861 53 23.

CODZIENNY STAŁY DYŻUR
PROWADZONY JEST POD 
NR TELEFONU:  w godz. 6:45- 14:45 – 33 862 05 72

w godz. 14:45 – 6:45 – 664 433 352

W bieżącym sezonie zimowym drogi powiatowe są w
utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu. 
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W ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład

 Gmina Milówka otrzymała
wsparcie na 

„MODERNIZACJĘ
INFRASTRUKTURY

DROGOWO-MOSTOWEJ 
NA TERENIE GMINY

MILÓWKA” 

DLA MILÓWKI
9 496 403 ZŁ

Rządowy Fundusz Polski
Ład: Program Inwestycji

Strategicznych przyczynia
się do rozwoju lokalnej

przedsiębiorczości, poprawy
warunków życia obywateli, 

a także powstawania
nowych miejsc pracy.

Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do
życia dla wszystkich obywateli. korzystne zmiany podatkowe dla 18
mln Polaków, w tym podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł dla
każdego.

POLSKI ŁAD TO PLAN ODBUDOWY POLSKIEJ
GOSPODARKI PO PANDEMII COVID-19

PLAN
ROZWOJU 

NA
NAJBLIŻSZĄ
DEKADĘ
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MODERNIZACJA STACJI
UZDATNIANIA WODY 

W październiku br. zakończone zostały prace związane z modernizacją
stacji uzdatniania wody w Kamesznicy. Prace obejmowały rozbiórkę
istniejącego ocieplenia oraz pokrycia (tzw. stropodachu), budynek
został odwodniony, wykonano nową izolację przeciwwilgociową i
termiczną wraz z położeniem nowej elewacji zewnętrznej. Stacja
została nadbudowana i zadaszona.

Posadzki oraz częściowo ściany wewnętrzne zostały wypłytkowane,
w pozostałej części ściany oraz sufit zostały odmalowane. Wewnątrz
budynku poszerzono schody 
i wyposażono je w barierki.

W KAMESZNICY

Całkowicie przebudowano istniejący układ technologiczny. W miejsce dwóch filtrów pospiesznych zamontowano trzy większe,
dzięki temu możliwe jest uzyskanie godzinowej produkcji wody na poziomie 45 m3. Stare filtry posiadały złoże żwirowe, nowe
posiadają złoże wypełnienie żwirem i węglem aktywnym tzw. hydroantracytem. W przypadku spadku wydajności na filtrach
inicjowany jest automatycznie proces płukania, do tej pory odbywało się to ręcznie. Woda po filtrowaniu dezynfekowana jest
promieniami UV i dwutlenkiem chloru. Poziom chloru w wodzie badany jest w cyklu ciągłym tak aby zapewnić jego właściwy
poziom niezależnie od parametrów wody napływającej z ujęcia. Po zakończonej przebudowie woda poddana została badaniom
w akredytowanym laboratorium. Wyniki potwierdziły wysoką jakość wody uzdatnianej w zmodernizowanej Stacji.

CAŁKOWITY KOSZT WYKONANIA PRAC
WYNIÓSŁ 

 

 

 

 

W TYM DOFINANSOWANIE 

Z UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 

W KWOCIE 

 

1.342.398,31 zł 

918.523,37 zł 

Celem zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody o wysokich
parametrach jakościowych, Gmina Milówka planuje budowę
dwóch stalowych zbiorników retencyjnych o pojemności
ponad 400 m3 każdy. Zbiorniki zlokalizowane będą w
bezpośrednim sąsiedztwie Stacji Uzdatniania Wody. Ich
celem będzie gromadzenie wody tak aby w okresie braku
możliwości jej poboru z potoku (wysoka mętność w okresie
roztopów i intensywnych opadów) zapewniona była jej ciągła
dostawa do sieci. Gmina planuje wykonanie w/w zbiorników
w roku przyszłym.

W dalszym etapie, celem zdywersyfikowania ujęć wody
planowane jest wykonanie kilku studni głębinowych w rejonie
istniejącego ujęcia wód powierzchniowych na potoku Bystra                      
w Kamesznicy. W najbliższych miesiącach zlecone zostanie
wykonanie odwiertów próbnych. Studnie miałyby na celu
dostarczanie wody w okresach zwiększonej mętności na
potoku oraz w przypadku bardzo niskich stanów wody na
potoku kiedy istnieje ryzyko naruszenia tzw. przepływów
biologicznych.
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Będzie

 PUMPTRACK?

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa pumptracka
czyli toru rowerowego o kształcie zamkniętej pętli, składający  się z
licznych zakrętów, dolin oraz wybrzuszeń zwanych muldami,  przy ul.
Plażowej w Milówce wraz ze ścieżką dojazdową z istniejącej ścieżki
rowerowej.

Celem zadania jest stworzenie przestrzeni publicznej zachęcającej
młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu i integracji
społecznej. Budowa pumptracka ma na celu stworzenie nowoczesnego
terenu rekreacyjnego o charakterze edukacyjnym. Trenażer do nauki
jazdy na rowerze po górskich trasach turystycznych, czyli nauki wjazdu,
zjazdu, balansu ciała, technik prowadzenia zwany dalej torem
rowerowym pumptrack. 

Tego typu obiekt może stanowić samodzielną formę aktywności  lub
współtworzyć kompleks sportowy. Pumptrack składa się z muld,
zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej
kolejności, aby umożliwić rozpędzenie i utrzymywanie prędkości  bez
pedałowania. Przy zachowaniu maksymalnego poziomu
bezpieczeństwa, obiekt pozwala na obycie z rowerem, rozwija
koordynację ruchową oraz poprawia zmysł równowagi. Projektowane
urządzenie składa się z band oraz pompek rozpędowych. Obiekt
przeznaczony jest dla osób początkujących oraz już doświadczonych
użytkowników. Z pumptracków mogą korzystać rowerzyści, rolkarze,
deskarze jak i osoby jeżdżące na hulajnogach.

W październiku, w Mesto Krásno 
nad Kysucou doszło do podpisania

umowy partnerskiej pomiędzy
zaprzyjaźnionymi gminami. 

 
W ramach tej umowy Gmina Milówka 

już w najbliższym czasie będzie
miała możliwość złożyć wniosek 

o budowę pumptracka, który będzie
zlokalizowany obok ścieżki

rowerowej w dolnej Milówce na tzw.
Siwiźnie.
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Przypominam, że sezon jesienno-zimowy, to okres
występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych,
które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego
lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w
takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo
budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), właściciele 
i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego
użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji
budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić
właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz
elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, 

KOMUNIKAT ŚLĄSKIEGO 
INSPEKTORA NADZORU 
BUDOWLANEGO 

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYMI
ZAGROŻENIAMI WYSTĘPUJĄCYMI W OKRESIE ZIMOWYM

PRZYPOMINAM TAKŻE, ŻE KTO NIEWŁAŚCIWIE
UTRZYMUJE I UŻYTKUJE OBIEKT BUDOWLANY

LUB NIE ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWA
UŻYTKOWANIA OBIEKTU PODLEGA GRZYWNIE 

 
 
 
 

KARZE OGRANICZENIA WOLNOŚCI ALBO
POZBAWIENIA WOLNOŚCI DO ROKU 

(art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
 

ORAZ KTO NIE ZAPEWNIA WYKONANIA
OKRESOWEJ KONTROLI PODLEGA KARZE

GRZYWNY 
(art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane)

brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych,
przebiegających bezpośrednio przy budynku. Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla
osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i
przepisów BHP. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie
obowiązków wynikających z przepisów prawa.

NIE MNIEJSZEJ 
NIŻ 100 STAWEK DZIENNYCH,

JUŻ OTWARTA!
Od 9 grudnia br., jest otwarta dla ruchu DW 943 w Lalikach.
Przypomnijmy, że w lutym br., na odcinku od skrzyżowania z
DW 941 w Istebnej do skrzyżowania z lokalną drogą
prowadzącą do Lalik wprowadzony został zakaz ruchu dla
pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej większej niż 15 ton.
Przyczyną było zniszczenie korpusu drogi.

Od września tego roku rozpoczęła się przebudowa zniszczonego
odcinka liczącego ok. 700 m długości. Całe przedsięwzięcie
potrwa do 7 lipca 2022 r. W przyszłym roku przeprowadzone
będą prace wykończeniowe oraz malowanie docelowego
oznakowania poziomego, które wymaga odpowiednio wysokich
temperatur i niskiej wilgotności.

Zakres prac na tym odcinku
DW 943 obejmował m.in.:

ujednolicenie szerokości
jezdni,
przebudowę konstrukcji
jezdni,
przebudowę skrzyżowania
DW 943 z DG 632108S,
przebudowę oraz budowę
poboczy,
przebudowę zjazdów,
zastosowanie elementów
bezpieczeństwa ruchu,
wykonanie elementów
odwodnienia pasa
drogowego,
zabezpieczenie kolizji z
urządzeniami obcymi – sieci
uzbrojenia terenu.
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Zgodnie z Art. 5, ust. 1. pkt 1) Ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela
nieruchomości.

Zgodnie ze wskazanym przepisem, obowiązkiem właściciela
nieruchomości jest również utrzymywanie tych pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym.

Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w sprawnych
technicznie, zamykanych, szczelnych, czystych i
estetycznych oraz wyłącznie do tego celu przeznaczonych
pojemnikach wykonanych zgodnie z obowiązującymi
normami, przystosowanych do opróżniania przez pojazdy
specjalistyczne.
Polskie Normy określiły pojemniki na odpady pod numerem:
PN-EN 840-1:2013-05, określając je jako: ruchome
pojemniki na odpady - Część 1: Pojemniki dwukołowe o
pojemności do 400 l do grzebieniowych mechanizmów
załadowczych.

NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW
WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI!

WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI
DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą
w kraju normę, są przystosowane do mechanicznego
opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za
pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Wykonane są z
PEHD – polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości,
co zapewnia odpowiednią jakość. Pojemniki takie są
odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na
wysokie i niskie temperatury.

Nośność pojemników jest uwidoczniona przez producenta
na pojemniku. W tym miejscu pojemnik winien być
oznakowany polską normą oraz maksymalnym obciążeniem

Zgodnie z powyższymi normami,
maksymalne obciążenie pojemników 
to ok. 50kg dla pojemników 110/120l

oraz 100kg dla pojemników 240l. 

W przypadku przeładowania pojemnika na odpady ponad
normy (np. poprzez załadowanie do niego mokrego popiołu),
firma nie odpowiada za uszkodzenia pojemnika podczas
odbioru.

Podstawową zasadą doboru pojemnika na odpady jest to,
aby wielkość i liczba pojemników dostosowana była do
liczby mieszkańców danej nieruchomości oraz
gwarantowała utrzymanie czystości i porządku na terenie
posesji. Można zauważyć, że często oferowane w sprzedaży
pojemniki są pojemnikami ogrodowymi. Pojemniki te nie są
przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez
specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków
grzebieniowych, zarówno względem konstrukcyjnym jak i
wytrzymałościowym.

Poniżej przedstawiamy jeden z przykładów pojemnika
ogrodowego

INFORMACJA 
 NOWE STAWKI OPŁAT 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY MILÓWKA 

OD 1 STYCZNIA 2022R.
 

Wójt Gminy Milówka informuje, iż zgodnie 
z uchwała Rady Gminy Milówka 

nr XXXVI/185/2021 z dnia 28 października 2021 r. 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Milówka od
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy w wysokości 37,00 zł
miesięcznie za mieszkańca.

Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, w których bioodpady stanowiące
odpady komunalne kompostowane są
zagospodarowywane w przydomowym
kompostowniku. Wysokość zwolnienia wynosi 10,00 zł
miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną
nieruchomość.

Ustala się podwyższoną stawkę opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów w sposób selektywny w wysokości 80,00 zł
miesięcznie za mieszkańca.
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Od dłuższego czasu społeczność szkolna Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce angażuje się w różnego
typu akcje na rzecz potrzebujących i niepełnosprawnych. Od dwóch lat
intensywnie wspiera Paulinę Zeman, obecnie uczennicę klasy 3a, która
choruje na mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe.

Dzięki akcjom organizowanym przez uczniów i nauczycieli ZSOiT w
Milówce udało się jej kolejny raz odbyć turnus rehabilitacyjny w Turcji,
którego organizatorem jest Fundacja Dobra Wioska. Początkowo był to
koncert świąteczny połączony ze zbiórką na cele charytatywne,
następnie tzw. „słodkie dni”, czyli akcje organizowane cyklicznie w ciągu
dwóch lat, podczas których ochotnicy sprzedawali upieczone przez
siebie ciasta na rzecz Pauliny. Akcje wspierało także wielu ludzi w
internecie. Po pierwszym cyklu delfinoterapii Paulina zauważyła
wspaniałe efekty, między innymi zmalała spastyka kończyn, dziewczyna
zaczęła jeść samodzielnie, wykonuje sprawniej ćwiczenia z
fizjoterapeutą i pod okiem mamy, poprawiło się jej samopoczucie. Drugi
turnus utrwalił nabyte umiejętności i poprawił sprawność Pauliny.
Rozpoczęła również naukę chodzenia w specjalistycznym sprzęcie,
który dzięki internetowym licytacjom, darczyńcom jawnym i
anonimowym, został ostatecznie zakupiony i jest aktywnie
wykorzystywany do ćwiczeń. Wszystkim tym, którzy przekazywali
darowizny, organizowali aukcje i licytacje, koleżankom i kolegom ze
szkoły, nauczycielom, mieszkańcom Milówki i sąsiednich miejscowości,
grupie Julii z Buczkowic Paulina składa serdeczne podziękowania za
pomoc. Działania wolontariatu jednak nie gasną. Społeczność
uczniowska włączyła się w październiku w zbiórkę czapek i szalików dla
bezdomnych mieszkańców województwa śląskiego, zorganizowała
kiermasz ciast, z którego dochód przekazano na leczenie Wiktorka
Szczechowiaka chorującego na SMA, wspiera akcje na rzecz zwierząt
nadzorowane przez OTOZ Animals Oddział Żywiec. To na pewno nie
ostatnie inicjatywy tego typu. Wrażliwość na drugiego człowieka, to
cecha, którą zawsze warto pielęgnować.

– CZYLI EFEKTY DZIAŁALNOŚCI
WOLONTARIATU W ZSOIT

DYKTOWANE PRZEZ SERCE 

Z ZSOIT W MILÓWCE
SREBRNA DRUŻYNA 
Intensywne treningi oraz sportowe zacięcie przyniosły sukces
szkolnej drużyny lekkoatletycznej. 01.10.21 w Żywcu odbyły się
powiatowe zawody w sztafetowych biegach przełajowych. 

Drużyna pod opieką mgr Iwony Pytel w składzie: 
SIKORA Mateusz, 
GARDAS Patryk, 
GILEK Paweł, 
ZAJĄC Bartosz, 
KRĘCICHWOST Piotr 
BALCAREK Mateusz 

WYWALCZYŁA SREBRNY MEDAL
ORAZ AWANS 

DO DALSZEJ RUNDY ZAWODÓW
 

 GRATULACJE!
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 W TATRACH
OBOZY
GEOGRAFICZNE

W klasach z rozszerzoną geografią 
w ZSOiT w Milówce od kilku lat

realizowane są zajęcia terenowe 
w ramach tygodniowego obozu

geograficznego, który odbywa się
rokrocznie w Tatrach.

 
 

Przygotowania kondycyjne zaczynają się już kilka miesięcy przez
wyjazdem w Beskidach. W Tatrach młodzież ma okazję zobaczyć
zjawiska i procesy, które omawiane są w roku szkolnym na
lekcjach geografii, skonfrontować wiedzę teoretyczną z
praktyczną. Podczas pobytu wyjścia w góry odbywają się
codziennie bez względu na warunki atmosferyczne, a zdobyte
doświadczenie nie tylko pomaga utrwalić wiedzę do egzaminu
maturalnego z geografii, ale także aktywnie spędzić czas wśród
rówieśników oraz poznać Tatry i zasady odpowiedzialnej
turystyki. Wato dodać, że lekcje i pogadanki na szlaku
wielokrotnie budzą zainteresowanie turystów.

Na każdym obozie oprócz noclegów, wyżywienia (łącznie z
prowiantem w góry) i wstępów do parku narodowego,
zapewnione są codzienne przejazdy miejscowymi busami oraz
dojazd z Milówki do Zakopanego i z powrotem. Niska cena tego
wyjazdu zależy w dużej mierze od bezpłatnych usług przewodnika
tatrzańskiego, ponieważ takie uprawnienia posiada geograf, który
uczy tego przedmiotu w
szkole.

Uczniowie bardzo chętnie zapisują 
się na obozy geograficzne,

przyswajana wiedza w terenie 
i wspomnienia z tych wyjazdów
zostają im na długo w pamięci.

PROJEKTY MOBILNOŚCI 
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ DLA UCZNIÓW
TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY W ZSOIT W MILÓWCE

We wrześniu 2019 roku w ZSOiT w Milówce rozpoczęła się
realizacja projektu pod nazwą „Moja praktyka zawodowa i 4-
tygodniowy pobyt za granicą” (program ERASMUS+2019). W
ramach tego projektu uczniowie ZSOiT (technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik hotelarstwa, kucharz, technik logistyk,
magazynier - logistyk) mogą odbywać praktykę zawodową w
zakładach pracy w Niemczech (Turyngia). Pobyt w Turyngii trwa 4
tygodnie.

W listopadzie 2021 roku na praktyki zawodowe do Niemiec
wyjechała kolejna grupa uczniów (technik żywienia, kucharz).
Praktykanci pracowali i mieszkali w hotelach i pensjonatach
malowniczej Turyngii. To był dla nich czas na zdobycie bogatego
doświadczenia zawodowego, rozwijanie umiejętności językowych
(język niemiecki, język angielski), a także na nawiązanie nowych
międzynarodowych znajomości i poznanie kultury Turyngii. Mieli
także okazję zwiedzić zabytkowe Drezno i Eisenach.

W 2022 roku ZSOiT rozpoczyna realizację następnego projektu
mobilności (ERASMUS+2020), w ramach którego planuje wyjazd
do Niemiec kolejnej grupy uczniów na 4-tygodniowe praktyki, a
także 3 – miesięczne staże dla absolwentów Technikum i
Branżowej Szkoły.

Uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły bardzo
dobrze poradzili sobie w nowym środowisku 

i nabrali większej pewności siebie. 
Ich umiejętności zawodowe, komunikacyjne 

oraz otwartość i zaangażowanie zostały 

bardzo wysoko ocenione 

przez niemieckich pracodawców.
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JUBILEUSZ 50-LECIA 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W MILÓWCE
Na początku października miało miejsce bardzo uroczyste
wydarzenie – Jubileusz 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Konopnickiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą, odprawioną przez księży absolwentów wraz z
proboszczem Stanisławem Lubaszką.

W sali gimnastycznej odnowionego budynku szkoły
nastąpiło powitanie przybyłych na uroczystość
dostojnych gości, absolwentów szkoły, byłych jej
pracowników, obecnych uczniów oraz ich rodziców.
Dostojeństwa uroczystości dodawał poczet sztandarowy.
Miłą atmosferę stworzyli przede wszystkim absolwenci,
którzy licznie przybyli na spotkanie po latach. Obecni byli
także przedstawiciele władz – Poseł na Sejm RP
Kazimierz Matuszny, Śląski Wicekurator Oświaty Jacek
Szczotka, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wicestarosta
Żywiecki Stanisław Kucharczyk, Radny Sejmiku
Wojewódzkiego Stanisław Baczyński,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Pal i
Władysław Skrzyp, Dyrektor Powiatowego Zarządu
Oświaty Andrzej Widzyk, Przewodnicząca Komisji Edukacji
Aleksandra Legierska, wójt gminy Milówka Robert Piętka
wraz z radnymi, wicewójt gminy Rajcza Jerzy Motyka.

W pamięci zapadną zapewne wszystkim wystąpienia
byłych dyrektorów szkoły: Pana Stanisława Porwisza oraz
Pana Marka Tomiczka, którzy wspominali dzieje placówki,
pierwsze lata jej funkcjonowania, anegdoty. Pan Dyrektor
Marek Tomiczek wprowadził wszystkich w zadumę,
czytając wiersz swojego autorstwa pt. „Czas".

Akademię uświetnił występ młodzieży, która
wykonała wiele utworów muzycznych oraz

umieściła w szkolnej 

„kapsule czasu" 
symboliczne dla naszych czasów przedmioty

Smaczny i bardzo estetyczny poczęstunek przygotowali
uczniowie technikum żywienia pod kierunkiem opiekunów.

 

Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które, choć
minione, zawsze pozostają w pamięci. Trudno bowiem być
obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część
życia. Dostrzeganie czasu jest cudownym darem
dojrzałości. Dzień ten skłania do wspomnień, refleksji i
kreślenia planów na przyszłość. Bardzo nam miło, że
mogliśmy się spotkać z uczniami, nauczycielami,
znajomymi i  udać się na chwilę w podróż sentymentalną
do pełnych radości lat szkolnych.



11 LISTOPAD…
PAMIĘTAMY

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM 
ZA UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCI.

Święto Odzyskania Niepodległości rozpoczęto
uroczystym przemarszem pod pomnik pamięci
narodowej, gdzie delegacja władz gminy i harcerze
złożyli kwiaty oraz odśpiewali Mazurek
Dąbrowskiego. Następnie w Kościele Parafialnym
odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny,
którą poprzedził montaż słowny pt. „Niepodległa”
przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych z Milówki.
Podczas uroczystości obecne były również poczty
sztandarowe, a oprawę muzyczną zapewnił ZPiT
„Wierchy” im. Józefa Szczotki, Młodzieżowa
Orkiestra Dęta oraz Chór Męski pod kierownictwem
Ryszarda Bieńka. 

W dniu 29.10.2021 r. Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka w Bielsku
Białej Filia w Milówce miała wielką
przyjemność gościć na warsztatach
nauczycieli szkół i przedszkoli. Tym
razem tematyka związana była z
ogłoszonym 2021 Rokiem Górali w
Województwie Śląskim. Uczestnicy
warsztatów poznawali technikę
tradycyjnego malarstwa na szkle.

MALARSTWO NA SZKLE 
– RELACJA Z WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI

Zajęcia prowadziła pani Magdalena Chowaniec - nauczyciel plastyki 
 okolicznych szkół podstawowych. Na początek prowadząca przedstawiła
historię rozwoju obrazów malowanych na szkle i omówiła technikę
malowania. Po części teoretycznej przyszła kolej na działania praktyczne.
Każdy z uczestników uruchomił swoją wyobraźnię i wykorzystał swój talent.
Krok po kroku powstawały piękne kolorowe obrazy na szkle - motywy
kwiatowe, ale również baranki, charakterystyczne dla naszej góralskiej
tradycji. 

Pod koniec warsztatów wszystkie
uczestniczki podzieliły się swoimi
rysunkami z pozostałymi
nauczycielami. Będą mogli je
wykorzystać w pracy z dziećmi w
swoich placówkach.

Panowała bardzo przyjemna, wesoła
atmosfera. Uczestniczki wyraziły chęć
wzięcia udziału w kolejnych zajęciach
w naszej Filii. Spotkaniu towarzyszyła
wystawa prac malarstwa na szkle
Agaty Słowik oraz Pani Małgorzaty
Dróżdż. Bardzo dziękujemy za
aktywny udział i serdecznie
zapraszamy na kolejne warsztaty w
naszej bibliotece.
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"SENIORZY DUCHEM MŁODZI" 
REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH
ŚLĄSKIE LOKALNIE PRZEZ GRUPĘ NIEFORMALNĄ 

PROJEKT

"FAJNE BABY"
Kiedy Śląski Fundusz Inicjatyw Społecznych ogłosił
konkurs postanowiłyśmy wziąć udział w tym
przedsięwzięciu. Ponieważ rok 2021 w woj. śląskim
został ogłoszony "Rokiem Górali Beskidu Śląskiego i
Żywieckiego" napisałyśmy projekt ściśle związany z
naszym regionem, jego kulturą, tradycjami i
zabytkami.

Grupa nieformalna "Fajne Baby"w składzie 
Maria Bednarz, Barbara Jopek i Bogumiła Kubas
zawiązała się pod patronatem Stowarzyszenia
Rozwoju Gminy Milówka. 

W projekcie wzięło udział 40 seniorów 60+ oraz 10
wolontariuszy (5 dorosłych, 3 ze szkoły średniej i 2
ze szkoły podstawowej). Uczestnicy projektu to
słuchacze UTW, członkinie KGW oraz inne osoby
niezrzeszone w żadnej organizacji.

PROJEKT ZOSTAŁ PRZYJĘTY I POZYTYWNIE OCENIONY
W WYNIKU CZEGO OTRZYMAŁYŚMY DOTACJĘ W

WYSOKOŚCI 5000 ZŁ. DZIĘKI POZYSKANEMU
GRANTOWI BYŁA MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA W
PRELEKCJACH I JEDNODNIOWEJ WYCIECZCE PĘTLĄ

BESKIDZKĄ .

POZNANIE HISTORII „STAREJ
CHAŁUPY” ORAZ DOROBKU
SABAŁY MILOWIECKIEGO
JÓZEFA SZCZOTKI

1 ZADANIE PROJEKTOWE: 

O życiu i twórczości "milowieckiego", prawdziwego
górala i gazdy, nauczyciela, miłośnika i twórcy folkloru
Żywiecczyzny opowiedziała nam bratanica Józefa
Szczotki pani Ewa Kojro.

Pokazała pamiątki, stare zdjęcia, opowiedziała godki
góralskie, pokazała oryginał hymnu milowieckiego
"Naszą piękną Milówkę" którego autorem jest właśnie
Józef Szczotka. Nie obyło się też bez zaśpiewania tej
pieśni jak i zatańczenia fragmentu Hajduka przez
seniorki biorące udział w spotkaniu.

WYCIECZKA PĘTLĄ BESKIDZKĄ
2 ZADANIE PROJEKTOWE: 

Kolejnym punktem naszego projektu była jednodniowa
wycieczka Pętlą Beskidzką. 

Ustroń i miejscowości górskie jakże pięknie
prezentujące się w jesiennej szacie. Wisła-perła
Beskidów, Ustroń - jedno z najbardziej znanych
uzdrowisk w Polsce. W Ustroniu w starej "Góralskiej
Karczmie" zjedliśmy tradycyjne "jadło drwala" inaczej
"placek po zbójnicku". 

Na zakończenie wycieczki nasz Żywiec. Bardzo często
przebywamy w nim, ale dzisiaj zastanowiliśmy się nad
jego historią i zabytkami.
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STROJE, MUZYKA, PIEŚNI
INSTRUMENTY GÓRALSKIE

3 ZADANIE PROJEKTOWE: 

Kolejne spotkanie odbyło się również w „Starej
Chałupie”, gdzie panuje niepowtarzalny góralski
klimat. 

Prelekcję na temat różnorodności kultury, strojów,
muzyki i obrzędów góralskich poprowadził dyrektor
GOK w Milówce p. Andrzej Maciejowski. Przy
akompaniamencie trombit, piszczałek, śpiewaliśmy
piosenki i przyśpiewki góralskie. 

Nie zabrakło godek i pieśni na góralską nutę. Wiedza p.
Andrzeja na temat wszystkiego co jest związane z
folklorem regionu śląskiego i Żywieckiego była tak
obszerna i ciekawa, że słuchaliśmy z ogromnym
zainteresowaniem, a jego umiejętność grania na
wszystkich instrumentach pasterskich i góralskich to
uczta dla ucha i prawdziwy majstersztyk w jego
wykonaniu.

PODSUMOWANIE I EWALUACJA
PROJEKTU

4 ZADANIE PROJEKTOWE: 

Spotkanie podsumowujące projekt odbyło sie w „Starej
Chałupie” w Milówce. Na spotkaniu gościliśmy
przedstawicieli FIO Śląskie oraz redaktorkę radia
ESKA. 

Na początku krótko została przedstawiona informacja o
zadaniach projektowych i sposobach realizacji. Nasze
koleżanki recytowały pięknie wiersze góralskie, również
swojego autorstwa. Aby przekonać się jakie wiadomości
zostały w głowach uczestników po projekcie,
przeprowadziłyśmy konkurs. Pytania były losowane, a
po dobrej odpowiedzi uczestnik dostawał w nagrodę
buton z widoczkiem Milówki i logo FIO. 

Jednym z zadań projektowych było przypomnienie
dawnych potraw regionalnych. Zupa z kwacka,
prażuchy, placki na blasze, pierogi, smalec ze
skwarkami to tradycyjne dawne potrawy więc odbyła
się ich degustacja. Nie zabrakło również śpiewu
góralskich pieśni.

GAWĘDZIARZE I INSTRUMENTALIŚCI 
ZAWITALI DO MILÓWKI

Za nami kolejna edycja Posiad Gawędziarskich oraz
Konkursu Gry na Unikatowych Instrumentach
Ludowych i Śpiewu Tradycyjnego.

W dniach 13 i 14 listopada w Jeleśni i Milówce odbyły się
przesłuchania uczestników, które w tym roku przyciągnęły
rekordową liczbę chcących zaprezentować swoje
umiejętności. Podczas dwóch dni przesłuchań
zaprezentowało się w sumie 37 gawędziarzy oraz aż 103
śpiewaków i instrumentalistów. Obie Komisje doceniły
zarówno liczną obecność uczestników, jak również wysoki
poziom prezentacji, a także zróżnicowany dobór repertuaru. 
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GŁÓWNYM CELEM PRZEGLĄDÓW
JEST POPULARYZOWANIE
AUTENTYCZNEJ MUZYKI 

I TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ, 
A TAKŻE OŻYWIANIE 

I PODTRZYMYWANIE LUDOWEGO
MUZYKOWANIA, TRADYCJI

GAWĘDZIARSTWA I BIAŁEGO
ŚPIEWU.

Warto zaznaczyć, że wśród laureatów 30. Posiad Gawędziarskich oraz 32.
Konkursu Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych i Śpiewu
Tradycyjnego znaleźli się mieszkańcy naszej Gminy:

- Szymon Wróbel - I miejsce w kategorii soliści (dzieci i młodzież 13-18 lat)
- Kapela Grajki - III miejsce w kategorii kapele młodzieżowe
- Marta Matuszna - I miejsce w kategorii śpiew solo
- Anna Łagosz Kubica - I miejsce w kategorii śpiew solo
- Dominika Sobel - III miejsce w kategorii śpiew solo

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I LAUREATOM
SKŁADAMY SERDECZNE GRATULACJE. PROTOKÓŁ

Z POSIAD DOSTĘPNY NA STRONIE 

WWW.GOK.MILOWKA.PL

WARSZTATY Z CYKLU 

ZA NAMI
„ŚWIĘTA CORAZ BLIŻEJ”

Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury przeprowadził cykl
darmowych warsztatów dla dzieci w ramach których powstały
piękne ozdoby świąteczne. Uczestnicy mieli okazję wykonać
tradycyjne ozdoby takie jak: światy z opłatków, pająki ze słomy i
bibuły oraz zawieszki z wydmuszek i bibuły. Zajęcia te
dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury.

W ramach kolejnych warsztatów powstały eko choinki,
makramowe aniołki, zawieszki na choinkę z patyczków oraz
ozdoby z masy solnej. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem wśród dzieci, które własnoręcznie
stworzyły piękne ozdoby wprowadzające w klimat świąt
Bożego Narodzenia.

PRZYPOMINAMY, ŻE W CZWARTKI
ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA KÓŁKA

PLASTYCZNEGO 

KOLEJNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE PLANOWANE 
SĄ W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLATEGO ZACHĘCAMY 

DO ŚLEDZENIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ I PROFILU 
NA FACEBOOKU, GDZIE ZAMIESZCZAMY 

WSZYSTKIE INFORMACJE.

O GODZ. 14:30.



 INFORMATOR GMINY MILÓWKA/4/202116                         

KOŃCZYMY 
REALIZACJĘ 
PROJEKTU!
W dniu 31 grudnia br. GOK w Milówce kończy
realizację zadania pn. 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury. 

Działania rozpoczęły się 4 stycznia, a ich celem
było kultywowanie i popularyzowanie bogactwa
kultury ludowej naszego regionu, przede wszystkim
elementu wpisanego na Krajową listę
niematerialnego dziedzictwa kulturowego czyli
kolędowania Dziadów Noworocznych na
Żywiecczyźnie.

Zrealizowano bardzo wiele ciekawych działań w tym: 52
Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie
Gody” (w wersji online), nagrano 3 prezentacje na temat
zwyczajów i obrzędów, symboliki Świąt Bożego
Narodzenia, prelekcję o Józefie Szczotce oraz prezentacje
dawnych zwyczajów, prac i potraw regionalnych, które
przygotowywały Panie z KGW. Grupy obrzędowe nagrały
filmiki ukazujące przygotowania do kolędowania,
przeprowadzono również warsztaty w ramach Szkoły
Folkloru – bibułkarstwo, filcowanie, malarstwo na szkle ,
tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe, wyroby z gliny,
papierowe klepoki i papierową parę góralską. 

W ramach zadania zorganizowano dwie biesiady
regionalne, podczas których zaprezentowane zostały

tradycyjne prace wykonywane w gospodarstwie, 
a towarzyszyły im koncerty kapel, warsztaty 

i wystawy rękodzieła i sztuki ludowej.

„SPOTKANIA Z TRADYCJĄ”

Realizacja projektu przyczyniła się do udokumentowania
naszej kultury ludowej. Pandemia sprawiła, że musieliśmy
zmienić formułę Przeglądu, jest jednak plus tych działań,
bowiem powstał obszerny materiał filmowy
dokumentujący naszą bogatą kulturę ludową. Zachęcamy
do obejrzenia materiałów filmowych, które dostępne są na
naszym kanale YouTube GOKMilówka

Tradycyjnie już przy Gminnym Ośrodku Kultury w Milówce zawiązał się Sztab
30.Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . Finał odbędzie się 30
stycznia 2022 r.celem zbiórki publicznej w tym dniu będzie zbieranie
środków pieniężnych:

ZACHĘCAMY 
DO WSPARCIA 

SZCZYTNEGO CELU!

„DLA ZAPEWNIENIA NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW
DIAGNOSTYKI I LECZENIA WZROKU U DZIECI”.

Nasi wolontariusze będą kwestować 
na terenie wszystkich wsi Gminy
Milówka. 
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DLA WIKTORA
RAZEM 

Kolejny raz mieszkańcy Gminy Milówka i goście okazali swoje
wielkie serca wspierając Wiktora Szczechowiaka z Węgierskiej
Górki chorującego na SMA.

14 listopada na milowieckim rynku zorganizowano kiermasz na
którym można było nabyć pyszne domowe ciasta, kolorowe
fartuszki i poduszki, książki, świąteczne dekoracje, kolorowe
balony oraz aromatyczną kawę. Dużą atrakcją były przejażdżki w
terenie, które ofertowała Beskidzka Grupa Terenowa mocno
zaangażowana w pomoc Wiktorowi. 

Najmłodsi mieli okazję zobaczyć z bliska sprzęt strażacki oraz
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie za kierownicą wozu bojowego
Ochotniczej Straży Pożarnej z Milówki.

Do organizacji kiermaszu włączyli się również: 

Szczep Harcerski "Horyzont" z Milówki, 
Zespoły Regionalne „Hulajniki” i „Spod Kikuli” 
oraz pracownicy Urzędu Gminy. 

Na kiermaszu obecny był również
Wiktor ze swoimi rodzicami oraz

rodzeństwem, który obdarowywał
wszystkim szczerym uśmiechem

Wiktor potrzebuje jeszcze ponad 6 mln zł aby móc
otrzymać lek, który pozwoli mu lepiej żyć. Czasu
jest coraz mniej bowiem zostały tylko 2 kg do
przekroczenia wagi, która warunkuje podanie
terapii genowej. 

Warto zaznaczyć, że na terenie Gminy Milówka już
kilkakrotnie organizowano akcje mające na celu
wsparcie zbiórki Wiktora. Dziękujemy za podjęcie
inicjatyw i każdą formę pomocy.

DZIĘKUJEMY! 

Rodzice oraz organizatorzy kiermaszu składają serdeczne
podziękowanie mieszkańcom Gminy Milówka za włączenie się do
akcji poprzez upieczenie ciast oraz wsparcie materialne zbiórki.
Dzięki Państwa ofiarności udało się zebrać 

co przybliży Wiktora do podjęcia terapii genowej.
29.144 zł



 INFORMATOR GMINY MILÓWKA/4/202118                         

18 listopada w przedszkolu w Milówce odbyła się uroczystość
pasowania na przedszkolaka. W tym roku w pasowaniu
uczestniczyło wiele przedszkolaków ponieważ w ubiegłym roku
pasowanie się nie odbyło.

Z uwagi na reżim sanitarny pasowanie odbyło się w dwóch
grupach. Najpierw w uroczystości pasowania udział wzięły nasze
najmłodsze przedszkolaki, czyli dzieci z grupy Krasnali i
Motylków. Następnie pasowane na przedszkolaka zostały dzieci
z pozostałych grup, które dopiero rozpoczęły przygodę z
przedszkolem lub nie były pasowane w roku ubiegłym. 

Uroczystości rozpoczęły się od krótkiej części artystycznej, w
której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym
samym dowód, jak dużo już potrafią. Po części artystycznej,
dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić
każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być
dzielnym przedszkolakiem. Następnie pani dyrektor Magdalena
Maślanka dokonała uroczystego pasowanie każdego dziecka na
przedszkolaka i złożyła dzieciom życzenia.

JESTEŚMY
PRZEDSZKOLAKAMI!

Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia
każdy przedszkolak otrzymał rożek ze

słodyczami. Dla przedszkolaków było to
wielkie przeżycie. Dziękujemy Radzie

Rodziców za ufundowanie upominków dla
naszych wychowanków. 

ANDRZEJKOWE
ZABAWY
BIEDRONEK

,,Jest taka jedna noc w roku,
kiedy świat realny łączy się

ze światem magii,
czarów,...wróżb"

Pewnego dnia grupa Biedronek przeniosła się w magiczny świat
wróżb i zabaw andrzejkowych. Na tę okoliczność przygotowano
odpowiednie dekoracje sali, śmieszne i pouczające zabawy, konkursy
oraz wróżby. Wszystkie przedszkolaki były bardzo ciekawe tego, co je
spotka w przyszłości. Dzieci poznały tradycje ludowe i wróżby
andrzejkowe przekazywane z pokolenia na pokolenie. Spotkanie
rozpoczęło się krótkim wprowadzeniem, podczas którego dzieciom
została przedstawiona legenda o wróżbach. Kręciliśmy czarodziejską
butelką, losowaliśmy wróżby z magicznego kapelusza oraz
rozwiązywaliśmy zaczarowane zadania. Podpatrywanie przyszłości
zakończyło się wspólną zabawą przy muzyce i śpiewaniem znanych
piosenek.

Dzień ten dostarczył przedszkolakom wielu przeżyć i emocji, a przede
wszystkim stał się okazją do rozbudzenia dziecięcej ciekawości oraz
chęci poznawania naszej ludowej tradycji.

TAJEMNICZY
GOŚCIE W GRUPIE

ŻABEK...
 W ostatnim czasie, dzieci z grupy Żabek

rozmawiały na temat zwierząt, które mieszkają z
nimi w domach. Milusińscy to najczęściej czworo
bądź dwunożni przyjaciele. Przedszkolaki
przypominały sobie, że zwierzątkami, które maja,
to nie tylko kompani do zabaw, ale żywe istoty,
którymi należy się opiekować. Żabki doskonale już
wiedzą, kto to jest weterynarz, jak należy dbać o
zwierzątko. Nie jest im obca wiedza, które
zwierzęta mogą z nimi zamieszkać, a które
bezwarunkowo muszą mieszkać na wolności.
Kilkoro dzieci postanowiło przynieść swojego
milusińskiego do przedszkola…. gościliśmy w
naszej sali papugę Florka, rybkę Świetlika oraz
chomika Śnieżynkę. Dzięki bezpośredniej
obserwacji zwierząt przedszkolaki pogłębiły
 wiadomości nt. ptaków, ssaków i ryb.
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ŚWIĘTO MISIÓW U KRASNALI
W dniu 25 listopada grupa Krasnali uczestniczyła w
obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Tego
dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim
małym lub dużym przyjacielem- Misiem. 

Uroczysty dzień rozpoczął się od przygotowania
śniadania dla swoich pluszowych przyjaciół. Po śniadaniu
przedszkolaki pomogły w zorganizowaniu przyjęcia
urodzinowego dla Misia Tulisia, który tego dnia był
bardzo smutny ponieważ myślał, że wszyscy zapomnieli
o jego święcie. I tu trzeba przyznać, że nasze najmłodsze
przedszkolaki są świetnymi konspiratorami :) 

Podczas gdy Miś Tuliś poszedł zrobić siku ;)
zorganizowaliśmy wspaniałe przyjęcie z mnóstwem
przyjaciół, tortem i tańcami. Kiedy misie były głodne
udaliśmy sie nawet do ula w poszukiwaniu miodu a
następnie musieliśmy uciekac przed rozwścieczoną
pszczołą. Maluszki bawiły się między innymi przy
piosenkach: „Dwa malutkie misie”, „Jadą, jadą misie”,
zrobiły misiową gimnastykę, utrwalały podstawowe
kolory, porównywały wielkości.

Za tak wspaniałe przyjęcie Tuliś podziękował dzieciom
prezentem, który maluszki musiały wytropić po śladach
miodu, pozostawionych przez Misia Łakomczuszka. Na
zakończenie każde dziecko otrzymało medal Przyjaciela
Pluszowych Misiów i słodki poczęstunek. Dzień ten upłynął
pod znakiem uśmiechu oraz wspólnej zabawy, jednak
najwięcej radości sprawił dzieciom sam fakt zaprezentowania
swojego misia kolegom i możliwość zabawy z pluszakiem.

W październiku nasza szkoła przystąpiła do projektu
zorganizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty pod
patronatem Jadwigi Wiśniewskiej – Poseł do Parlamentu
Europejskiego

Koordynatorem projektu w Szkole Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Milówce została Pani Lucyna
Tokarczyk, która wraz z Panią Jolantą Nedwidek podjęły
działania umożliwiające włączenie się uczniów szkoły w
realizację zadań. 

Pierwszym działaniem w ramach projektu było
przygotowanie przez uczniów klas siódmych  i ósmych 
 kącika patriotyczno – historycznego na temat
wprowadzenia stanu wojennego, pt.: „40 lat po stanie
wojennym”

Projekt skierowany jest do uczniów 
i nauczycieli szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych województwa
śląskiego. Jego głównym celem jest
przygotowanie dzieci i młodzieży do

świadomego przeżywania 40 rocznicy
wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

udział w konkursie literackim „Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich”
prezentację wystawy mobilnej na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, przygotowanej przez IPN
przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w klasach na temat stanu wojennego wraz z pokazem filmu                                                
– dokumentu „Nie zabierajcie Mamy”

Kolejne nasze działania projektowe będą obejmować:



Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Milówce – 77 000,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy 
w Nieledwi – 75 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Szarem 
– 74 443,75 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamesznicy 
– 75 000,00 zł
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NOWE POMOCE 
DYDATKTYCZNE
W latach 2018-2021 Gmina Milówka sukcesywnie
występowała do Ministerstwa Edukacji i Nauki o
zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4%
rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. 

I tak w roku 2018 wystąpiliśmy o wsparcie dla Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Milówce oraz
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamesznicy. Dla obu
tych placówek uzyskaliśmy w sumie 150 000,00 zł, które
były podzielone proporcjonalnie do złożonego przez
szkoły zapotrzebowania. W kolejnym roku Gmina Milowka
otrzymała 75 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Nieledwi. W roku 2020 pracownie
przyrodnicze doposażyła Szkoła Podstawowa nr 2 w
Kamesznicy na uzyskaną kwotę 75 000,00 zł. W bieżącym
roku otrzymaliśmy kwotę 142 625,00 zł, która została
podzielona proporcjonalnie do złożonych wniosków
odpowiednio na Szkołę Podstawową w Szarem – 74
443,75 zł oraz Szkołę Podstawową im. ks. Jana
Twardowskiego w Lalikach – 68 181,25 zł. Z uwagi na
fakt, że otrzymane kwoty stanowiły zwiększenie
subwencji, nie było potrzeby, aby Gmina musiała
zapewnić wkład własny. Wszystkie Szkoły otrzymane
pieniądze przeznaczyły w całości na pomoce dydaktyczne
i doposażenie pracowni przyrodniczych do nauki takich
przedmiotów jak: biologia, chemia, fizyka i geografia.

Z uwagi na fakt, 
że co roku Ministerstwo

podawało kryterium
limitu aplikowania ilości

szkół do wsparcia,
wsparcie było udzielane

systematycznie przez
cztery kolejne lata. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamesznicy 
– 73 000,00 zł

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana
Twardowskiego w Lalikach – 68 181,25 zł

 SUMA:   442 625,00 ZŁ
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SAMORZĄDOWIEC 
ROKU 2020.

Idea konkursu Samorządowiec Roku powstała w 2009 roku.
Pierwszym Przewodniczącym Kapituły był Poseł na Sejm RP
redaktor Kazimierz Zarzycki a współorganizatorami m.in.
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich RP, Związek
Zagłębiowski oraz Oficyna Wydawnicza Regiony. W
kolejnych latach przewodniczącym Kapituły był śląski
dziennikarz, radiowiec, artysta ŚP. Lucjan Czerny.

Konkurs ma na celu propagowanie działalności samorządów
lokalnych, ich współpracy z przedsiębiorcami oraz działań na
rzecz mieszkańców poprzez wyróżnienie osób, które działają
na rzecz „Małych Ojczyzn''. Aktualnie organizatorem jest
Stowarzyszenie Region, które skupia osoby związane od
początku z ideą konkursu. Obecnie przewodniczącym
Kapituły jest wieloletni działacz społeczny Bogumił
Blicharski.

DANUTA SZCZOTKA, RADNA MILÓWKI,
SOŁTYS SZAREGO 

ZOSTAŁA LAUREATEM X EDYCJI 
KONKURSU SAMORZĄDOWIEC ROKU!

Wręczania nagród dokonali - Senator RP Joanna Sekuła oraz w
imieniu Kapituły konkursu Bogusław Blicharski i Krystyna
Kozak. Obecni byli również przedstawiciele Biura
Wicemarszałek Senatu RP Gabrieli Morawskiej – Staneckiej.
Poseł na Sejm RP Maciej Konieczny przesłał natomiast list
gratulacyjny.

Wykład na temat roli jednostek samorządu terytorialnego w
Polsce wygłosił dr Artur Mazurkiewicz z Uniwersytetu
Śląskiego. W części artystycznej swe umiejętności wokalne
zaprezentowali wychowankowie Ogniska Pracy Pozaszkolnej
nr 1 w Sosnowcu uczący się pod kierunkiem z-cy dyrektora
Ośrodka Krystyny Kożuch. W roli konferansjera wystąpił
dziennikarz Bobrowniki TV red. Zbigniew ZEW Wieczorek.
Serwis zdjęciowy – Kamil Kocot

ZŁOTE
GODY

W dniu 14 grudnia 2021 roku w Gminie Milówka odbyła się
uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w intencji
Jubilatów w Kościele Parafialnym w Milówce, którą
koncelebrowali ks. dziekan Dekanatu Milowskiego Krzysztof
Żak oraz ks. proboszcz Parafii w Milówce Stanisław Lubaszka.
Pary małżeńskie podczas Mszy Świętej odnawiały przysięgę
małżeńską a na zakończenie Mszy Świętej udzielono im
błogosławieństwa na dalsze lata wspólnego życia.

 Po zakończeniu Mszy Świętej słowa podziękowania i uznania
oraz gratulacje przekazał Jubilatom Wójt Gminy Milówka
Robert Piętka, a następnie dokonał uroczystego aktu dekoracji
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości wzięli
udział również Przewodniczący Rady Gminy Milówka Pan
Krzysztof Kamiński oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Milówce Pani Dorota Tomska wraz z z-cą Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego Panią Agnieszką Witos.

 

Jubilatom wręczone zostały również
pamiątkowe listy gratulacyjne 

oraz kwiaty wraz z upominkiem.

Wspaniały jubileusz-50 rocznicę
zawarcia związku małżeńskiego, 
czyli Złote Gody obchodziło 16 par
małżeńskich z terenu Gminy Milówka:

Sołectwo Milówka:
1. Wanda i Henryk Ciesielscy
2. Janina i Antoni Dziergas
3. Zofia i Władysław Jędrzkiewicz
4. Bogumiła i Franciszek Kubas
5. Irena i Jan Łagosz
6. Józefa i Jan Płowucha
7. Anna i Jan Talik

Sołectwo Kamesznica:
1. Kazimiera i Józef Fiedor
2. Irena i Jan Pietras
3. Jadwiga i Krzysztof Trepkowscy
4. Anna i Augustyn Śleziak
5. Genowefa i Franciszek Śleziak

Sołectwo Szare:
1. Maria i Bronisław Śleziak

Sołectwo Laliki:
1. Maria i Józef Bieleś
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GRATULUJEMY WSZYSTKIM LISKOM ŚWIETNEJ
POSTAWY I ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW !

26 listopada w Milówce

zainaugurowaliśmy 12 edycję
turnieju MUNDIALITO, którą
otworzył turniej kategorii żaków,  

wystąpiły dwa Nasze zespoły
które pokazały się z bardzo

dobrej strony, a jedna z Nich 

okazała się  
naj lepszą 
drużyną 
zawodów!

Zmagania w których uczestniczyło sześć zespołów (Lisek
Milówka I, Lisek Milówka II, Futsal Węgierska Górka, GLKS
Wilkowice, Kuźnia Ustroń, SMS Żywiec) stały na bardzo
wysokim poziomie i dostarczyły mnóstwo emocji, Nasz
pierwszy zespół w kapitalnym stylu odniósł komplet zwycięstw
dzięki czemu został najlepszą drużyną w turnieju natomiast
drugi zespół swoją swoją ambitną postawą sprawił że ręce
same składały się do oklasków. Najlepszym zawodnikiem
turnieju został wybrany Andrzej Rypień, 

W drugim dniu turnieju MUNDIALITO bohaterami zmagań były
dzieci z roczników 2014 oraz 2015, do rywalizacji przystąpiło
szesnaście zespołów w tym trzy Nasze drużyny prowadzone
prze trenerów Seweryna Barabasza, Łukasza Mrózka oraz
Alberta Wróbla. Zmagania maluszków były niezwykle
emocjonujące i dostarczyły wiele pozytywnych emocji.

Nasze zespoły w każdym spotkaniu zaprezentowały się
fantastycznie, strzelając wiele pięknych bramek i wykazując się
ogromnym zaangażowaniem . Gratulujemy LISKOM świetnej
postawy a licznie zgromadzonym rodzicom bardzo dziękujemy
za fantastyczny doping.
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Za Nami ostatni akcent 12 edycji MUNDIALITO w którym
rywalizowały zespoły z roczników 2010 i 2012. W turnieju
wystąpiło łącznie sześć Naszych zespołów, które
zaprezentowały się fantastycznie a dwie z Nich ukończyły
rywalizację na podium. 

W turnieju kategorii U-10 rywalizowały dwa Nasze zespoły
i nie wiele zabrakło by oba znalazły się w wielkich finałach,
ostatecznie pierwszy zespół ukończył zmagania na miejscu
szóstym natomiast drugi zespół złożony z zawodników z
rocznika 2013 sprawił największą sensację w turnieju
kończąc zmagania na drugim miejscu przegrywając w
dramatycznych okolicznościach z zespołem Herkulesa
Kochanowice 2-3.

W turnieju kategorii U-12 wystąpiły trzy Nasze zespoły
oraz drużyna dziewczyn , rywalizacja była niezwykle
emocjonująca i stała na bardzo wysokim poziomie.
Pierwszy zespół tylko raz schodził z boiska pokonany, w
meczu półfinałowym uległ nieznacznie drużynie Rekordu
Bielsko Biała 2-3 natomiast w meczu o trzecie miejsce
odniósł zwycięstwo z KS Świerklany 3-1, zapewniając sobie
trzecie miejsce w turnieju. Pozostałe Nasze zespoły swoją
ambitną postawą w każdym spotkaniu zasłużyły na wielkie
słowa uznania, warto także odnotować zwycięstwo po
kapitalnym spotkaniu dziewczyn w meczu grupowym nad
jednym z faworytów turnieju MSK Namestovo (1-0) co było
jedną z największych niespodzianek w turnieju.

Wszystkie nasze zespoły grały
rewelacyjnie dzięki czemu zarówno 
w młodszej jak i starszej kategorii

najlepszymi strzelcami turnieju zostali
zawodnicy LISKÓW : 

Nikodem Węglarz (16 bramek) 
oraz Wojciech Bury (17 bramek)



Świątecznie w Milówce!
W niedzielę 12 grudnia w Amfiteatrze nad Sołą odbył się
Jarmark Bożonarodzeniowy, który wprowadził mieszkańców i
gości w klimat zbliżających się Świąt. Na stoiskach można
było nabyć piękne, ręcznie robione stroiki, ozdoby choinkowe,
bombki przygotowane przez lokalnych twórców, ozdobne
poduszki oraz domowe ciasta i ciasteczka. W programie
Jarmarku znalazły się również prezentacje artystyczne. 

Na scenie wystąpiły Zespoły Regionalne z Gminy Milówka:
„Hulajniki”, „Spod Kikuli” i „Wierchy” oraz kapela „Bratańcy”.
Zaprezentowali się także laureaci 32 Konkursu Gry na
Unikatowych Instrumentach Ludowych i Śpiewu Tradycyjnego
z Gminy Milówka. Obecne były grupy kolędnicze „Świerki” z
Prusowa, „Kamieńcoki”i „Harnasie” z Łyngu, żywiołowo
prezentujące obrzęd Dziadów Noworocznych. Najmłodsi
uczestnicy mogli zrobić pamiątkowe zdjęcie z dużymi
postaciami z bajek, a główną atrakcją było spotkanie ze Św.
Mikołajem, który obdarował każde dziecko upominkiem. 

Na zakończenie Jarmarku wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Milówki grająca największe świąteczne przeboje i
piękne polskie kolędy. Wszyscy uczestnicy imprezy mogli
poczuć, że Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej.


