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„Cicha noc, święta noc
Pokój niesie ludziom wszem..”
Szanowni Mieszkańcy.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam,
aby ten szczególny czas był dla Was chwilą oddechu
od codziennych trosk i problemów.
Niech spotkania w rodzinnym gronie napełnią
Was pokojem i radością,
a Nowy 2019 Rok przyniesie pomyślność i szczęście.
Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice
Radni Gminy Wilkowice

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Mieszkańcom Gminy Wilkowice
życzymy radosnego, świątecznego nastroju,
spotkań w gronie bliskich i przyjaciół,
pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym
oraz pomyślności, szczęścia i satysfakcji
w Nowym 2019 Roku.
Wójt Gminy Wilkowice
Janusz Zemanek
wraz z Pracownikami Urzędu Gminy
w Wilkowicach

Zapraszamy na nasz profil na

www.facebook.com/gminawilkowice/

Dwa drzewa rosnące w Bystrej zyskały status
pomników przyrody – tak zdecydowali radni
podczas 53. sesji Rady Gminy Wilkowice
Ustanowienie pomnika przyrody następuje (po
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska) w drodze uchwały rady gminy. Uchwała ta powinna zawierać nazwę obiektu, jego położenie, szczególne cele ochrony, obowiązujące zakazy oraz sprawującego nadzór nad pomnikiem przyrody.
Radni postanowili objąć ochroną dwa wspaniałe
drzewa: dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 408 cm, rosnący przy ul. Klimczoka w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrej oraz
drzewo gatunku jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o obwodzie pnia 483 cm, rosnący przy ul. Spacerowej w Bystrej.

Dla uczczenia 100 - lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości tym imponującym drzewom nadano szczególne nazwy. Okazały dąb otrzymał nazwę „Niepodległość”, a majestatyczny jesion rosnący przy ul. Spacerowej został nazwany „Wolność”.
W efekcie przyjęcia tych uchwał na terenie naszej gminy będziemy posiadać 6 pomników przyrody. Oprócz tu wymienionych, jest jeszcze cis rosnący przy ul. Klimczoka w Bystrej oraz dąb szypułkowy, buk pospolity i klon jawor – drzewa o imponujących rozmiarach rosnące w Parku Gminnym.
Drzewa te są objęte specjalną ochroną, uchwała
zakazuje niszczenia, uszkadzania czy chociażby
umieszczania na nich tablic reklamowych.

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia życzę,
aby ten szczególny czas wprowadził
do Państwa domów radość, spokój
i rodzinne ciepło,
a Nowy Rok 2019 obfitował
w zdrowie, szczęście i liczne sukcesy.
Radny Powiatu Bielskiego
Grzegorz Gabor
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim pacjentom Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz mieszkańcom
Gminy Wilkowice pragnę złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze, niech to będzie
okres zadumy, wyciszenia i wypoczynku.
Kolejny Nowy 2019 rok niech obfituje w zdrowie,
wiarę i nadzieje, same radosne momenty,
niech będzie dobry i szczęśliwy.

Drodzy Mieszkańcy i Goście!
Jak co roku, klękając przed betlejemskim żłóbkiem i oddając
cześć tajemnicy Wcielenia Syna Bożego,
pragnę złożyć z serca płynące życzenia:
Niech Ten, który przyszedł, jako bezbronne dziecko,
uczy nas zawierzenia Bogu swojego życia,
niezachwianego zaufania w Jego Opatrzność
oraz pokory w przyjmowaniu i realizowaniu Jego woli. Niech
betlejemskie światło rozświetla nawet najgłębsze mroki codzienności i wypełnia nasze dni
radością i pokojem.
Oby Nowy 2019 Rok pozwolił ciągle na
nowo odkrywać niezmierzoną miłość Boga do nas.
Świąt pachnących choinką, wypełnionych radością,
miłością i ciepłem rodzinnej atmosfery ze świątecznymi
pozdrowieniami i modlitewną pamięcią życzy
Janina Janina-Piechota
radna Powiatu Bielskiego

Kierownik SGZOZ Katarzyna Banet-Skwarna

Z okazji nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia składam Mieszkańcom
Gminy Wilkowice serdeczne życzenia wszelkiej
pomyślności, obfitości wszelkich dóbr,
a także spełnienia marzeń i błogosławieństwa
Bożego w każdym dniu Nowego 2019 Roku.
Adam Caputa
Radny Powiatu Bielskiego
2

Niech biały opłatek z wigilijnego stołu
stanie się znakiem szczerej miłości,
niech gwiazda betlejemska rozjaśni naszą codzienność.
Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, zdrowia i radości
w Nowym Roku życzą
członkowie
Stowarzyszenia
„Razem dla Wilkowic”

Głos Gminy Wilkowice

OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, zwraca się z prośbą do mieszkańców Wilkowic, Bystrej i Mesznej o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby samotne i starsze zamieszkujące w sąsiedztwie, a także osoby bezdomne, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w trudnych zimowych warunkach.
Wszelkie informacje o tych osobach prosimy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach, ul. Parkowa 10, tel. 33 443 22 55 wew.
100-104.
Dyrektor GOPS W Wilkowicach

ZGŁASZANIE AWARII
OŚWIETLENIA ULICZNEGO
W przypadku zauważenia awarii oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Wilkowice prosimy
o kontakt e-mail: oswietlenie@wilkowice.pl lub
tel. 33 499 00 77 wew. 305 w godzinach pracy
urzędu. W zgłoszeniu należy podać dokładną lokalizacje punktu świetlnego (ulica, numer najbliższego budynku) oraz informację, co dzieję się
z lampą.

WÓJT INFORMUJE
W ostatnim czasie Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek podpisał
umowę na realizację zadania publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg na
terenie gminy Wilkowice w sezonie 2018/2019”, a także ogłosił przetarg na
zakup paliw na potrzeby Referatu Służb Technicznych i Straży Gminnej na
2019 rok oraz odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych z terenu gminy Wilkowice.
W ostatnim okresie Wójt przeprowadził negocjacje z przedstawicielami
firmy Tauron Dystrybucja Serwis S.A. w celu zawarcia umowy na realizację
zadania „Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym dla

punktów świetlnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Wilkowice”.
W związku z podjęciem decyzji o rozdzieleniu usług projektowych od robót budowlanych unieważniono postępowanie na rozbudowę oraz przebudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej przy ul. Szkolnej 1
w systemie zaprojektuj i wykonaj. Po opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę szkoły zostanie
ogłoszony przetarg na wykonawstwo robót budowlanych.

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY WILKOWICE
W DNIU 6 GRUDNIA 2018 R., W SPRAWIE:
II/4/2018

Powołania stałych Komisji Rady Gminy Wilkowice kadencji 2018 - 2023 i ustalenia przedmiotu ich działania.

II/5/2018

Ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Wilkowice kadencji 2018 - 2023.

II/6/2018
II/7/2018
II/8/2018

Wyboru Przewodniczących Komisji Rady Gminy Wilkowice i ich Zastępców kadencji 2018 - 2023.
Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2018.
Wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2018-2032.
Zmiany Uchwały nr XL/323/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 września 2017 r., w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice.
Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice.
Zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Wilkowice w ramach repatriacji rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej w Republice Kazachstanu.

II/9/2018
II/10/2018
II/11/2018

RADA GMINY WILKOWICE W KADENCJI 2018-2023
W dniu 20 listopada 2018 r. odbyła się I sesja Rady Gminy Wilkowice kadencji 20182023 zwołana przez Komisarza Wyborczego
w Bielsku-Białej. Sesja została otwarta przez
radnego seniora Pana Antoniego Kufla, który prowadził obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wilkowice. Na
sesję przybył również Pan Wiesław Durajczyk Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej, który wręczył radnym zaświadczenia o wyborze na Radnego Gminy Wilkowice oraz wręczył zaświadczenie o wyborze na
stanowisko Wójta Gminy Wilkowice Panu Januszowi Zemanek.
W głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, Rada Gminy Wilkowice dokonała wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy Wilkowice, którym został Pan Marcin
Kwiatek oraz Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Wilkowice, którym został Pan Mirosław Goliszewski.
Na kolejnej sesji, w dniu 6 grudnia 2018 r.,

w głosowaniu jawnym, powołano stałe komisje Rady Gminy Wilkowice w kadencji 2018
– 2023 i ustalono przedmiot ich działania.
Komisja Rewizyjna
Przedmiot działania: Realizacja zadań
kontrolnych Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych
gminy, opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium wójtowi, wykonywanie innych
zadań zleconych przez radę w zakresie kontroli na podstawie art. 18 a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz.U.2018.994 t.j. z póz. zm./ oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
Skład: Elżbieta Lenda – Przewodnicząca,
Małgorzata Olma – Zastępca Przewodniczącej, Marcin Stawinoga, Alina Macher, Antoni
Kufel.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Głos Gminy Wilkowice

Przedmiot działania: Realizacja zadań
w zakresie rozpatrywania skarg na działania
wójta i gminnych jednostek organizacyjnych;
wniosków oraz petycji składanych przez obywateli na podstawie art. 18 b ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz.U.2018.994 t.j. z późn. zm./ oraz Regulaminu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy.
Skład: Krzysztof Krajewski – Przewodniczący, Dariusz Kanik, Małgorzata Olma.
Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju
Gminy
Przedmiot działania: Wnioski, opinie,
analizy i oceny w sprawach:
• projektu budżetu Gminy, jego bieżącej realizacji, zmian oraz wykonania;
• podatków i opłat lokalnych;
• programu działania i zamierzeń gospodarczych gminy;
cd. na str. 13
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WSPANIAŁA NAGRODA DLA MUZYKÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 1 W WILKOWICACH!
14 listopada 2018 roku członkowie zespołu
muzycznego ze szkoły Podstawowej nr 1 im.
Władysława Jagiełły w Wilkowicach zostali zaproszeni do udziału w uroczystości połączonej w występem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Koncert
odbył się w sali widowiskowej Miasta Ogrodów w Katowicach, w ramach obchodów
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości realizowanej w 2018 r. przez Kuratorium Oświaty w Katowicach pod hasłem
Polska to jest wielka rzecz! (S. Wyspiański).
Nasz zespół uhonorowano tą niezwykłą
nagrodą za sprawą godnego reprezentowania naszej szkoły w finale  konkursu pod ha-

słem „Odzyskanie przez Polskę
niepodległości w wierszu, pieśni i piosence”. Zespół w swojej
kategorii zajął III miejsce.
Uczniowie wraz z opiekunem
muzycznym, panią Marią Prostak mieli okazję uczestniczyć
w niezwykłym widowisku: śpiewy i tańce zespołu „Śląsk”, z towarzyszeniem orkiestry kameralnej dostarczyły wiele wspaniałych i niezapomnianych przeżyć
artystycznych.
Zespół promujący szkołę

Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej w 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości
W piątek 09.11.2018 r. dzieci z Przedszkola Publicznego w Mesznej wzięły udział
w Przeglądzie Pieśni Patriotycznej zorganizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej. W tym roku konkurs miał wyjątkowy charakter ze względu na przypadającą na 2018 rok setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Pierwszym punktem uroczystości była
piękna inscenizacja ukazująca trudne losy
naszej Ojczyzny, którą przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej. Po wzruszającym przedstawieniu przyszła pora na zmagania konkursowe. Jako pierwsza zaprezentowała się grupa maluszków. Dzieci, któ-

re po raz pierwszy występowały przed tak
dużą widownią, zaśpiewały utwór „Co to za
dzień!”. Następnie na scenę wkroczyła grupa średniaków, która wykonała piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Ostatnim uczestnikiem w tej grupie wiekowej była zerówka
z pieśnią „Ułani”. Zakończeniem rywalizacji wśród przedszkolaków był występ solistki - Natalii Kajstury z grupy „0”, która pięknie wykonała utwór „Bartoszu, Bartoszu”. Po
występach przyszedł czas na wyniki. Jury
po krótkich obradach oznajmiło swój werdykt: pierwsze miejsce zajęła grupa „0”, drugie miejsce zajęły równorzędnie grupa maluszków i średniaków, natomiast w kategorii soliści nagrodę odebrała Natalia Kajstura.
Wszystkie dzieci z wielkim przejęciem i radością przyjęły nagrody w postaci słodyczy
i z uwagą słuchały występów grup i solistów
z kolejnych kategorii wiekowych. W kategorii: uczniowie klas I-III pierwsze miejsce zajęły ex aequo klasy II i III. Uczniowie klas IV
– VI występowali w dwóch kategoriach: zespoły powyżej sześciu osób oraz zespoły poniżej sześciu osób. W pierwszej kategorii wygrała Schola, natomiast w drugiej pierwsze

miejsce zajęli M. Syzdek, N. Adamus oraz
M. Sadlok - uczniowie klasy 5a. Najlepszymi duetami w tej kategorii wiekowej okazały się pary: J. Gębala i E. Markiewska z klasy 5a oraz W. Ubycha i A. Urbanek z klasy
4a, natomiast w kategorii soliści zwyciężyła
M. Gnioździorz.
Przegląd Pieśni Patriotycznej zakończył
się dla podopiecznych Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mesznej wspólnym odśpiewaniem o godz. 11.11 hymnu narodowego w ramach ogólnopolskiej akcji „Rekord dla
Niepodległej”. Przegląd Pieśni Patriotycznej
był dla wszystkich przedszkolaków i uczniów
wyjątkowym wydarzeniem, które na długo
pozostanie w ich pamięci. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom
zaangażowanym w przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia, rodzicom, którzy tak
licznie przybyli podziwiać i wspierać swoje
pociechy, a także samym wykonawcom, którzy poprzez swoje piękne występy włączyli
się w świętowanie 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Zespół Promujący Przedszkole
w Mesznej

WYSTĘP ZESPoŁU FLETNI PANA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 1 IM. W. JAGIEŁŁY W WILKOWICACH,
CZYLI O NIECODZIENNEJ UROCZYSTOŚCI
20 listopada bieżącego roku w wilkowickim Domu Pomocy Społecznej odbyła się
uroczystość poświęcenia nowej części użytkowej placówki. Mieszkańcy mogą się cieszyć z kolejnego, pięknego pomieszczenia,
w którym z pewnością mile spędzą czas. Po
odprawieniu Mszy Świętej i poświęceniu sali
przez księdza proboszcza Franciszka Kuli-

gę, członkowie zespołu „Beskidy” pod kierunkiem pani Marii Prostak mieli zaszczyt
zaprezentować swój program artystyczny. Poza pieśniami naszego regionu dzieci przedstawiły również utwory patriotyczne.
Wszyscy zebrani włączali się do wspólnego
śpiewania dla Niepodległej.
Zespół Promujący Szkołę

„MIKOŁAJKI 2018”
01.12.2018 r. już po raz XII w Mesznej przy
Chacie na Groniu odbył się „Zimowy zlot młodych turystów – Mikołajki 2018”. W tym roku
spotkało się ponad pięciuset miłośników
zwierząt – przedszkolaków, uczniów wraz
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z nauczycielami i opiekunami z 18 placówek oświatowych powiatu bielskiego i miasta
Bielska-Białej. Imprezę organizowała Komisja ds. Młodzieży Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej – p. Janina Dyrda
Głos Gminy Wilkowice

i p. Teresa Horak, ZSP w Mesznej – p. Barbara Rojek oraz SP nr 1 w Bystrej – p. Małgorzata Jamróz. Wśród zaproszonych gości byli: inspektor ds. turystyki WKFiT Urzędu Miasta Bielska-Białej – p. Barbara Trojan,

Wójt Gminy Wilkowice - p. Janusz Zemanek, Sołtys wsi Meszna p. Antoni Kufel oraz
Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice –
p. Marcin Kwiatek.
Niestety zima to czas, kiedy zwierzętom trudno przetrwać mroźne noce i dnie,
a przede wszystkim znaleźć pokarm. Dlatego
po długiej wędrówce uczestnicy spotkania zabrali się do pracy i przystroili, w własnoręcznie przygotowane ozdoby – świerki i jodełki w pobliżu lasu. Nasi najmłodsi uczestnicy
ubierali swoje drzewka z wypiekami na twa-

rzy. Zapytani dlaczego to robią, odpowiadali
„Bo zwierzątkom trzeba pomóc”. Zarówno Ci
starsi jak i Ci młodsi z zaangażowaniem ubierali choinki wiedząc, że każde drzewko zostanie ocenione przez jury pod przewodnictwem
p. Janiny Dyrda. Nie lada zadanie czekało na komisję, ponieważ ocena wspaniałych
choinek przystrojonych w owocowe bombki, ziemniaczane śnieżynki, sopelkowe marchewki i buraczkowe łańcuchy nie była łatwa.
W końcu po długich naradach zostali wyłonieni laureaci - I miejsce zajęła SP nr 18 z Bielska - Białej, II miejsce – ZSP w Mesznej i III
miejsce – PP w Bystrej. Puchar dla najliczniejszej drużyny zdobyła SP w Buczkowicach.
Oczywiście podczas całej imprezy nie
mogło zabraknąć najważniejszego gościa –
Świętego Mikołaja. Mikołaj obejrzał wszystkie przygotowane drzewka, a także obdarował wszystkich przybyłych – słodkimi cukierkami. Wszystkich uczestników zaskoczyła
niezwykła atmosfera, która towarzyszyła nam
tego dnia. Zabawy było co nie miara. Zmarznięci uczestnicy mogli się rozgrzać przy roz-

palonym ognisku, zajadając smaczne bułki
i popijając ciepłą herbatę.
Chcielibyśmy podziękować, że pomimo panującego chłodu tego dnia dopisali uczestnicy zlotu. Dziękujemy organizatorom, opiekunom, nauczycielom i rodzicom, że poświęcili swój wolny czas oraz wszystkim osobom,
które swoim zaangażowaniem i pracą wspierali naszą imprezę. Dziękujemy także Urzędowi Miasta w Bielsku-Białej, Wójtowi Gminy
Wilkowice, Oddziałowi PTTK w Bielsku-Białej, którzy ufundowali nagrody oraz upominki
i słodycze dla uczestników zimowego zlotu.
Podziękowania składamy również gospodarzom Chaty na Groniu za przygotowanie posiłku, napojów i ogniska oraz jak zwykle za
stworzenie miłej atmosfery. Mamy nadzieję, że ponownie spotkamy się za rok i znów
wspomożemy zwierzęta w trudny zimowy
czas. Zapraszamy do Chaty na Groniu, gdzie
nadal można podziwiać pięknie udekorowane
drzewka. Galeria zdjęć dostępna na www.wilkowice.pl		
Katarzyna Mrówka
ZSP w Mesznej

XIX Przegląd Pieśni Patriotycznej
im. M. Papiurek w Wilkowicach
W roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę 22 listopada
2018 roku w budynku OSP w Wilkowicach odbył się XIX Przegląd Pieśni Patriotycznej im.
Małgorzaty Papiurek. Przegląd ten służy dzieciom i młodzieży do poznawania historii Polski
i wartości, jakim Polacy byli wierni przez wieki.
Słowa tych pieśni, które rodziły się w niewoli,
w walce z wrogiem dźwigały z kolan, dodawały sił i nadziei na niepodległą Ojczyznę. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko mówił, że nie
można zadać śmiertelnej rany czemuś, co jest
nieśmiertelne. Nie można uśmiercić nadziei.
A ta nadzieja była w tych pieśniach, które przetrwały do dziś, a wraz z nimi pamięć o tych, co
odeszli.
Atmosfera Przeglądu była wspaniała i niezwykle podniosła, tym bardziej, że sala była
wypełniona młodzieżą, dorosłymi i rodzicami występujących artystów. Swoją obecnością uświetnili naszą uroczystość Wójt Gminy Wilkowice p. Janusz Zemanek, Sekretarz
Gminy Wilkowice p. Alicja Raszka-Micherdzińska, sołtys p. Ryszard Rączka, dyrektorzy
szkół i przedszkoli, przedstawiciele placówek
kulturalnych naszej Gminy oraz Radni Gminy
Wilkowice. W Przeglądzie Pieśni Patriotycznej wzięło udział 141 dzieci i młodzieży. Swój
debiut miały dzieci czteroletnie i pięcioletnie
z Niepublicznego Przedszkola „Mądra Sówka”. Każdy z występujących uczestników Prze-

glądu otrzymał indywidualne upominki, opiekunowie pamiątkowe dyplomy, a poszczególne
placówki nagrody. Sponsorami tego przedsięwzięcia, za co bardzo dziękujemy byli: Urząd
Gminy w Wilkowicach, Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” i Rada Sołecka w Wilkowicach.
Jury w składzie: przewodniczący: p. Adam
Adamczyk - wybitny muzyk, przez wiele lat
związany z zespołem „Sami swoi” - obecnie
kapelmistrz Gminnej Młodzieżowej Orkiestry
Dętej, ks. Jakub Studziński i p. Jolanta Pająk
wyłonili laureatów, którzy wystąpią w II etapie
na szczeblu diecezjalnym.
W grupach wiekowych - przedszkolaki
I miejsce zajęła grupa dzieci z Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Ludwiki Binder, a Dyrektor
w/w placówki s. Bogusława Wróbel z rąk Wójta Gminy Wilkowice otrzymała biało-czerwoną
flagę z certyfikatem podpisanym przez Prezydenta RP p. Andrzeja Dudę. Wspólnie został
odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego, a następnie Pan Wójt skierował słowo do wszystkich uczestników Przeglądu.
Ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły oraz ze Szkoły Podstawowej nr 2
im. Królowej Jadwigi wzięło udział razem 38
uczniów. Z pośród występujących młodych artystów wyłoniono laureatów w dwóch kategoriach z poszczególnych grup wiekowych. Ze
względu na obowiązujące przepisy o RODO

Grupa dzieci z Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Ludwiki Binder.

nie podajemy nazwisk uczniów zakwalifikowanych do etapu diecezjalnego, który odbędzie
się w Bielsku-Białej w Hałcnowie w dniach 15
i 16 marca 2019 r.
Wiele wysiłku w przygotowanie dzieci i młodzieży do Przeglądu włożyli nauczyciele i opiekunowie poszczególnych placówek. Serdecznie im za to dziękujemy.
Podziękowania kierujemy także do komisji oceniającej. Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej za udostępnienie sali, Referatowi Służb Technicznych Gminy Wilkowice oraz
dzieciom i młodzieży biorącym udział w Przeglądzie życząc im dalszych sukcesów.
XIX Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek został przygotowany i przeprowadzony przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Wilkowicach.
Tobiasz Bożena

X Dyktando „Ortograficzne Potyczki” rozstrzygnięty
W X Dyktandzie z języka polskiego „Ortograficzne Potyczki”, organizowanym przez
Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic”
w dniu 26 października 2018 roku wzięło
udział 54 uczestników, w tym 19 uczniów ze
szkoły podstawowej, 23 uczniów kl. VII i VIII
oraz kl. III gimnazjum, 12 z kategorii: licealiści i dorośli.
Wyniki:
w kategorii: szkoła podstawowa:
I m – Julian Broniewski z ZSP w Mesznej
III m – Krystian Data ze SP nr 1 w Bystrej
Wyróżnienia: Karolina Klęczar z ZSP
w Mesznej
Zofia Węgrzyn ze SP nr 1 w Wilkowicach

w kategorii: kl. VII i VIII oraz kl. III gimnazjum:
I m – Zofia Osielczak z SP2 w Bystrej
III m – Grzegorz Lupa ze SP nr 2 w Wilkowicach
Wyróżnienia: Maria Opitek z Mesznej
Anna Pietras ze SP nr 1 w Bystrej
w kategorii: licealiści i dorośli:
I m – p. Ewa Nikiel z Wilkowic
II m – p. Dawid Data z Bystrej
III m – p. Łukasz Kruczek z Mesznej
III m – p. Anna Demczyszyn z Bystrej
Jury konkursowe nie przyznało drugiego
miejsca w kategorii: szkoła podstawowa oraz
Głos Gminy Wilkowice

w kategorii: kl. VII i VIII oraz kl. III gimnazjum.
Jury konkursowe przyznało Puchar za najliczniej reprezentowaną szkołę dla Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej w X jubileuszowym Dyktandzie z języka polskiego
„Ortograficzne potyczki” w 100. lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz
uczestnikom X jubileuszowego Dyktanda
z języka polskiego „Ortograficzne Potyczki”.
Informacja o terminie i miejscu rozdania
nagród zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Wilkowice.
Organizatorzy
Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic”
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Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Wilkowice życzy Państwu zdrowych,
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodzinnym,
oraz szczęśliwego Nowego Roku!
Zapraszamy również na nasz XV Koncert Noworoczny, który odbędzie się 20 stycznia 2019 r.
o godzinie 15:30 w budynku OSP w Wilkowicach! Zaprezentujemy nowe utwory,
które od lat słyszą Państwo w radiu, oraz te, które od niedawna są hitami!
Nie zabraknie również tradycyjnego śpiewu kolęd!
Serdecznie zapraszamy!

SZKOŁA PODSTaWOWA nr 1 w WILKOWICACH:
„Dla Niepodległej”
22 listopada 2018 roku, na sali widowiskowej w wilkowickim Domu Strażaka odbył się I etap XIX edycji Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek. Uroczystość miała ogromne znaczenie, gdyż swą
tematyką nawiązywała w szczególny sposób do uczczenia jubileuszu 100 – lecia odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. W tym dniu można było usłyszeć wiele utworów w wykonaniu przedszkolaków

i uczniów szkół podstawowych z naszej miejscowości. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wilkowicach reprezentowana była przez liczne
grono dzieci.
W ocenie jury w kategorii klas 4-6 I MIEJSCE zajęła Anna Kuboszek, a w grupie wiekowej klas 7 - 8 i gimnazjum I MIEJSCE zajął tercet w składzie: Maria Hoczek, Anna
Goryl i Malwina Mrozik.
Uczniów naszej szkoły przygotowała na-

uczycielka muzyki, pani Maria Prostak. Wielkie podziękowania należą się Prezes Akcji
Katolickiej działającej na terenie tutejszej parafii, pani Bożenie Tobiasz, która doskonale
zajęła się organizacją całego przedsięwzięcia. Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnym etapie Przeglądu, który odbędzie się w marcu, w Domu Kultury w Hałcnowie.
Zespół Promujący Szkołę

Konkurs finansowany wspólnie z Urzędem Gminy w Wilkowicach

Zaproszenie

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” zaprasza wszystkich mieszkańców na Biwak do Bystrej
przy ul. J.Fałata na wielki konkurs kolędniczy p.n.

„X Bystrzańskie Gody – Kolędnicy Przebierańcy”
w dniu 27.01.2019 r. (niedziela) o godz. 1300 wystąpią grupy kolędnicze
Hej kolęda, kolęda!
Już od Świętego Szczepana rodzina się przebierała
i hej… hej… na kolędę szli i szli, radość ludziom nieśli.
A ludzie ich przyjmowali i czym mogli częstowali.
Gość w dom - Bóg w dom mówili i czym mogli się dzielili.
A potem sami się przebierali i z kolędą szli… szli… od wsi do wsi
głosić nowinę i witać dziecinę…
Będzie się działo, tak jak to dawniej bywało, przyjdźcie, zobaczcie i sami ocenicie, czy tak nasi dziadkowie i ojcowie kolędowali, grali i śpiewali…
Wstępów nie bierzemy i jeszcze do tego wszystkich częstujemy,
będzie wesoło i miło, że się nawet nikomu nie śniło !
Regulamin konkursu
„X Bystrzańskie Gody- Kolędnicy Przebierańcy”
1. Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” w osobach: Alina
Macher, Antoni Kufel, Janina Janica-Piechota, Agnieszka Sech,
dokona oceny poszczególnych grup na „Arkuszach ocen” oceniając grupę pod względem:
- prezentowanych kolęd i pastorałek wraz z oprawą muzyczną,
- powinszowań Bożonarodzeniowych i Noworocznych,
- prezentowanych strojów i akcentów kolędniczych.
2. Oceny dokonane będą poprzez punktacje w skali od 1 do 5 wszystkich poszczególnych Członków Komisji dla każdej z grup za poszczególną kategorię.
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Następnie przez łączną ilość otrzymanych punktów dla każdej
z grup, Członkowie Komisji oceniającej wyłonią zwycięzcę oraz
kolejne miejsca.
3. Występ każdej grupy, max. do 20 minut.
4. Kolejność występu grup w Konkursie (co 20 min.) podana będzie
na dwa dni przed rozpoczęciem konkursu tj. 19.01.2019 r. na stronie BYSTRZAŃSKA INICJATYWA Facebook
Zarząd Stowarzyszenia

Zgłoszenie
„X Bystrzańskie Gody Kolędnicy Przebierańcy”
Niniejszym zgłaszamy naszą grupę kolędniczą do udziału w Konkursie „X Bystrzańskie Gody - Kolędnicy Przebierańcy” w dniu 27.01.2019 r. na Biwaku
w Bystrej przy ul. Juliana Fałata.
Nasza grupa to około ………………. osób
Grupa występować będzie pod nazwą:
……………………………………………
Reprezentujemy:
…………………………………………………………………………..
Potwierdzenie zgłoszenia ………………………………

*Niepotrzebne skreślić

Głos Gminy Wilkowice

Już po raz trzeci tabliczka mnożenia zakrólowała
w naszej gminie…
Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic” już
od 10. lat prowadzi dyktando z języka polskiego zapraszając na nie mieszkańców całej gminy od klasy IV do …. i z powodzeniem zaprosiło wszystkie szkoły z naszej gminy do zabawy
z tabliczką mnożenia. W tym roku szczęśliwie
przeszliśmy przez VIII ŚDTM (Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia) – w naszej gminie była to 3.
edycja. Jak wielkie jest to przedsięwzięcie o zasięgu międzynarodowym niech świadczą liczby: w roku bieżącym udział wzięło 4579 szkół
z Polski (w tym nasze Stowarzyszenie razy 5)
oraz 280 szkół z innych państw.
W ostatni piątek września wszystko rozpoczynało się w naszych szkołach, a poprzez
uczniów tworzących komisje egzaminacyjne,
rozpościerało się na całą społeczność gminną.
Komisje były na ulicach w sklepach i urzędach.
Można powiedzie, że kolejna edycja się powiodła. W projekcie udział wzięło łącznie 696
uczniów z pięciu placówek oraz osoby dorosłe,
co oznacza, że akcja dobrze wpisała się w kalendarz imprez szkolnych, a jak było - szczegóły (we fragmentach) poniżej, bowiem nikt nie
potrafi tak przekazać atmosfery, jaka panowała
w tym dniu, ale i w dniach przygotowań, jak jej
bezpośredni uczestnicy.

WMTDay 2018 w SP nr 1 w Bystrej
29 września obchodziliśmy Światowy
Dzień Tabliczki Mnożenia – to już tradycja.

O zbliżającym się wydarzeniu przypominały plakaty i ozdoby na gazetkach, wykonane
przez naszych uczniów. Społeczność szkolna
potwierdzała swoją znajomość tabliczki mnożenia w dwóch etapach. Najpierw, dla chętnych, odbyła się część pisemna ze zróżnicowanym stopniem trudności. W klasach VI i VII nie
było łatwo. Następnie, pod czujnym okiem czterech komisji wszystkie dzieci, również z klas
I-III, pracownicy, rodzice i osoby odwiedzające
szkołę brały udział w części ustnej, gdzie poza
tabliczką mnożenia zmagały się również z presją upływającego czasu. 2 października podczas apelu osoby z najlepszymi wynikami nagrodzono słodkimi upominkami i certyfikatami,
potwierdzającymi ich umiejętności. Czekamy
na WMTDay 2019 – to już za rok.

WMTDay 2018 w SP nr 2 w Bystrej
28 września 2018 roku obchodziliśmy w naszej szkole VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
W tym dniu wszyscy uczniowie klas czwartych, piątych, siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz klas trzecich gimnazjum mogli sprawdzić swoje umiejętności w mnożeniu
i dzieleniu (244 uczniów). W pierwszym etapie rywalizacji wszyscy uczniowie zostali zobowiązani w określonym czasie, na lekcji bieżącej rozwiązać 5 przykładów, zadań z mnożenia
i dzielenia; uczniowie klas czwartych SP w zakresie do 50 w czasie 3 minut, zaś pozostali
uczniowie w zakresie do 100 w czasie 2 minut.
Bezbłędne wyniki w klasach czwartych i piątych SP uzyskało 14 osób, zostały one nagrodzone oceną bardzo dobrą z matematyki. W klasach siódmych, ósmych SP oraz trzecich gimnazjum w konkursie brało udział 201
uczniów, a do drugiego etapu zakwalifikowało
się 15 osób, które również bezbłędnie rozwiązały poprzednie zadanie. W drugim etapie na
zawodników z klas starszych (7,8 SP i 3 GIM)
czekało kolejnych 5 przykładów związanych

z mnożeniem i dzieleniem, ale tym razem w zakresie do 500. Czas na ich rozwiązanie – 3 minuty. W klasach młodszych (4, 5 SP) zakres nadal pozostawał do 100, ale przykłady wymagały większego sprytu.

WMTDay 2018 w ZSP w Mesznej
Poinformowanie uczniów i rodziców o akcji
przy pomocy plakatów wywieszonych na gazetkach szkolnych oraz ustnie.
Przygotowanie do egzaminów z tabliczki
mnożenia – zadania, testy online, zabawy.
Zorganizowanie konkursu na plakat z hasłem, wierszykiem, powiedzeniem propagującym tabliczkę mnożenia.
Wykonanie dekoracji szkolnych korytarzy
i przygotowanie wystawy z pracami konkursowymi.
Przeprowadzenie egzaminów i wyłonienie
ekspertów tabliczki mnożenia.
Podsumowanie akcji, wręczenie certyfikatów
i słodkich podarunków.

WMTDay 2018 w SP nr 1
w Wilkowicach
Akcję rozpoczęliśmy od ogłoszenia przez radiowęzeł . Poinformowaliśmy, że przystępujemy
po raz kolejny do walki o tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. Przez cały tydzień na lekcjach powtarzaliśmy tabliczkę mnożenia i wykorzystywaliśmy jej znajomość do rozwiązywania zadań. Gazetka przypominała o trwających przygotowaniach. Komisje przeprowadziły egzamin
pisemny w klasach od 4-7. Uczniowie rozwiązywali przykłady dostosowane do swoich umiejętności (im starsi uczestnicy tym trudniejsze przykłady). Również grupa dorosłych wzięła udział
w sprawdzeniu swojej znajomości tabliczki mnożenia. Komisja sprawdziła karty egzaminacyjne i wyłoniła Ekspertów. Wyniki zostały wywieszone na gazetce (liczbowo), a Eksperci otrzymali legitymacje oraz słodkości ufundowane
przez organizatorów oraz nauczycieli przeprowadzających akcję w na-

W dniu 28.09 w naszej szkole na górnym korytarzu uczniowie zorganizowali stanowisko, na
którym można było sprawdzić się ze znajomości tabliczki mnożenia i skorzystać ze słodkiego
poczęstunku. Podczas każdej z przerw, działały
patrole egzaminacyjne, które po zaliczeniu kilku zadań nagradzały uczestnika zabawy tytułem Eksperta Tabliczki Mnożenia „Certyfikatem
znajomości tabliczki mnożenia”.
O godzinie 12:00 nastąpiło podsumowanie
i zakończenie VIII ŚDTM.
******
W środę, 19 bm. na Komisji ds. Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych zostaną podsumowane oba projekty, rozdane nagrody i pamiątkowe dyplomy. Stąd na łamach naszej gazety w imieniu organizatorów, składam szczególne podziękowania nauczycielom, którzy z takim
zaangażowaniem podjęli wezwanie i przygotowali uczniów oraz przeprowadzili potyczki zarówno z ortografią, jak i z tabliczką mnożenia.
Jako organizatorzy ze smutkiem informujemy, że do kolejnej edycji „tabliczki mnożenia”
w 2019 r. nie przystąpimy, bo widzimy, że szkoły naszej gminy przekonały się do akcji i świetnie już sobie radzą, a wiosną przyszłego roku
już indywidualnie będą mogły się zalogować
pod adresem wmtday.org. Dyktando pozostaje w dotychczasowej konwencji.
Za dotychczasową współpracę wszystkim
zaangażowanym w imieniu Zarządu bardzo
dziękuję
Sekretarz Stowarzyszenia RdW
Janina Janica-Piechota

szej szkole.

WMTDay 2018 w SP nr 2
w Wilkowicach
W piątek 28 września 2018 roku
w naszej szkole obchodziliśmy już
po raz trzeci VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Dzień ten miał na
celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.
Uczniowie, którzy w trakcie wakacji
zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję w tym dniu nadrobić
te zaległości.
Przygotowania do tego święta rozpoczęły się dużo wcześniej.
Uczniowie przygotowywali plakaty
propagujące ŚDTM, układali rymowanki i wierszyki ułatwiające zapamiętanie trudniejszych przykładów
z tabliczki mnożenia, ozdabiali korytarze balonami, powtarzali na lekcjach tabliczkę mnożenia. Przygotowali również poczęstunek w postaci mufinek ozdobionych tabliczką
mnożenia i chorągiewkami z działaniami.
Głos Gminy Wilkowice
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ORSZAK TRZECH KRÓLI PO RAZ TRZECI
W dniu 6 stycznia 2019 roku grupy kolędnicze z Mesznej, Bystrej i Wilkowic organizują,
pod patronatem Wójta Gminy Wilkowice, Orszak Trzech Króli. Z każdej wsi na czele orszaku pójdzie jeden król, następnie spotkają
się przed żłobkiem, gdzie nastąpi symboliczne złożenie darów.
Tym razem grupy spotkają się w Mesz-

nej na parkingu obok kościoła około godziny
15.00, gdzie przewidujemy wspólne śpiewanie kolęd, ciepły posiłek oraz wręczenie nagród dla najciekawiej zorganizowanej grupy
kolędniczej. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w orszaku
w swojej miejscowości. Szczegółowych informacji udzielają: Grzegorz Gabor - Bystra tel:

663766951, Marek Maślanka - Wilkowice tel:
602802843, Agnieszka Rusin - Meszna tel:
513272794.
Od tego roku Orszak organizowany na terenie naszej Gminy został wpisany do ogólnopolskiej bazy orszaków przy Fundacji „Orszak Trzech Króli", a organizatorzy zapewniają bezpłatne korony oraz śpiewniki. AR

III MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
„BESKIDZKA BITWA NA KOLĘDY”
Z inicjatywy Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka", przy współorganizacji Parafii w Bystrej Śląskiej, OSP w Bystrej oraz Stowarzyszenia Miłośników Beskidzkiej Ziemi,
w niedzielę 13 stycznia 2019 r., o godzinie
14.00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Bystrej, odbędzie się III Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek pn. „Beskidzka bitwa
na kolędy”. Wystąpią zespoły z kraju oraz
z zagranicy. Każda grupa przedstawi zwyczaje oraz kolędy i pastorałki z danego regionu. Będzie można podziwiać różnorodne instrumenty, barwne stroje oraz dźwięcz-

ne gwary, jakie będą prezentowali uczestnicy. Impreza odbywa się pod patronatem
Wójta Gminy Wilkowice. Dodatkową atrakcją
w trakcie konkursu będzie pokaz iluminacji.
Dodatkowo organizatorzy ogłaszają konkurs na najładniejszą gwiazdę kolędniczą,
a na zwycięzców czekają ciekawe nagrody. Dlatego serdecznie zapraszamy dzieci
oraz młodzież do wzięcia udziału w konkursie. Wszelkie informacje związane z konkursem na stronie fb ZPIT Ziemia Beskidzka.
AR

Koniec sezonu piłkarskiego 2018
Wspaniałym akcentem dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego WILKOWICE zakończył się sezon piłkarski 2018 r. Zespoły Wilczków 2008 i 2007 Akademii Piłkarskiej GLKS Wilkowice wygrały Puchar Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka na szczeblu Podokręgu Bielskiego i reprezentować
będą Bielsko w finałowym turnieju Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Zespół rocznika
2008 w składzie: Oliwier Szkutnicki, Patryk

Walczak, Piotr Wrona, Bartosz Górkiewicz,
Filip Maślonka, Kamil Boba i Dominik Kubica w finale pokonał zespół BBTS PODBESKIDZIE B-B 4: 2, natomiast zespół rocznika
2007 w składzie; Norbert Zioło, Fabian Nowak, Patryk Kołodziej, Piotr Babina, Przemysław Górny, Jakub Damek, Nikodem Kiwior,
Marcel Lorek, Filip Małysiak i Szymon Dobija
w finale pokonali po serii rzutów karnych 1:
0 zespół BTS REKORD B-B (w regulamino-

wym czasie wynik meczu 1:1). Trenerami zespołów Wilczków są Krzysztof Bąk i Mateusz
Kudzia. GRATULACJE.
Poniżej przedstawiamy tabele na zakończenie sezonu 2018.
DRUŻYNY MŁODZIEŻOWE GLKS WILKOWICE
Bielsko-Biała: III liga okręgowa A1 Junior

DRUŻYNY MŁODZIEŻOWE GLKS WILKOWICE
Bielsko-Biała: III liga okręgowa A1 Junior

III liga wojewódzka D1 Młodzik Grupa 5

III liga wojewódzka D2 Młodzik Grupa 5
Bielsko-Biała: IV liga okręgowa C1 Trampkarz

Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej
Podokręg Bielsko-Biała - Klasa A - senior
III liga wojewódzka C2 Trampkarz Grupa 5

Zarząd Gminnego Ludowego Klubu Sportowego WILKOWICE w Wilkowicach składa najlepsze życzenia świąteczne
i noworoczne wszystkim swoim zawodnikom, trenerom, działaczom, kibicom i sympatykom.
Do zobaczenia na boisku w 2019 r.
Zarząd GLKS WILKOWICE
8

Głos Gminy Wilkowice

CO u NAs…
27 listopada było nam szalenie miło gościć w DKF-ie „Promyk"
Katarzynę Trzaskę – reżyser filmu „Wieś pływających krów", który wyświetlaliśmy tego wieczoru. Reżyser opowiedziała nam o kulisach powstawania dokumentu, który jest nie tylko wnikliwą analizą współczesnego świata, ale także zabawną komedią. Życzymy
Kasi Trzasce i jej filmowi dalszych sukcesów!
28 listopada obchodziliśmy 100-lecie uzyskania praw wyborczych przez Polki. Z tej okazji
obejrzeliśmy film „Boski porządek” w reż. P. Volpe, przyglądając się walce kobiet o prawa wyborcze, na przykładzie Szwajcarii – kraju, w którym obywatelki, jako przedostatnie w Europie,
otrzymały prawa elekcyjne na poziomie federalnym. Gościem wieczoru była etnograf z Muzeum Miejskiego w Żywcu Barbara Rosiek, która opowiadała o „Miejscu kobiety w tradycji”.
Pani Rosiek mówiła, jak wyglądało tradycyjne życie Polek przed uzyskaniem praw wyborczych,
z czym się zmagały, jak wyglądała ich praca i życie codzienne. Przybyli, w tym także panowie,
rozmawiali o tym, jak kobiety radzą sobie w dzisiejszych czasach, co osiągnęły i z czego mogą
być dumne. Jak wszyscy wiemy, sukcesów na drodze do równouprawnienia jest wiele i gdyby
nie wytrwała walka, dziś życie kobiet wyglądałoby całkiem inaczej… Oby tak dalej!
Nasz tegoroczny, Wieczór Andrzejkowy był pełen magii, uśmiechów i dobrej zabawy!
A wszystko dzięki „Panu Magicznemu” – Sebastianowi „Alkadiassowi” Grabowskiemu, który jest Mistrzem Polski w Iluzji Scenicznej, a także był uczestnikiem programu „Mam Talent”.
Artysta pokazał naszej, licznie zgromadzonej publiczności, mnóstwo sztuczek – śmiesznych,
ale też ekstremalnych i takich, które „mrożą krew w żyłach”. Dzieci zaklęciami kolorowały kolorowankę, Iluzjonista z pomocą wybrańców z widowni uniósł stolik wykorzystując magiczną
siłę, a na koniec wyczarował długo wyczekiwanego przez dzieci królika! Dziękujemy za wielką dawkę świetnego humoru i doskonały pokaz! „Pan Magiczny” chyba naprawdę zaczarował
całą publiczność, ponieważ wszyscy z sali wychodzili uśmiechnięci od ucha do ucha!
Początkiem grudnia, w galerii na piętrze GOK „Promyk”, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotografii „W pół drogi do ciszy” bielszczanina, Jana Sadlika.
Wernisaż uświetniła obecność Inez Baturo – prezes Fundacji Centrum Fotografii w Bielsku-Białej, twórczyni Foto Art Festivalu, prowadzącej grupę fotograficzną, do której należy
Jan Sadlik. Pani Inez w zastępstwie nieobecnego twórcy, opowiedziała o otwierającej się wystawie, składającej się z, niezwykle malarskich, urzekających pięknem i spokojem, pejzaży
okolic Jeziora Międzybrodzkiego. Zachęcamy Państwa do obejrzenia tych wyjątkowych zdjęć,
tak dobrze wpisujących się w zimowy klimat. Wystawa potrwa do 28 lutego 2019 r.
Za nami pełen atrakcji Wieczór Mikołajkowy! Przybyłe dzieciaki rozpoczęły zabawę od
przystrojenia „promykowej” choinki. Otwarta została międzynarodowa wystawa „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”, w której w skład wchodzą także prace małych artystów z naszej Gminy. Następnie nauczycielki z ZSP w Mesznej wystawiły piękne przedstawienie pt.
„Czerwony Kapturek”. Po nim dzieci w towarzystwie Anioła uroczyście zaświeciły choinkę
i wtedy przyszedł czas na najbardziej wyczekiwany moment... przybył Święty Mikołaj. Z pomocą Anioła rozdawał dzieciom słodkie upominki, a przeszkadzał im w tym niesforny Diabeł,
który dokuczał, robił na złość, straszył, ale też niejednego ogromnie rozbawił! Dziękujemy
niestrudzonym Aktorkom, które kolejny już raz tak świetnie zabawiały dzieciaki. Zapraszamy
na kolejne wydarzenia z cyklu „Magia Świąt Bożego Narodzenia”.
Aby wprowadzić naszych mieszkańców w świąteczny klimat, jedna z grudniowych niedziel
w „Promyku” wypełniona była przedświątecznymi atrakcjami. Odbyła się wystawa rękodzieła bożonarodzeniowego, wyświetliliśmy wzruszającą bajkę dla dzieci „Poczta Świętego Mikołaja”, na warsztatach zdobienia tradycyjnych pierników, które cieszyły się w tym roku wielkim powodzeniem,
powstawały istne kolorowe cudeńka. Chętni odwiedzili Izbę Regionalną, gdzie wysłuchali pogadanki Miry Bernardes-Rusin na temat
– „Jak zapewnić sobie szczęście i dobrobyt na Nowy Rok – tradycyjne polskie przesądy i wróżby wigilijne”. Po południu odbył się
koncert dzieci, młodzieży i dorosłych, z grup uczęszczających do
GOK „Promyk”, podczas którego zaprezentowały się grupy wokalne i gitarowe. Dziękujemy serdecznie Paniom
z KGW Bystra, które, jak co roku, upiekły dla wystawców przepyszne ciasto. Mamy nadzieję, że ten dzień umilił
Państwu i Państwa dzieciom okres oczekiwania na Boże Narodzenie!
Głos Gminy Wilkowice
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Data

Godzina

STYCZEŃ
Nazwa imprezy

Jasełka (po mszach św. o godz. 9:00 i 11:00).

Niedziela

06.01.

16:30 XIX Festiwal Kolęd i Pastorałek „Spotkanie

Niedziela

06.01.

Niedziela

06.01.
Wtorek

19:00

Czwartek

17:00

Piątek

19:00

Niedziela

13:00

Niedziela

14:00

08.01.
10.01.
11.01.
13.01.
13.01.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Niedziela

13.01.

z kolędą”, w programie muzyka chóralna.
Orszak Trzech Króli. Wymarsz grup
kolędniczych ze swoich parafii w Bystrej,
Wilkowicach i Mesznej. Finał w Mesznej.
DKF „Promyk”: „Szczęśliwi ludzie: rok
w tajdze”, reż. Werner Herzog
„Czwartkowe spotkania
z Organizacjami z Gminy Wilkowice”
Koncert karnawałowy w klimacie boogiewoogie: „ Jerry’s Fingers ”. Bilety od 02.01.
XXV Jubileuszowy Przegląd Kolęd i Pastorałek,
konkurs plastyczny „Stajenka betlejemska
moimi oczami” (prace przestrzenne).
III Beskidzka Bitwa na Kolędy.

Organizator

Miejsce

Odbiorcy

Parafia
w Bystrej Kr.

Kościół
w Bystrej Kr.

Wszyscy

Organizatorzy

Kościół
w Bystrej
Krakowskiej
Finał
w Mesznej

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Organizacje,

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Organizatorzy

Kościół
w Mesznej

Organizatorzy

Kościół
w Bystrej Śl.

Organizatorzy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Czwartek

16:30

GBP
Wilkowice

Sobota

14:00

GBP
w
Wilkowicach
Organizatorzy

15.01.
17.01.

19.01.

Niedziela

20.01.
Wtorek

22.01.

Niedziela

27.01.

reż. Gianni Zanasi
Wernisaż malarstwa Pani Małgorzaty
Pieciukiewicz
Przegląd kolęd i pastorałek.

29.01.

Wstęp
wolny
Wszyscy

Wszyscy

Dorośli
Wstęp
wolny
Wszyscy

Kościół
w Bystrej
Krakowskiej

Wszyscy

15:30 Koncert noworoczny Gminnej Młodzieżowej

Organizatorzy

OSP
Wilkowice

Wszyscy

19:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

Stowarzyszenie

Biwak,
Bystra

Wszyscy

GOK
„Promyk”

Wszyscy

Orkiestry Dętej. Jubileusz XV-lecia GMOD.
W repertuarze kolędy i muzyka rozrywkowa.
DKF „Promyk”: „Donbas”, reż. Siergiej Łoźnica

13:00 Bystrzańskie Gody. Konkurs grup kolędniczych:
strojów, kolęd, pastorałek, życzeń
bożonarodzeniowych i noworocznych.
Zgłoszenia do konkursu: do 19.01.19.

Wtorek

Działacze
Kultury
Wszyscy

Wszyscy

Organizatorzy

19:00 Seans filmowy: „Nadmiar łaski”,

Wtorek

Wszyscy

19:00 Klub Podróżnika: „Barcelona”.
Prowadzi P. Piotr Pielesz

Rozwoju Wsi
Bystra

„Bystrzańska
Inicjatywa”
UG Wilkowice
GOK „Promyk”

UWAGA!!! SPOTKANIA KLUBU MŁODEGO FILMOWCA ODBYWAJĄ SIĘ W ŚRODY O GODZ. 17:00.

AKTUALNE WYSTAWY:
W GOK „PROMYK” w Bystrej: 04.12.-28.02. WYSTAWA FOTOGRAFII JANA SADLIKA „W PÓŁ DROGI DO CISZY”
06.12.-06.01. MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ „VIANOCNA
POHLADNICA” organizowana przez Oravské kultúrne stredisko w Dolnym Kubinie na Słowacji
PRZYGOTOWANIE INFORMACJI: GOK, TJ. GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”
W MOK „NAD BORAMI” w Mesznej: 09.01.-17.01. WYSTAWA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI
INFO: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra
W GBP w Wilkowicach: 14.01.-31.01. WYSTAWA MALARSTWA MAŁGORZATY PIECIUKIEWICZ
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cd. ze str. 3
• strategicznych celów rozwoju gminy;
• założeń gospodarki przestrzennej gminy;
• wykorzystania lokalnych możliwości rozwoju przedsiębiorczości;
• tworzenia warunków i wspierania inicjatyw,
dających możliwość stworzenia nowych
miejsc pracy dla mieszkańców gminy;
• gospodarki mieniem komunalnym;
• modernizacji i utrzymania dróg na terenie gminy;
• ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;
• planów remontów i modernizacji lokali
mieszkalnych i użytkowych stanowiących
własność gminy oraz czynszów za te lokale;
Skład: Katarzyna Seneta – Przewodnicząca, Robert Kudzia - Zastępca Przewodniczącej, Adam Nikiel, Elżbieta Lenda, Małgorzata Olma, Adam Bysko, Antoni Kufel, Marcin
Kwiatek, Marcin Stawinoga.
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Przedmiot działania: Wnioski, opinie,
analizy i oceny w sprawach:
• działalności placówek oświatowo-wychowawczych na terenie gminy;
• remontów i modernizacji placówek oświatowych;
• projektu zadań inwestycyjnych w oświacie;
• opiniowanie wniosków w sprawie przyznania nagród dla dyrektorów i nauczycieli;
• opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody/stypendium w dziedzinie nauki;
• opiniowanie planów finansowych jednostek oświatowych i kulturalnych;
• inicjowanie działań w zakresie rozwoju kul-

tury na terenie gminy;
• współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Promyk”, Gminną Biblioteką Publiczną
oraz innymi organizatorami imprez kulturalnych w poszczególnych sołectwach;
• współpracy z animatorami i twórcami kultury na terenie gminy;
• opiniowanie wniosków o nadawania honorowego obywatelstwa gminy;
• kierunków działania w zakresie pomocy
społecznej oraz opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi oraz przeciwdziałania patologiom w społeczności lokalnej;
• ochrony mienia oraz bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy;
Skład: Antoni Kufel – Przewodniczący,
Marcin Stawinoga – Zastępca Przewodniczącego, Dariusz Kanik, Robert Kudzia, Mirosław Goliszewski, Dariusz Dobija, Marcin
Kwiatek.
Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Przedmiot działania: Wnioski, opinie,
analizy i oceny w sprawach:
• ochrony środowiska i inwestycji proekologicznych;
• ochrony przyrody;
• gospodarki wodno-ściekowej i inwestycji
w tym zakresie;
• utrzymania porządku i czystości na terenie gminy;
• modernizacji, utrzymania i ochrony dróg
oraz bezpieczeństwa ich użytkowania;
• gospodarki zasobami naturalnymi,
• zieleni gminnej i zadrzewień;
• gospodarki terenami leśnymi i terenami
zielonymi;
• rozwoju infrastruktury i zamierzeń inwestycyjnych w obrębie gminy;
Skład: Adam Nikiel – Przewodniczący,
Adam Bysko – Zastępca Przewodniczącego,

Katarzyna Seneta, Krzysztof Krajewski, Mirosław Goliszewski.
Komisja Sportu, Turystyki, Zdrowia
i Promocji Gminy
Przedmiot działania: Wnioski, opinie,
analizy i oceny w sprawach:
• promocji i rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy;
• wspierania i inicjowania organizacji imprez
sportowych i rekreacyjnych /np.: rajdy rowerowe, rajdy nordic walking, biegi, zawody narciarskie/;
• inicjowania i tworzenia terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych na terenie gminy;
• podejmowania działań w kierunku wytyczenia ścieżek i tras rowerowych na terenie gminy;
• współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji;
• współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy;
• wypracowania form aktywnego wypoczynku i rekreacji w okresie ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieży szkolnej;
• opiniowania wniosków o przyznanie stypendium/nagrody w dziedzinie sportu oraz
wyróżnień, którym jest tytuł: Zasłużony
Sportowiec Gminy Wilkowice,
• ochrony zdrowia, programów profilaktycznych oraz współdziałania z placówkami
medycznymi na terenie Gminy w zakresie
poprawy opieki zdrowotnej mieszkańców;
• promocji walorów turystyczno-krajobrazowych gminy;
• współpracy z gminami partnerskimi;
• ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
Skład: Alina Macher – Przewodnicząca,
Dariusz Kanik – Zastępca Przewodniczącej,
Dariusz Dobija, Krzysztof Krajewski, Robert
Kudzia, Mirosław Goliszewski.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Wilkowice!

Oto w bieżącym tygodniu na budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach zawiśnie tablica
wyświetlająca poziom
zanieczyszczenia powietrza pyłem pm 10 oraz pyłem pm 2,5. Tablica wyświetla w procentach poziom zanieczyszczeń względem poziomu dopuszczalnego obu
tych pyłów. Znaczy to, że jeśli wyświetlane poziomy są mniejsze od 100%, to jest OK, jeśli na-

tomiast są wyższe od 100%, to występują przekroczenia. Obok wartości liczbowych wyświetlana będzie też „buźka” obrazująca syntetycznie stan powietrza: od pełnego uśmiechu do
wyrazu przerażenia. Tablica wyświetla wyniki
pomiarów z czujnika usytuowanego w Bystrej
na ulicy Jasnej 17. Czujnik ten jest wyposażony w moduł transmisji danych GPS, stąd też taki
wybór. Tablica została zakupiona przez Ruch
Antysmogowy w Bystrej ze środków Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich z Programu Śląskie

Lokalnie, a dzięki uprzejmości nowych władz
gminnych będzie zainstalowana w miejscu widocznym. Jest to też symboliczny gest ze strony
nowowybranego wójta, świadczący o jego zaangażowaniu w walkę ze smogiem.
Życzymy sobie i nowemu wójtowi sukcesów w tej walce, tymczasem będziecie Drodzy
Mieszkańcy na bieżąco mogli obserwować stan
powietrza w naszej gminie.
Bystrzański Ruch Antysmogowy

Gospodarka odpadami. Zmiany w 2019 r.
Produkujemy coraz więcej odpadów. Wyliczono, że każdy z nas w ciągu roku wytwarza ich
średnio 350 kg. Planowane zmiany legislacyjne nie pozostawiają złudzeń. Za śmieci będziemy płacić więcej. Rosną koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów.
Co możemy?
Najpierw powinniśmy zapobiegać powstawaniu odpadów, wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi.
Składowanie odpadów jest najgorszą metodą ich zagospodarowania. Bezpowrotnie tracimy cenne surowce wtórne. Powinniśmy dołożyć
wszelkich starań, aby na wysypiska trafiało ich
jak najmniej.
Ograniczajmy produkcję odpadów – kupujmy
odpowiedzialnie, rezygnujmy z niepotrzebnych
opakowań, nie marnujmy żywności.
Segregujmy.
Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Jak segregujemy odpady?
Od 1 stycznia 2019 r. na terenie naszej gminy
segregacja odpadów komunalnych będzie odbywać się na nowych zasadach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19). Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje, a nie jak
do tej pory, na trzy. Do worka niebieskiego nadal
trafia papier i tektura, do zielonego – szkło, żółtego – metale, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe, a do brązowego (nowość!)
– odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych.
Gdzie wyrzucić konkretny odpad dowiedzą
się Państwo z ulotki informacyjnej zamieszczonej wraz z harmonogramem w dalszej części naszej gazetki. Ulotka ta będzie również dostarczona Państwu przez pracowników firmy odbierającej odpady.
Zamieszczamy ją także na stronie www.wilkowice.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”.
Głos Gminy Wilkowice

Szanowni Mieszkańcy!		
Wszyscy już przywykliśmy do segregowania
odpadów z podziałem na:
• szkło gromadzone w zielonych pojemnikach (workach),
• papier w niebieskich pojemnikach (workach),
• metal i tworzywa sztuczne w żółtych pojemnikach (workach),
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) właściciele
nieruchomości zobowiązani są poddać segregacji kolejną frakcję odpadów tj. odpady
ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów.
Na gminę natomiast został nałożony obowiązek odbioru od mieszkańców tej frakcji
odpadów.
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KB PROJECT
CZAS NA MEBLARSKA
ROWER
PRACOWNIA
ROWERY

Kuchnie na wymiar
GIANT, KELLYS
Szafy, garderoby, zabudowy
oraz
Inne meble na wymiar
ELEKTRYCZNE
Kontakt
tel. (33) 821-12-55,
797-481-181
(dziecięce,
biurowe,
łazienkowe,
garażowe, itp.)
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biuro@kbproject.pl
Rejestracja
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60813
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tel. 33/
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––

www.endokrynologmajcherczyk.pl
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prawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad reizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Klimczoka
Bystrej – etap IV”.

zkOlNO-PRzEdSzkOlNYM w MESzNEj
Trzopek
Andrzej
P.P.H.U.
Szczegółowy wykaz
kosztów poniesionych
na organizację

„ADC”

zeprowadzenie zbiórki publicznej.
W celu organizacji loterii otrzymano od rodziców kwotę 1.320,00 zł.,
ą przeznaczono
na zakup fantów. Pozostałe fanty otrzymano od
Sprzedaż:
ziców w formie rzeczowej.
Î kurcząt, kur, brojlerów,
Dokładny podział dochodu ze zbiórki publicznej.
Î z loterii
zbóż,
ałkowity dochód
fantowej zostanie przeznaczony na zasprzętu i pomocy
dla placówki. W chwili obecnej
Î dydaktycznych
ziemniaków,
ą kwotę przekazano
kontopełnoporcjowych
Rady Rodziców.
Î na
pasz
dla zwierząt
Długosz Małgorzata – dyr. ZSP Meszna

515 613
dziAłANiA wTel.
zSP605
w MESzNEj
miny Wilkowice

innyy WWi il lkkoowwi iccee
mmi bardzo
ak
m i n y W i ważną
l k o w i rolę
c e w przyrodzie pełni las i jakie korzyści ma
człowieka każdy wie albo przynajmniej powinien wiedzieć. Aby
ybliżyć i utrwalić posiądą wiedzę na temat funkcji ekologicznych
spodarczych lasu zorganizowano warsztaty z leśnikami z nadletwa Bielsko właśnie w ramach obchodów Dnia Ziemi, który w tym
u przypadł na 22 kwietnia, czyli poświąteczny czas wolny.
eśnicy przypomnieli naszym uczniom, co to jest las i co daje luom; ponadto, jakie zamieszkują w nim zwierzęta, jakie możemy
tkać w najbliższym sąsiedztwie. Karty memory oraz koło fortuny
woliły utrwalić i sprawdzić posiadaną wiedzę. Najlepsi otrzymaobne upominki.
eśnicy ofiarowali nam sadzonki drzew, które uczniowie posadziokół szkoły.
raliśmy również udział w akcji Fundacji Ekologicznej Arka – Listy
Ziemi. Uczniowie klas starszych napisali listy, w których kierowaądre i proste działania odnośnie ochrony środowiska naturalnego
swoich rodziców i dziadków.
asza szkoła już po raz trzeci zorganizowała Gminny Konkurs Jęowo-Plastycznym – Let’s paint in English. W tym roku szkolnym
wiązku z uczestnictwem szkół naszej gminy w projekcie unijnym
onet 50/50, konkurs poświęcony był właśnie tematyce ekologiczZadaniem uczestników było wykonanie ilustracji do wybranego
rsza w języku angielskim o tematyce ekologicznej wraz z hasłem
zyku angielskim propagującym właściwe zachowania ekologiczNa uroczystej akademii zwycięzcom zostały wręczone dyplomy
grody.
ostał również przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs na najszą etykietę ekologiczną, spośród wielu prac wykonanych różtechniką wybrano trzy najlepsze. Etykiety zostaną powielone
mieszczone przy kranach w łazienkach, gniazdkach, do których
łączone są urządzenia elektryczne oraz przy włącznikach, aby
przypominać uczniom nie tylko o gaszeniu
zbędnego oświetlenia.
Projekt edukacyjny – Euronet 50/50
Max determinuje wiele działań ekologicznych wśród uczniów i przedszkolaków naszej placówki, miejmy nadzieję, że również w okresie wakacyjnym
propagowane typy zachowań staną się
nawykami, a następnie postawami naszych uczniów.
Janusz Prochownik

kowice
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Wywiozę, bądź zakupię stare zbędne
rzeczy z piwnicy, strychu, stodoły.
Rozbiorę stare domy lub stodołę.

Wykonam meble ogrodowe (ławki, altanki,

huśtawki), ogrodzenia siatkowe, panelowe
oraz drewniane

Tel.

m
W
w
Głłłooosss GG
Gm
miiinnnyyy W
Wiiilllkkkooow
wiiiccceee
GG

608 132 715
517 458 942

G
G
m
ny W
W
Głłłłoooossss G
Gm
miii9i9nn
Wiiiillllkkk
G
G
G
m
9nyyy W

Sklep ALDA w Wilkowicach

zaprasza do skorzystania z oferty i zakupu:
butów używanych:
- do rozmiaru 39 – 99,00 zł
- od rozmiaru 40 – 169,00 zł
nart używanych: – 30%
odzieży zimowej: – 50%
Wilkowice, ul. Żywiecka 158, tel. 33/817 18 13
18

Głos Gminy Wilkowice

P

Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice
Tel. (+48 33) 499 00 77 w. 414 (w godz. od 8.00 do 15.00), e-mail: redaktor@wilkowice.pl
Redaktor naczelny: Maciej Mrówka
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

19

Kochani Czytelnicy!
Drodzy Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia,
w imieniu swoim oraz Pracowników
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach
oraz Filii w Bystrej i w Mesznej,
życzę
spokojnego, radosnego
i wzruszającego czasu
spędzonego w gronie Waszych
Najbliższych,
spełnienia marzeń i planów
w Nowym 2019 Roku,
a co niedopowiedziane w życzeniach…
…znajdziecie w książkach!

Aleksandra Szymik-Caputa
Dyrektor GBP w Wilkowicach
Szanowny Czytelniku!
Szanowny Czytelniku!
Informujemy, że biblioteki w Gminie Wilkowice
Informujemy,
że biblioteki
Gminie
Wilkowice
będą nieczynne
w dniachw24
i 31 grudnia
br.
będą nieczynne w dniach 24 i 31 grudnia br.
W okresie świątecznym,
W okresie świątecznym,
tj. od 27 grudnia do 4 stycznia biblioteki
tj. od czynne
27 grudnia
do 4 stycznia
biblioteki
będą
w następujących
godzinach:
będą czynne w następujących godzinach:
Filia w Bystrej: 8.00-16.00
Filia w Bystrej: 8.00-16.00
Filia w Mesznej 9.00-13.00
Filia w Mesznej 9.00-13.00
Biblioteka Główna w Wilkowicach 8.00-16.00
Biblioteka Główna w Wilkowicach 8.00-16.00
Dyrektor GBP w Wilkowicach
Dyrektor GBP w Wilkowicach

Segregacja odpadów na terenie Gminy Wilkowice
obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.
Do worka niebieskiego przeznaczonego do zbierania PAPIERU I TEKTURY WRZUCAMY:
• gazety, czasopisma,
• katalogi i ulotki,

• książki i zeszyty,
• tekturę i kartony.

Do worka zielonego przeznaczonego do zbierania odpadów ze SZKŁA WRZUCAMY:
• odpady ze szkła opakowaniowego,
• szklane opakowania po kosmetykach,

• słoiki,
• butelki.

Do worków żółtych WRZUCAMY:
TWORZYWA SZTUCZNE:
• butelki po napojach,
• kubki po śmietanie, jogurtach,
• puste opakowania plastikowe
• woreczki foliowe i inne folie
• czyste kanistry plastikowe,
• plastikowe zabawki np. klocki.

METALE:
• opakowania z aluminium,
• drobny złom żelazny,
• kapsle.
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE:
• kartony po sokach, mleku, śmietance do kawy
i innych produktach spożywczych.

Do worka brązowego przeznaczonego do zbierania BIOODPADÓW WRZUCAMY:
•
•
•
•

resztki kuchenne takie jak fusy z kawy i herbaty,
obierki, odpady z warzyw i owoców,
przeterminowana żywność,
zużyte papierowe serwetki i ręczniki kuchenne,

• rośliny doniczkowe (bez doniczek i ziemi).
UWAGA
Nie wrzucamy odpadów zielonych z ogrodu.

POZOSTAŁOŚĆ PO SEGREGACJI (oddawana w kubłach lub workach) – to odpady, których nie można umieścić
w pozostałych pojemnikach i które nie nadają się do recyklingu są to m. in.
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UWAGA
TWORZYWA SZTUCZNE:
Nie wrzucamy odpadów biodegradowalnych, po• odpady higieniczne – np. pampersy, patyczki do uszu,
piołu, odpadów remontowych i rozbiórkowych,
wata,
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycz• zatłuszczony papier,
nego i elektronicznego, przeterminowanych leków
• jednorazowe worki do odkurzaczy,
zużytych baterii itp.
• ceramika, doniczki, fajans.
G ł o s G m i n y W i l k o w i icchemikaliów,
e

