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12. Puchar Magurki
„Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg”
W sobotę 10 lutego br., na trasach biegowych w szczytowych partiach Magurki Wilkowickiej, już po raz dwunasty, odbył się Puchar Magurki „Śladami Arcyksiężnej Marii
Teresy Habsburg” w biegach narciarskich.
Organizatorami zawodów byli: Gmina Wilkowice, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, Miasto Bielsko-Biała, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Miasto Żywiec, Starostwo Powiatowe w Żywcu, Gmina Czernichów, Gmina Łodygowice, Ochotnicze Straże Pożarne
z terenu Gminy Wilkowice, Polski Związek Narciarski, Ludowy Klub Sportowy „Klimczok-Bystra” oraz Grupa Kęty
S.A. Podobnie jak w latach ubiegłych, zgodnie z przyjętą
w regulaminie imprezy zasadą, każdy uczestnik zawodów
brał w nich udział całkowicie za darmo.
cd. na str. 2

Start grup młodzieżowych

Wójt Gminy Wilkowice
Janusz Zemanek otwiera zawody

Grupa ratownictwa medycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej

Poseł na Sejm RP Mirosław Suchoń oraz Prezes
LKS „Klimczok-Bystra” wręczają nagrody

Wójt Janusz Zemanek oraz Przewodniczący Rady Gminy Marcin
Kwiatek dziękują przedstawicielowi sponsora Grupie Kęty S.A.

Zapraszamy na nasz profil na

Najmłodsza uczestniczka biegów

www.facebook.com/gminawilkowice/

WÓJT INFORMUJE
W ostatnim czasie Wójt Gminy Wilkowice
Janusz Zemanek ogłosił przetarg podzielony na części na następujące zadania:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadań:
1) „Zagospodarowanie terenu wokół budynku gminnego przy ul. Parkowej 10
w Wilkowicach”.

2) „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego przy ul. Przedszkolnej 3 w Bystrej”.
Ponadto złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji pn.:
1) Termomodernizacja budynku Urzędu
Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25.

2) Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi
w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8.
3) Termomodernizacja budynku byłej strażnicy przyszpitalnej przy ul. J.Fałata 2H
w Bystrej dla potrzeb udostępnienia
obiektu publicznego stowarzyszeniom
i organizacjom pozarządowym.

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 29 STYCZNIA 2019 R.
W SPRAWIE:
IV/31/2018

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.

IV/32/2018

Zmiany uchwały nr XLIV/374/2018 Rady Gminy Wilkowice z 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę
Wilkowice oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

IV/33/2018

Poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2019 r.

IV/34/2018

Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2019.

IV/35/2018

Wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata 2019-2032.

IV/36/2018

Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice na 2019 r.

KOMUNIKAT USC
Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach, w związku z zamiarem organizacji uroczystości z okazji 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO, zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych par, które 50 lat temu i więcej stanęły na
ślubnym kobiercu, a dotychczas nie wystąpiły z wnioskiem i nie zostały odznaczone medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uroczystości, w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, I piętro - pokój 310 lub tel. pod numerem (33)499-00-77 wew. 310, w terminie do dnia 31 maja 2019 roku.
cd. ze str. 1
Organizatorzy zapewnili transport samochodami terenowymi na miejsce startu zawodów, ciepły posiłek, okolicznościowe medale wykonane przez firmę Tarnawa
z Wilkowic oraz nagrody, medale i statuetki
w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Nad bezpieczeństwem startujących czuwała grupa ratownictwa medycznego Ochotniczej Straży Pożarnej z Bystrej.
W zawodach udział wzięło ponad 140
uczestników, wśród których najmłodsza zawodniczka urodziła się w 2013 roku, zaś

Najliczniej reprezentowana szkoła z terenu Gminy
Wilkowice - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wilkowicach
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najstarszy zawodnik w 1945 roku. Wyniki
zawodów oraz galeria zdjęć dostępne na
oficjalnej stronie internetowej Gminy Wilkowice.
Organizatorzy

Najmłodsza uczestniczka biegów

BYSTRZAŃSKI ALARM SMOGOWY INFORMUJE:
NASZA GMINA WILKOWICE MIAŁA PIERWSZY W SWOJEJ
HISTORII SZCZYT KLIMATYCZNY
Odbył się on 18 lutego 2019 roku
w Sali Plenarnej Urzędu Gminy przy
udziale Wójta, Sekretarza Gminy, przedstawicielek Referatu Ochrony Środowiska oraz Inwestycji. Bystrzański Alarm
Smogowy (BAS) zaprosił na spotkanie
również pana Radosława Gawlika, wiceministra ds. energetyki w rządzie Jerzego Buzka, profesora Jana Popczyka z Politechniki Śląskiej oraz Pana Andrzeja Gułę, inicjatora i współzałożyciela pionierskiego Alarmu Smogowego
z Krakowa - niekwestionowane autorytety w skali kraju, zajmujące się na co
dzień transformacją energetyczną, od
lat badające zjawisko smogu w Polsce
i – na bazie swoich wieloletnich doświadczeń – proponujące różnorodne warianty
ograniczenia tego zjawiska.
Goście ukazywali, jak wiele pilnie należy zrobić w skali globu, aby ograniczyć tempo ocieplania się klimatu, nieuchronnie prowadzące do nieodwracalnych zmian w środowisku lądowym
i wodnym, a co za tym idzie – w życiu każdego człowieka i to w nieodległej przyszłości. Jak podali - należy najpóźniej do
2030 r. zredukować o przynajmniej 50 %
emisję gazów cieplarnianych poprzez,
między innymi, radykalne odchodzenie
od ropy, węgla i gazu jako paliw. W przeciwnym razie grozi nam przegrzanie planety i ograniczenie lub wręcz uniemożliwienie funkcjonowania na niej wszystkich żywych organizmów z człowiekiem
włącznie. Podkreślali, jak istotne jest zatem budzenie świadomości ludzi. Trzeba sobie zdać sprawę, że każdy z nas,
niezależnie od statusu i profesji, przyczynia się do pogarszania sytuacji klimatycznej. Wszyscy możemy mieć udział
w jego poprawie. Jedną z konieczności jest ocieplanie budynków oraz modernizacja kotłowni. Niestety, obowiązujący od lipca 2018 r. zakaz sprzedaży pozaklasowych pieców CO jest przez
niektórych producentów omijany. Skala niezbędnej modernizacji jest ogromna. Zważywszy, iż na około 5,5 milio-

na domów jednorodzinnych
w Polsce około 80 % jest
ogrzewana paliwami stałymi. Około 70 % budynków
jest określana jako „wampiry energetyczne”, czyli obiekty nieocieplone lub
ocieplone niewystarczająco! Do tego należy dodać
wcale nie wiele mniejszą
ilość wiekowych, nie poddanych jak dotąd termomodernizacji kamienic w centrach miast. Daje
to w sumie efekt w postaci około 30 %
produkcji gazów cieplarnianych. Możemy starać się indywidualnie tą ilość
ograniczyć; w przeciwieństwie do zanieczyszczenia powietrza produkowanego
przez przemysł i transport publiczny, na
którego zmniejszenie wpływ mamy niewielki.
Jako najbardziej ekonomiczne w eksploatacji źródło energii w skali czasu
naukowcy rekomendowali fotowoltaikę
i pompy ciepła. Zwrotu poniesionych inwestycji w tym zakresie można oczekiwać po 6-8 latach według obecnych relacji cen.
Bardzo istotne jest również podjęcie długofalowych działań proekologicznych na szczeblu gminy. Według zaproszonych „antysmogowców” diagnozowanie skali problemu powinno być poparte
przeprowadzeniem przemyślanej ankiety, która dałaby wiarygodny obraz sposobu ogrzewania domostw przez mieszkańców oraz zintensyfikowanie kontroli palenisk przez straż gminną, również
za pomocą dronów badających chemiczny skład kominowych wyziewów. To mogłoby pomóc wyeliminować zakazane od
2018 roku flotokoncentraty, muły i inne
niedozwolone materiały. Gmina powinna również opracować wieloletni program wsparcia dla mieszkańców chcących unowocześnić swoje przydomowe kotłownie w zakresie merytorycznym
i/lub finansowym. W tym celu miałoby
być powołanie koordynatora. Do kompetencji takiej osoby powinna należeć
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też pomoc mieszkańcom w wypełnianiu
wniosków w zakresie uzyskiwania dofinansowania na wymianę pieców i docieplanie budynków w ramach cieszącego
się dużym zainteresowaniem programu
Czyste Powietrze oraz obiektywne propagowanie alternatywnych programów
ochrony środowiska. Zadaniem władz
lokalnych jest też edukowanie i informowanie mieszkańców, w tym o przekroczeniach stanów alarmowych jakości powietrza. W Wilkowicach to już działa. Na
budynku urzędu od lutego br. jest usytuowana ledowa tablica z aktualnymi wskazaniami jakości powietrza i stężeniami pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5
(w mikrogramach/m3) oraz procentowym
przekroczeniem dopuszczalnych norm.
Dane pochodzą z czujnika Airly z ulicy
Jasnej 17 w Bystrej, siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Wszystkich Istot. Tablica została zakupiona przez Antysmogowy Ruch z Bystrej ze środków Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich pozyskanych
w konkursie Śląskie Lokalnie 2019. Zawieszeniem zajął się Urząd Gminy.
Pomimo hiobowych wieści o samounicestwieniu się życia na Ziemi w przypadku niezaprzestania destrukcyjnych działań wobec jej kurczących się zasobów ze
strony nas, jej mieszkańców mamy nadzieję na poprawę jakości naszego życia
w wymiernym czasie i skali. Mamy wrażenie, iż władze naszej gminy również
rozumieją wagę problemu czego przykładem jest odbycie się niniejszego spotkania.
BAS
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Czas karnawału w Przedszkolu Publicznym w Wilkowicach
Koniec stycznia przebiegał imprezowo. Najpierw była uroczystość na
cześć naszych ukochanych Babć
i Dziadziusiów. Przed licznie zgromadzonymi bliskimi Przedszkolaki zaprezentowały się należycie śpiewem,
tańcem i recytacją wierszy, wyciskając z oczu Seniorów łzy wzruszenia.
Był także słodki poczęstunek i chwile
czułości dziadków z wnukami.
Następnym wydarzeniem był bal karnawałowy. Podekscytowane przedszkolaki, przywdziały stroje postaci z bajek. Zachęcane, przez prowadzącego Pana Mirka
DJ-eja i nasze Panie wychowawczynie, do
udziału w licznych zabawach i konkursach,
a także do swobodnych tańców przy muzyce, bawiły się wyśmienicie. Nie zabrakło
też zdrowych przekąsek, dających siły do
dalszej zabawy. Przepiękne stroje Przedszkolaków zostały uwiecznione na zdjęciach, które będą niezapomnianą pamiątką na lata.

Obie imprezy, zarówno Dzień Babci
i Dziadka oraz Bal Karnawałowy odbyły się
dzięki przychylności Strażaków na Strażnicy OSP w Wilkowicach.
Luty to czas ferii i odpoczynku dzieci ze
szkoły podstawowej, jednak i nasze przedszkolaki licznie korzystały z ferii wyjeżdżając z rodzicami na zimowe szaleństwa
w urokliwe zakątki Polski. Pozostałe dzieci ciesząc się z uroków zimy bawiły się znakomicie na śniegu. Podczas licznych pobytów na podwórku dzieci zjeżdżały z górki na
jabłuszkach, lepiły bałwana, robiły orły na
śniegu, a w ciepłych, przedszkolnych mu-

rach tworzyły piękne, zimowe prace plastyczne.
Nie zabrakło i w lutym dawki kultury. Do
Przedszkola zawitał teatrzyk objazdowy,
dzięki któremu dzieci obejrzały spektakl pt.
„Wielkie sprawy małej żaby”.
Wszystkim Mieszkańcom gminy Wilkowice życzymy radosnego czasu karnawału
spędzonego w gronie najbliższych i przyjaciół. 			
Sławomira Basiura
Anna Szlósarczyk

Święto Babci i Dziadka w Mesznej
W czwartek 24 stycznia br. w Przedszkolu Publicznym w Mesznej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Był to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci,
ale przede wszystkim dla ich ukochanych
dziadków. Dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości, w którym przedszkolaki miały okazję, by podziękować swym bliskim za okazywaną im nieustannie miłość i
opiekę. W tym dniu wszystkie dzieci zgromadziły się w budynku Ochotniczej Straży
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Pożarnej w Mesznej, gdzie zaprezentowały
przybyłym gościom swoje talenty recytatorskie, taneczne oraz muzyczne. Dziadkowie
przy słodkim poczęstunku podziwiali swoje zdolne wnuczęta i uwieczniali ich występy na fotografiach i filmikach. Po części artystycznej dzieci wręczyły swym babciom
i dziadkom własnoręcznie zrobione upominki, w których wykonanie włożyły wiele pracy i serca. Na zakończenie wszyscy
obejrzeli spektakl pt. „Czerwony KaptuGłos Gminy Wilkowice

rek” przygotowany przez nauczycielki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej.
Wszystkim Rodzicom, którzy zaangażowali się w organizację tego przedsięwzięcia składamy serdeczne podziękowania.
Dziękujemy również wszystkim Babciom
i Dziadkom za tak liczne przybycie i jeszcze
raz wszystkim składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
					
Zespół Promujący Przedszkole

JAK PIELĘGNUJEMY TRADYCJE NASZYCH BABĆ I DZIADKÓW
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BYSTREJ
Długie zimowe wieczory sprzyjają pielęgnowaniu tradycji, ale… w związku z tym, że nie jesteśmy w przedszkolu wieczorami, to dbamy o nasze tradycje w ciągu całego pobytu dziecka w naszej placówce. Namiastkę tradycyjnych rodzinnych
biesiad mieliśmy w naszym przedszkolu podczas Dnia Babci i Dziadka.
Ponieważ zapowiedziało się wielu gości,
świętowaliśmy przez dwa dni. Grupy starsze przebrane w tradycyjne stroje z ludowymi rekwizytami (ciupagi, gwiazda kolędnicza, maselniczki, wiaderka drewniane, saganki gliniane) przedstawiły Zapusty

i Jasełka góralskie. Grupy młodsze ubrane w odświętne i kolorowe stroje sceniczne
zaprosiły gości na wesołe, zabawne widowiska słowno – taneczne, w którym głównym motywem było podziękowanie babciom i dziadziusiom za ich dobroć. Każdy gość otrzymał od wnuczki lub wnuczka
własnoręcznie wykonany upominek. Podczas wspólnego biesiadowania przy ciastku i herbacie, przy akompaniamencie akordeonu (grał dziadek Marek) i kwartetu ze
szkoły muzycznej (brat Oli z kolegami)
śpiewaliśmy kolędy zaproponowane przez
gości.
Naszym wychowankom kolędowanie

tak się spodobało, że wielu z nich przyszło
na „Bystrzańskie Gody”, aby reprezentować przedszkole. Chociaż wiatr wiał, śniegu było dużo, to na Placu Biwakowym atmosfera była gorąca (nie tylko z płonącego
ogniska). Pastuszkowie z gwiazdą i turoniem, górale i aniołki
pod opieką nauczycielek, przedstawiły
pastorałki i tańce ludowe. Rogaty diabeł
(pani dyrektor) gonił po scenie Heroda (Antosia) przy kolędach granych na
akordeonie (dziadek
Marek). Przedszkolaki zdobyły I miejsce w kategorii grupy
przedszkolne i wczesnoszkolne.
Aby dzieci zrozumiały i doświadczyły, w jaki sposób
pracowano i wypoczywano w dawnym gospodarstwie domowym, zorganizowaliśmy
w przedszkolu ekspozycję sprzętów ludowych - „Kącik Regionalny”, do którego eksponaty przynosili również rodzice i dziadkowie. Duże zainteresowanie i chęć poeksperymentowania wzbudziły: żelazko z duszą,
maselnica, narty ze skórzanymi wiązaniami, 100-letnia warzecha, kopyto szewskie,
narzędzie do dziurkowania paska, srebrny kałamarz, telefon z ruchomą tarczą oraz
stary adapter Bambino, na którym dzieci
słuchały piosenek z płyt winylowych. Na kołowrotku mogliśmy prząść wełnę pod czujnym okiem babci Uli (ze względu na bez-
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pieczeństwo), która wprowadziła nas w arkany tej trudnej sztuki.
Wykorzystując zainteresowanie dzieci dawnym sposobem życia, nauczycielki
zachęciły wychowanków do naszkicowania
ołówkiem wybranego sprzętu. Rysunki były
różne – od delikatnej, swobodnej kreski po
zróżnicowaną pod względem nacisku, aż
po próby cieniowania i oddawania głębi.
Podsumowaniem naszej wspólnej pracy nad pielęgnowaniem tradycji było
zorganizowanie Dnia Regionalnego, podczas którego wszyscy w przedszkolu ubrani byli w elementy góralskiego stroju ludowego. Dzieci miały możliwość prania na tarze w metalowej balii według wskazówek
i opowieści pani Janki (ubranej w ludowy
strój bystrzański z własnoręcznie wykonanym haftem). Tańczyły i bawiły się w zabawy kołowe znane od pokoleń np. „Mam
chusteczkę haftowaną”, „Jawor”, „Mało nas
do pieczenia chleba”. Po tak dużym wysiłku delektowały się ciasteczkami z miodem
i jajecznicą po furmańsku przygotowanymi
wg staropolskiej receptury przez naszych
gości – panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Bystrej. Ten pracowity dzień zakończyliśmy wspólnym śpiewaniem kolęd i pastorałek przy akompaniamencie akordeonu (grała pani Ola).
Mamy nadzieję, że w drugim półroczu
nasi podopieczni będą mieli możliwość,
w równie atrakcyjny sposób, poznawać tradycje i kulturę ludową naszego regionu.
Aleksandra Jaślanek
Agnieszka Ziemiańska
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ZOSTAŃ PERŁĄ W KORONIE KRÓLOWEJ
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi powstała na mocnych fundamentach gimnazjum, w którego rozwój włożyliśmy dużo pracy i serca. Jeśli coś powstaje z pasji, będzie trwało, bo tworzy
unikalną wartość. Reforma edukacji zmieniła bieg historii, ale nie ostudziła naszych marzeń o dobrej szkole.
Dostaliśmy
wielki
kredyt zaufania
od lokalnych
władz, rodziców i uczniów.
Możemy dalej się rozwijać jako szkoła podstawowa o profilu
sportowym. Kultura fizyczna była dla nas
zawsze ważna, traktowaliśmy ją na równi
z nauką. Dzięki temu udało nam się stworzyć wizję ideału młodego człowieka zgodnie z zasadą: w zdrowym ciele zdrowy
duch. Zatrudniamy licencjonowanych trenerów, którzy hartują ducha sportu w naszej szkole. Możemy pochwalić się wieloma osiągnięciami w tej dziedzinie, np. złotymi medalami Mistrzostw Polski Mło-
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dzików w narciarstwie w biegach sztafetowych oraz indywidualnych, złotymi medalami Mistrzostw Polski na nartorolkach, medalami rangi Mistrzostw
Województwa Śląskiego w biegach
narciarskich, zwycięstwami w Pucharze Polski na nartorolkach oraz na nartach, a także czołowymi miejscami
w Śląsko-Beskidzkiej Lidze Regionalnej
w narciarstwie biegowym. Nasi uczniowie mają również na swoim koncie wicemistrzostwo rejonu w biegach sztafetowych oraz czołowe miejsca w Powiatowej Lidze Lekkoatletycznej. Piłkarze mogą pochwalić się I miejscem
w Igrzyskach Młodzieży w Mistrzostwach Powiatu Bielskiego w Piłce Nożnej oraz III miejscem w powiecie bielskim
w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej
„Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”.

Głos Gminy Wilkowice

Stawiamy na wszechstronny rozwój
i kulturę bycia. Każdego ucznia traktujemy
w sposób indywidualny. Pracujemy w zgranym zespole nauczycieli, którzy się szanują i ciągle rozwijają. Położenie naszej placówki jest wyjątkowo bezpieczne, z dala od
głównych ciągów komunikacyjnych. Jednocześnie łatwo do nas trafić, szkoła dysponuje parkingiem, dojazd jest tak zaplanowany,
że nie ma korków. Mamy ciszę, bliskość natury i możemy podziwiać przepiękne widoki. Dysponujemy rewelacyjnym zapleczem
sportowym: halą oraz stadionem lekkoatletycznym. Budynek naszej szkoły jest komfortowy, wnętrza są jasne i przestronne,
bardzo dobrze wyposażone, z dostępem
do Internetu. Uczniowie mogą korzystać
z biblioteki z czytelnią, świetlicy, mają zapewnioną pomoc przedmedyczną i pedagogiczną. Stołówka oferuje pyszne obiady.
Pracujemy w systemie jednozmianowym.
Od czasów gimnazjalnych przykładamy
dużą wagę do osiągnięć naszych uczniów,
szczególnie dbając o wysoki poziom egzaminów zewnętrznych. Cenimy relacje
z rodzicami. Chcemy, żeby współtworzyli
naszą szkołę, na bieżąco informujemy ich
o zachowaniu oraz postępach w nauce
dzieci. Organizujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne, wycieczki klasowe, wyjścia do
kina oraz teatru.Włączamy się w działania
na rzecz środowiska lokalnego i dla potrzebujących.

Drodzy Rodzice i Uczniowie, zapraszamy do naszej szkoły. Ogłaszamy rekrutację na rok szkolny 2019/2020 do
klasy pierwszej, szóstej sportowej i zapraszamy do nas również klasy siódme.
Organizujemy specjalnie dla Was Dni
Otwarte:
• dla klasy pierwszej 06.03.2019 r.
o godz. 17.00,

• dla klasy szóstej sportowej
13.03.2019 r. o godz. 17.00,
• dla klas siódmych 20.03.2019 r.
o godz. 17.00.
Wszystkie spotkania odbędą się w budynku naszej placówki przy ul. Szkolnej
8 w Wilkowicach.

Przyjdźcie i sami się przekonajcie, dlaczego warto właśnie nam powierzyć Wasze
dzieci. Zaufajcie profesjonalistom!
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach
z Oddziałami Sportowymi

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach
z Oddziałami Sportowymi najlepszą szkołą podczas
12. Pucharu Magurki
10 lutego uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 12. Pucharze
Magurki Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy. Nasza szkoła wygrała
w klasyfikacji najliczniej reprezentowanej szkoły.
Najlepszą zawodniczką w biegu młodzieżowym, a następnie
w biegu głównym została nasza uczennica Maria Jakubiec (tegoroczna Mistrzyni Polski Młodzików). Podium uzupełniły również nasze uczennice: 2 miejsce Zofia Dusińska (2 miejsce również w biegu na 7,5km w kat. open) natomiast 3 miejsce zajęła Emilia Dobija. W kategorii rocznika 2006 i młodsi brązowy medal wywalczyła
Alicja Nowak.
Gratulujemy wszystkim naszym uczniom wspaniałych wyników.
Beata Szymańczak

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do publicznych
przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Wilkowice
W terminie od dnia 1 marca
2019 r. do dnia 22 marca 2019 r.
trwać będzie:
1. Postępowanie rekrutacyjne dzieci
do niżej wymienionych publicznych
przedszkoli:
• Przedszkola Publicznego w Bystrej
przy ul. Przedszkolnej 3,
• Przedszkola Publicznego w Mesznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej przy ul. Szkolnej 1,
• Przedszkola Publicznego w Wilkowicach przy ul. Strażackiej 13,
2. Przyjmowanie dzieci na podstawie
zgłoszenia do klas pierwszych
zamieszkałych w obwodzie danej
szkoły oraz rekrutacja dzieci
spoza obwodu danej szkoły do
klas pierwszych na podstawie
złożonego wniosku w postępowaniu

rekrutacyjnym do niżej wymienionych
szkół podstawowych:
• Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Władysława Jagiełły w Wilkowicach
przy ul. Kościelnej 10,
• Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Królowej Jadwigi w Wilkowicach
z Oddziałami Sportowymi przy ul.
Szkolnej 8,
• Szkoły Podstawowej nr 1 im. Synów
Pułku w Bystrej przy ul. Klimczoka
68,
• Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana
Fałata w Bystrej z Oddziałami
Sportowymi przy ul. Szczyrkowskiej 2,
• Szkoły Podstawowej im. Bł. Jana
Pawła II w Mesznej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej
przy ul. Szkolnej 1.

Głos Gminy Wilkowice

W okresie od dnia 1 marca 2019 r.
do dnia 5 kwietnia 2019 r. trwać
będzie rekrutacja do:
• klasy szóstej sportowej w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Królowej
Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami
Sportowymi przy ul. Szkolnej 8,
• klasy siódmej sportowej w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata
w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej 2.
Szczegółowe informacje dotyczące
zasad postępowania rekrutacyjnego
oraz
niezbędne
formularze
w
postępowaniu
rekrutacyjnym
dostępne będą od 1 marca 2019 r. na
stronach internetowych publicznych
przedszkoli oraz szkół podstawowych.
ZOSiP
w Wilkowicach
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Prace kanalizacyjne kontynuowane,
mimo zimowych warunków
Poprawa pogody w lutym pozwala na kontynuowanie, w pełnym zakresie, prac związanych z wykonaniem projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. Za miesiąc – 13 i 14 marca - mieszkańcy Wilkowic i Bystrej będą mogli spotkać się z przedstawicielami wykonawców oraz Urzędu Gminy w Wilkowicach, aby poznać aktualny stan zaawansowania inwestycji i przedyskutować kwestię przyszłych przyłączy.
Styczeń przyniósł intensywne opady
śniegu oraz spadek temperatury. Warunki
atmosferyczne w znacznym stopniu utrudniły wykonawcom prowadzenie prac ziemnych i montażowych.
Mimo tych problemów ekipy budowlane
położyły w sumie blisko kilometr sieci kanalizacyjnej. Nie przewiduje się więc opóźnień w realizacji inwestycji. Aura uniemożli-

wiła jednak kontynuowanie
prac związanych z odtwarzaniem nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych. Układanie mas
asfaltowych w takich warunkach nie jest bowiem
możliwe.
Warto przypomnieć, że
do odcinków nowej sieci
kanalizacyjnej mogą przyłączyć się już mieszkańcy
posesji przy ulicach: Kościelnej, Skośnej i Tatrzańskiej w Bystrej.
Procedury odbiorów budowlanych trwają dla odcinków w rejonie ulic: Polnej i Olchowej w
Mesznej; ulic: Zielnej, Do Lasku, Relaksowej, Do Boru, Kościelnej, Cienistej, Szarotek i Cmentarnej w Wilkowicach. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nowej
kanalizacji mieszkańcy będą mogli przystąpić do budowy przyłączy.
Kwestie związane ze stanem zaawansowania realizacji projektu „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglo-

meracji” zostaną omówione przez przedstawicieli wykonawców, inżyniera projektu
oraz Urzędu Gminy w Wilkowicach na spotkaniach z mieszkańcami. Pierwsze z nich
odbędzie się 13 marca (środa) od godziny 17.00 w siedzibie OSP Wilkowice, drugie 14 marca (czwartek) od godziny 14.00
w budynku OSP Bystra.
Zapraszamy serdecznie mieszkańców
do uczestnictwa w spotkaniach.
ERMAT

ZOSTAW SWÓJ 1% W WILKOWICACH
Podaruj nam SWÓJ 1% podatku!
POMOŻESZ W REALIZACJI naszych
ZAŁOŻEŃ!
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Aby przekazać 1% swojego podatku nie musisz wpłacać żadnych pieniędzy!
Wystarczy, że wpiszesz w odpowiednim polu zeznania podatkowego:
Stowarzyszenie „RAZEM DLA WILKOWIC” KRS 0000268430
oraz obliczoną kwotę 1% podatku.
Dziękujemy!

Głos Gminy Wilkowice

co u nas...
W sobotę 26 stycznia grupa pasjonatów fotografii pod opieką instruktor
zajęć fotograficznych w GOK „Promyk”, P. Miry Bernardes-Rusin pojechała na plener fotograficzny do Żywca. Powodem wyjazdu były Jubileuszowe 50. Gody Żywieckie, czyli najstarszy i największy konkurs grup kolędniczych z terenu Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego. Dzień rozpoczęliśmy od wizyty w Dziale Etnograficznym Muzeum Miejskiego w Żywcu, gdzie obejrzeliśmy ekspozycję poświęconą historycznym strojom kolędniczym na
Żywiecczyźnie i wysłuchaliśmy krótkiego wykładu P. Barbary Rosiek, która oprowadziła nas po wystawie. Następnie przystąpiliśmy do realizacji tematu pleneru, czyli dokumentowania przebiegu korowodu i występu kolędników na scenie i rynku żywieckim. Plonem wyjazdu są niezwykłe barwne i dynamiczne zdjęcia, które zaprezentujemy Państwu podczas wystawy poplenerowej
w następnym okresie bożonarodzeniowym.
Za nami kolejny koncert karnawałowy w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”. Tym
razem zagościł jazz tradycyjny, bo tytułem koncertu był jazz od kolebki, za którą uznaje się Nowy Orlean. Na deskach naszej sceny wystąpił legendarny, niejednokrotnie nagrodzony, zespół Vistula River Brass Band, który z pewnością na długo zapadnie w pamięci przybyłej publiczności. Umiejętności i doświadczenie estradowe muzyków sprawiły, iż występ zespołu był wspaniałym, niezapomnianym „show”. Chociaż zespół skończył piąte dziesięciolecie istnienia, jego żywiołowego i witalnego stylu nie naruszył ząb
czasu. Niewiele jest festiwali, klubów jazzowych, gdzie nie grywałaby „Vistula”, a tym
razem mieliśmy przyjemność gościć ten wspaniały zespół w naszych skromnych progach. Dziękujemy zespołowi za świetny koncert!
Za nami dwa tygodnie „Akcji Zima
2019”. Zajęcia podczas ferii odbywały się w naszych trzech obiektach:
w Ośrodku Kultury „Stara Szkoła” w Huciskac, w MOK „Nad Borami” oraz oczywiście w GOK „Promyk”! Dzieciaki wzięły
udział w poniedziałkowych zajęciach teatralnych prowadzonych przez Pana Jerzego Dziedzica – aktora Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Wtorki przeznaczyliśmy na warsztaty, 12 lutego dzieci szkoliły się pod okiem Profesora Michała Klisia, który zdradził im tajniki projektowania plakatu, inspirując je do stworzenia
ciekawych i kreatywnych prac. W kolejny wtorek, 19 lutego Pani Monika Hudecka nauczyła dzieci jak zrobić i przystroić
pierniki. W czwartki dzieci spędziły czas

bawiąc się podczas animacji oraz grając w gry planszowe, natomiast w piątki rozwijały
swoje umiejętności manualne na zajęciach plastycznych u Pani Aleksandry Dzidy. Podczas ferii zaprosiliśmy także muzyków Filharmonii Śląskiej, którzy opowiedzieli i zagrali dzieciom na harfie i oboju, a także porwali je do śpiewu. Drogie dzieci dziękujemy za
wspólnie spędzony czas, mamy nadzieję, że
dobrze się bawiliście.

W ferie zimowe zaprosiliśmy specjalnie dla dzieci, uwielbiany przez nie Teatr Bajkowe Skarbki Śląska, który wykonał niezwykłe przedstawienie pt. „Zima u ciekawskiej
królewny”. Aktorzy zaangażowali dzieciaki do wspólnej zabawy, podczas której mogły
poznać różne aspekty zimy. Nasza najmłodsza publiczność bawiła się i śmiała co nie
miara, za co serdecznie dziękujemy zaproszonym artystom.
Głos Gminy Wilkowice
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MARZEC

ZAPRASZAMY WYSTAWCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TEGOROCZNEJ WYSTAWIE RĘKODZIEŁA WIELKANOCNEGO. ZAPISY POD NR: 33 817 07 73

Data
Wtorek

05.03.
Wtorek

05.03.

Godzina

13:00 Finisaż twórczości Uczestników zajęć
19:00

Czwartek

19:00

Wtorek

19:00

Środa

17:00

Czwartek

17:00

Sobota

19:00

07.03.
12.03.
13.03.
14.03.
16.03.
Wtorek

19.03.
Środa

20.03.

Nazwa imprezy

Dziennego Ośrodka Wsparcia w Cieszynie
Dzień Kobiet. DKF „Promyk”: „Marina
Abramović: artystka obecna”, reż. M. Akers
Dzień Kobiet. Warsztaty „Śmiech to zdrowie”.
Prowadzi P. Barbara Rosiek. Zapisy od 25.02.
Dzień Kobiet. Klub Podróżnika: „Kobiety na
trzech kontynentach”. Prowadzi P. P.
Kowalczyk.
Dyskusyjny wieczór przy świecach: „Nasi
mieszkańcy dla Niepodległej – we
wspomnieniach najbliższych”
„Czwartkowe spotkania
z Organizacjami z Gminy Wilkowice”
Koncert z okazji Dnia św. Patryka "Usłyszeć
Taniec - Irlandia": Macalla Trio oraz tancerze.
Bilety od 25.02.

Organizator

Miejsce

Odbiorcy

GBP
Wilkowice

GBP
Wilkowice

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Młodzież
Dorośli

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Stow. „Razem
dla Wilkowic”

GBP
Wilkowice

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Organizacje,

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

19:00 DKF „Promyk”: „Płomienie”,

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

17:00

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

reż. Chang-dong Lee
Teatr dla dzieci: „ Głębia ”, Teatrzyk dziecięcy
„Debiucik” i Teatr „Bezimienni” z Pisarzowic.
Bilety od 25.02.

Dorośli –
Kobiety

Wstęp wolny

Wszyscy

Wstęp wolny

Działacze
Kultury
Młodzież
Dorośli

Wstęp wolny

Młodzież
Dorośli

Wstęp wolny

Dzieci od
lat 10

z opiekunami

Dorośli

Wtorek

19:00 Seans filmowy: „Ella i John”, reż. P. Virzì

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wstęp wolny

Piątek

18:30 Koncert zespołu „Crazy Tones” oraz dorosłych

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wstęp wolny

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

Wstęp wolny

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”

z opiekunami

GOK „Promyk”

GOK
„Promyk”
GOK
„Promyk”

Wstęp wolny

GOK
„Promyk”

Wstęp wolny

26.03.
29.03.

Niedziela

31.03.

z grupy wokalnej GOK „Promyk”
11:00- Wystawa rękodzieła wielkanocnego.

18:00
11:00 Bajkowy poranek dla dzieci, film: „Piotruś
13:00

Królik”, reż. W. Gluck
Seans filmu familijnego

12:30- Warsztaty zdobienia pisanek. Bez zapisów.
16:30
15:30 Koncert laureatów gminnego etapu

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Przeglądu Pieśni Patriotycznej oraz GMOD

AKTUALNE WYSTAWY:
W GBP w Wilkowicach: 11.02.-08.03. TWÓRCZOŚĆ UCZESTNIKÓW DZIENNEGO OŚRODKA WSPARCIA W CIESZYNIE
11.03.-15.03. WYSTAWA PAMIĄTEK „Nasi mieszkańcy dla Niepodległej – we wspomnieniach najbliższych”

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

INFO: 33 817 07 73, www.gok.wilkowice.pl, ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra
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Wstęp wolny
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Od lat 15
Wszyscy
Wszyscy

Dzieci

Wszyscy
Wszyscy

Wszyscy

Zapraszamy na cykl zajęć
pt. „Zdrowy Kręgosłup”
Zapraszamy na cykl zajęć pt. „Zdrowy Kręgosłup”
dedykowanych wszystkim kobietom.
dedykowanych wszystkim kobietom.
Miejsce:
Meszniański
Kultury
Miejsce:
MeszniańskiOśrodek
Ośrodek Kultury
Borami”
Handlowa 16,
Meszna
„Nad„Nad
Borami”
ul.ul.Handlowa
16,
Meszna
Organizator
Stowarzyszenie
Rozwoju
Mesznej
Organizator Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej
Projekt
pt.
„Aktywna
i
bezpieczna
Kobieta”
współfinansowany
Projekt pt. „Aktywna i bezpieczna Kobieta” współfinansowany
ze środków Urzędu Gminy Wilkowice
ze środków Urzędu Gminy Wilkowice
8 marzec 2019
(piątek)

Godz. 19.30-20.30

Temat: Warsztaty pt .„Przyczyny Bólu Kręgosłupa”

12 marzec 2019
(wtorek)

Godz. 19.00-20.00

Zdrowy Kręgosłup - zajęcia

26 marzec 2019
(wtorek)

Godz. 19.00-20.00

Zdrowy Kręgosłup - zajęcia

2 kwiecień 2019
(wtorek)

Godz. 19.00-20.00

Zdrowy Kręgosłup - zajęcia

9 kwiecień 2019
(wtorek)

Godz. 19.00-20.00

Zdrowy Kręgosłup - zajęcia

16 kwiecień 2019
(wtorek)

Godz. 19.00-20.00

Zdrowy Kręgosłup - zajęcia

Głos Gminy Wilkowice
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Historyczny medal Mistrzostw Polski Młodziczek dla biegaczek
narciarskich z Ludowego Klubu Sportowego „Klimczok-Bystra”.
Młodsze koleżanki z Wicemistrzostwem Kraju
W dniach 26-28 stycznia 2019 r. na trasach biegowych w Tomaszowie Lubelskim zostały rozegrane Mistrzostwa Polski Młodzików oraz UKS. Zdobyliśmy razem 6 medali, w tym 4 indywidualnie
i 2 drużynowo.
Pierwszy historyczny dla Klubu LKS
„Klimczok-Bystra” złoty medal Mistrzostw
Polski Młodziczek w biegu sztafetowym
wywalczyły zawodniczki w składzie: Maria Jakubiec, Zofia Dusińska, Emilia Dobija oraz Weronika Jarecka. Z kolei, Wicemistrzostwo Polski UKS zdobyły Martyna
Mańdok, Alicja Nowak, Anna Pawlik, Martyna Rosiak. Najmłodsze dziewczyny Ludowego Klubu Sportowego „Klimczok-Bystra” obroniły tytuł Wicemistrzyń Kraju
z ubiegłego roku.
Zawodniczki kapitalnie zaprezentowały się również w biegach indywidualnych.
Dwa brązowe medale Mistrzostw Polski
Młodziczek wywalczyła Maria Jakubiec.

O medal otarły się również Weronika Jarecka w stylu klasycznym oraz
Zofia Dusińska w stylu łyżwowym, które kończyły zawody na 4 pozycji. Brązowe
krążki trafiły również do najmłodszych narciarek. Brąz,
w biegu stylem klasycznym
wywalczyła Martyna Mańdok,
a medal w stylu łyżwowym
trafił w ręce Alicji Nowak. Ponadto, nasze zawodniczki
przez trzy dni zmagań plasowały się w czołówce bardzo
mocno obsadzonych zawodów, w których startuje młodzież z całej Polski.
Nasze podopieczne osią-

gają imponujące wyniki. Obecny sezon
narciarski na pewno będziemy mogli zaliczyć do bardzo udanych. Dziewczyny kapitalnie spisują się w całym cyklu Pucharu Polski oraz w Lidze Regionalnej Grupy
Azoty.
Ciężka praca jaką wykonaliśmy przez
ostatnie 4 lata przyniosła wyniki, o jakich
nam się nie śniło. Wiemy, że to nie koniec
dobrych wyników tej zimy, bowiem przed
nami jeszcze prawie dwa miesiące startów,
a nasze podopieczne są nadal głodne sukcesów.
Trenerki LKS „Klimczok-Bystra”
Agnieszka Szymańczak-Fiołek
Beata Szymańczak

ZOSTAW SWÓJ 1%
Jeżeli bliskie są Państwu sprawy:
• upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
• ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży,
przeciwdziałania patologiom społecznym, pomocy społecznej
– w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
• podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości,
• rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
• kontaktów między społecznościami,
rozważcie Państwo naszą propozycję:

LKS „Klimczok – Bystra” prosi
uprzejmie o przekazanie 1%
z podatku od dochodu
Konto bankowe:
BS Bystra 22 8133 0003 0000 0361 2000 0001
LKS „Klimczok – Bystra”, ul. J. Fałata 14,
43-360 Bystra, tel./fax 033/8 171 231
Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra” (rok założenia 1922)
organizacja pożytku publicznego (0000213857 KRS)

Głos Gminy Wilkowice
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Dziennego Ośrodka Wsparcia w Cieszynie
„Maluję,
bo lubię!”
GMINNA
BIBLIOTEKA
WWILKOWICACH
WILKOWICACH
GMINNA
BIBLIOTEKAPUBLICZNA
PUBLICZNA W
zaprasza
zaprasza nana

FINISAŻ
FINISAŻ

twórczości Uczestników
zajęć
Dziennego
Ośrodka Wsparcia
twórczości
Uczestników
zajęć
w Cieszynie
Dziennego Ośrodka
Wsparcia w Cieszynie

„Maluję,
lubię!”
„Maluję,bo
bo lubię!”

w dniu 5 marca 2019 r. tj. we wtorek o godzinie 13.00
w siedzibie
głównej
GBP
Wilkowicach,
ul. Strażackiej
3.
w dniu
5 marca
2019r.w
r.tj.
tj.we
we wtorek
wtorek ooprzy
godzinie
w dniu
5 marca
2019
godzinie13.00
13.00

w siedzibie
głównej
GBPGBP
w Wilkowicach,
przy
ul. Strażackiej
3.
w siedzibie
głównej
w Wilkowicach, przy
ul. Strażackiej
3.

Wystawa udostępniona
do zwiedzania
dniach 11 lutego
- 8 marca 2019 r.
Wystawa udostępniona
dowzwiedzania
w dniach
Wystawa udostępniona do zwiedzania w dniach 11 lutego - 8 marca 2019 r.

11 lutego - 8 marca 2019 r.

nas: www.biblioteka-wilkowice.pl
ZnajdźZnajdź
nas:
www.biblioteka-wilkowice.pl
Napisz: gbp@biblioteka-wilkowice.pl
Napisz: gbp@biblioteka-wilkowice.pl
Zadzwoń: 33 8 170 872
Zadzwoń: 33 8 170 872

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
Decyzja o rezygnacji z opłaty od posiadania psów została
podjęta przez Radę Gminy Wilkowice kadencji 2014-2018 na
LIII sesji w dniu 31 październi-

ka 2018 r. Podejmując uchwałę w sprawie poboru podatku
od nieruchomości, rolnego, leśnego nie uwzględniono w niej,
jako to miało miejsce w latach

wcześniejszych, opłaty od posiadania psów, tym samym rezygnując z jej poboru.
Przewodniczący Rady Gminy
Wilkowice Marcin Kwiatek

1% DLA KLUBU GLKS WILKOWICE
Zarząd klubu GLKS WILKOWICE zwraca się z uprzejmą prośbą do każdego sympatyka o przekazanie 1% podatku dochodowego na
16

rzecz naszego klubu. Podczas wypełniania dokumentu PIT wystarczy wpisać podany numer
KRS (0000270261) oraz nazwę naszego kluGłos Gminy Wilkowice

bu wraz z numerem (GLKS WILKOWICE 3948).
Państwa wsparcie zostanie przekazane na działalności klubu oraz szkolenie dzieci i młodzieży.
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ROWERY
GIANT, KELLYS
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ELEKTRYCZNE
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FITI-CAR
USG
ENDOKRYNOLOG
ENDOKRYNOLOG
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FITI-CAR
USG
tarczycy
USG
tarczycy
–
WILKOWICE
Gabinet lekarski:
10 rat ––bez
kosztów
–
Gabinet
lekarski:
WILKOWICE
Szczyrk ul.Zdrowia 1– –
Szczyrk
ul.Zdrowia
1
Gabinet
lekarski:
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Rejestracja
telefoniczna
608 582 576
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––
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Rejestracja
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582
Rejestracja telefoniczna
telefoniczna
tel. 608
60813
582 576
576
tel. 33/
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www.endokrynologmajcherczyk.pl
–
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www.endokrynologmajcherczyk.pl
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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.)
akcesoria
- części - serwis
P

P–
POMIAR
Zapraszamy
– I WYCENA
Lek.med.PPMaciej
Majcherczyk
–––
GRATIS!
specjalista
chorób
wewntrznych
na zakupy
i serwis
–
–
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ENDOKRYNOLOG

––––
Profesjonalna
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Ul. Wilkowska
Gabinet
lekarski: 740
––ul.
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––694
–– 488 445
–– 817
biuro@kbproject.pl
Rejestracja
telefoniczna
tel. www.kbproject.pl
60813
582 576
tel. 33/
18
––

www.endokrynologmajcherczyk.pl

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Głos Gminy Wilkowice
GGGGłłłłoooossss GG
GGm
m
W
m
W
wwiiiiiccccceeeee
miiiiiinnnnnnyyyyyyW
Wiiiiiillllllkkkkkkooooow
m
W
GGGł łołoosssGGGmm
i n y WW
i l k o www
ice
GGGłłłooosss GGGm
m
W
w
miiiiinnnnnyyyyy W
Wiiiiilllllkkkkkooooow
wiiiiiccccceeeee
GG łł oo ss GG m
W
w
m
W
w

17

17

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.
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43-374 Buczkowice
ul. Bielska 172

Autoryzowany partner Helikon Ogólnopolska Sieć Pośrednictwa Finansowego

Bank Spółdzielczy w Bystrej
43-360 Bystra, ul. Zdrojowa 3, tel./fax: (33) 817-12-45, www.bsbystra.pl, bank@bsbystra.pl

KREDYT WIOSENNY





oprocentowanie 5,6 %,
prowizja za udzielenie kredytu 5,0 %,
opłata przygotowawcza 0,5 % (nie mniej niż 10,00 zł)
dla osób posiadających w naszym Banku rachunek ROR ze stałymi
wpływami – prowizja za udzielenie kredytu tylko 1,5 %
PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY
Kwota kredytu 3.000 zł., Okres kredytowania 11 m-cy
Parametry

Rata kredytu
Łączna kwota wszystkich opłat, prowizji i innych
kosztów zwiąż. z zawarciem umowy, w tym:
1.
Prowizja przygotowawcza
2.
Prowizja za udzielenie kredytu
3.
koszt zabezpieczenia
Suma odsetek
Całkowity koszt kredytu

Koszty /zł/
280,00
169,00
15,00
150,00
4,00
85,57
254,57

Oferta aktualna od 01 marca
do 30 kwietnia bieżącego roku
Dane dotyczące zadłużenia
klienta weryfikowane są
w Biurze Informacji Kredytowej
i Krajowym Rejestrze Długów

Stopa rzeczywista wynosi 18,82 %.

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
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DNI
OTWARTE

w Szkole Podstawowej Nr 2
im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach
z Oddziałami Sportowymi

wysoki poziom nauczania
zajęcia świetlicowe
smaczne obiady
nowoczesna hala sportowa
profesjonalny stadion lekkoatletyczny
licencjonowani trenerzy
atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne
nowocześnie wyposażone pracownie

ZOSTAŃ PERŁĄ W KORONIE KRÓLOWEJ!

Głos Gminy Wilkowice

