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Szanowni Państwo!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzę Państwu,
aby ten czas spędzony w gronie najbliższych wypełniony był spokojem, miłością,
ciepłem rodzinnym i odpoczynkiem. Niech świąteczny nastrój sprawi, że będziemy dla
siebie bardziej serdeczni, życzliwi, pełni wiary i optymizmu.
Z nadzieją spoglądajmy w przyszłość, niech Nowy Rok 2020 obdarzy dobrym
zdrowiem, spełnia marzenia, daje satysfakcję i siły do pokonywania nowych wyzwań.
Dobrego Roku!
Wójt Gminy Wilkowice
Janusz Zemanek

Zmiany w gospodarce odpadami
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
2019, poz. 2010) w 2020 roku czeka nas wiele zmian w zakresie gospodarki odpadami…
Zgodnie z art. 6r ust. 1 pkt 1ab. gmina została zobowiązana do
założenia nowego, odrębnego konta bankowego przeznaczonego
tylko i wyłącznie na środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego od 1 stycznia 2020 r. obecny
numer konta zostanie zastąpiony nowym, a każdy z mieszkańców,
który złożył w tut. urzędzie deklarację wraz z wymiarem opłaty na
rok 2020 otrzyma swój indywidualny numer konta.
Kolejną zmianą będzie zmiana częstotliwości odbioru bioodpadów (kuchennych) oraz odpadów niesegregowanych (zmieszanych) tzw. pozostałości po segregacji, które w okresie od kwietnia
do października z budynków mieszkalnych jednorodzinnych będą
odbierane raz na dwa tygodnie, a w przypadku budynków wielolokalowych raz na tydzień. Częstotliwość odbioru pozostałych frakcji nie ulegnie zmianie. Nowe harmonogramy na rok 2020 dotyczące danego rejonu zostaną do Państwa dostarczone za pośrednictwem firmy wywozowej oraz zostaną udostępnione na stronie
internetowej Gminy Wilkowice w zakładce: Gospodarka Odpadami - Harmonogramy.
Zgodnie z nowelizacją ustawy od nowego roku obowiązkiem
właściciela nieruchomości, a tym samym wszystkich mieszkańców
jest zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny. Ustawa nie przewiduje już możliwości oznaczenia w deklaracji braku
selektywnej zbiórki. Wobec tego właściciele nieruchomości, którzy
w dotychczas złożonych deklaracjach wskazali brak prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zobligowani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
W przypadku braku właściwej segregacji, do której operator systemu jest zobowiązany nowymi przepisami właściciel nieruchomości zostanie obarczony w drodze decyzji administracyjnej opłatą
podwyższoną za okres, w którym stwierdzono nieprawidłowości
(będzie to czterokrotność stawki opłaty, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2020 r.). Nie ma limitu odbieranych odpadów bezpośrednio od mieszkańca.
Od 1 stycznia 2020 r. Gmina Wilkowice nie będzie obejmować
zorganizowanym systemem odbioru odpadów firm zlokalizowanych na terenie naszej gminy, w związku z powyższym przedsię-

biorcy będą musieli zawrzeć odpowiednią umowę z firmą świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych. Należy jednak pamiętać, iż Wójt może skontrolować czy firmy zawarły stosowne
umowy.
Mieszkaniec będzie miał możliwość zadeklarowania posiadania przydomowego kompostownika i chęci kompostowania odpadów biodegradowalnych, co będzie wiązało się z pomniejszeniem
opłaty miesięcznej za odbiór odpadów komunalnych. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów nie będzie można wystawiać w dniu odbioru brązowego
worka, jednocześnie Wójt ma prawo skontrolować taką nieruchomość pod kątem kompostowania odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości właściciel nieruchomości podlega karze
grzywny.
Szereg zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach zobligowało nas do dostosowania wzoru deklaracji do
obowiązujących przepisów. Dlatego już teraz zapraszamy Państwa do złożenia nowych deklaracji w styczniu.
Ponadto wszelkie zmiany, które mogą mieć wpływ na wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zgłaszać do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana, a w przypadku nowo powstającej nieruchomości do 14 dni od dnia zamieszkania w niej pierwszego mieszkańca. Właściciel nieruchomości, który nie złożył stosownej deklaracji
podlega karze grzywny.
Nie można składać deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku:
- śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia,
- w związku z informacją lub korektą faktur uzyskaną z przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
Od 1 stycznia 2020 r. zniesiony zostanie obowiązujący limit odbioru odpadów zielonych pochodzących z ogrodów dostarczanych
własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanego przy ul. Wilkowskiej 51 w Wilkowicach. Pozostałe limity przedstawione poniżej nie uległy zmianie:
• odpady wielkogabarytowe – limit do 150 kg rocznie,
• odpady budowlano-remontowe - limit do 1500 kg rocznie,
• zużyte opony - limit do 2 kompletów rocznie.

Z ostatniej sesji Rady Gminy Wilkowice
27 listopada odbyła się XIII sesja Rady Gminy, podczas której
omówione zostały kolejne zagadnienia zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy. Zapoznaliśmy się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny oraz o postępach
w pracach związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie
naszej Gminy. Ponadto Kierownik Referatu Służb Technicznych
omówił przygotowanie jednostki do podejmowania zadań związanych z utrzymaniem dróg w okresie zimowym. Rada Gminy podjęła
pięć uchwał w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
1) XIII/112/2019 w sprawie wyboru metod oraz ustalenia stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
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2) XIII/113/2019 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
3) XIII/114/2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice,
4) XIII/115/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice,
5) XIII/116/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca
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składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych
w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice. W związku z tym,
iż otrzymałem informację, że będzie osobny artykuł przedstawiający zagadnienia gospodarowania odpadami komunalnymi, ograniczę się w tym temacie tylko do wskazania ww. uchwał. Wszystkie
uchwały Rady Gminy są dostępne na stronie internetowej https://
bip.gwwilkowice.finn.pl/ w zakładce Prawo Lokalne – Uchwały Rady
Gminy. Zachęcam do zapoznania się z tym tematem nieco szerzej.
Ostatnia sesja to również decyzje w zakresie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów
oraz zwolnień na rok podatkowy 2020. Podatki i opłaty lokalne stanowią dochody własne gminy, a głównym ich źródłem jest podatek
od nieruchomości. Ustalanie stawek tego podatku należy do kompetencji Rady Gminy. Minister Finansów, w drodze obwieszczenia,
określa górne granice stawek kwotowych, których nie można przekroczyć. W uchwale nr XIII/117/2019 ustalono m.in. następujące
stawki roczne od nieruchomości: od budynków mieszkalnych lub ich
części od 1m² pow. użytkowej – 0,77 zł; od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz bu-

dynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gosp. od 1m² pow. użytkowej – 23,10 zł; od pozostałych
budynków lub ich części: użytkowanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe od 1m² pow. użytkowej – 7,90 zł, zajętych na garaże
wolnostojące, przybudowane do budynków mieszkalnych lub znajdujące się w innych niż mieszkalne od 1m² pow. użytkowej – 6,40
zł; od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1m² pow. – 0,90 zł; od pozostałych gruntów od 1m²
pow. - 0,45 zł. Wymieniłem tutaj stawki podatku, które chyba najbardziej wszystkich interesują. Nie chcąc cytować w tym miejscu całego ww. dokumentu osoby zainteresowane zachęcam do zapoznania się z uchwałą.
Na dzień 30 grudnia planowana jest XIV sesja Rady Gminy Wilkowice, na której między innymi będzie przeprowadzona procedura uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 –
2029 oraz budżetu na 2020 r.
Przewodnicący Rady Gminy
Marcin Kwiatek

NAGRODY LONDZINA WRĘCZONE
W listopadzie po raz 21. wręczono jedno z najbardziej prestiżowych, lokalnych wyróżnień, jakim z pewnością jest
Nagroda Starosty Bielskiego im. księdza Józefa Londzina. Tegoroczna edycja była okazją, by bliżej poznać sylwetki 10 nominowanych, wybitnych postaci z terenu Powiatu
Bielskiego, wśród których znalazło się też miejsce dla Pani
Bożeny Tobiasz, której kandydaturę zgłosił Samorząd Gminy Wilkowice.
Pani Bożena Tobiasz w 2003 roku została członkiem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Wilkowicach, a od 2007 roku jest jej
prezesem. Jest również członkiem Zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W ramach działań w Akcji Katolickiej organizuje corocznie Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek na szczeblu parafialnym, a od trzech lat jest też odpowiedzialna za organizację Przeglądu w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Działalność Pani Bożeny na rzecz parafian koncentruje się też na organizacji pielgrzymek oraz ważnych dla życia wspólnoty wydarzeń,
jak np. konkursu palm wielkanocnych. Ważną część działalności
społecznej Pani Bożeny stanowi też praca na rzecz Stowarzyszenia „Razem dla Wilkowic”, którego to przez dwie kadencje była wiceprezesem. W ramach tej działalności Pani Bożena zaangażowana była w szereg docenianych przez mieszkańców Wilkowic projektów, takich jak choćby coroczne dyktando.
Perłą w koronie społecznych aktywności Pani Bożeny jest pełne
oddania zaangażowanie na rzecz Gminnej Młodzieżowej Orkiestry
Dętej. To Pani Tobiasz, wespół z ówczesnym Prezesem OSP Wil-

Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej
serdecznie zaprasza na

BAL KARNAWAŁOWY
dla dzieci, który odbędzie się
o godz. 14.00 w dniu 15.01.2020 r.
w budynku OSP BYSTRA.

Serdecznie zapraszamy!

kowice, Panem Mieczysławem Rączką, byli głównymi inicjatorami
powołania do życia tej organizacji w 2003 roku. Od tego czasu Pani
Bożena pozostaje żywo zaangażowana w działalność tej formacji,
pozostając jej opiekunem. W ramach tej misji dba, by młodym instrumentalistom niczego nie brakowało, a sami mogli skupić się jedynie na realizowaniu swojej muzycznej pasji, spełniając szereg
zadań - począwszy od organizacji występów czy wyjazdów, a na
prowadzeniu dokumentacji skończywszy. Dla młodzieży Pani Tobiasz stanowi jednak postać wykraczającą poza klasyczny wymiar
opiekuna. Jest liderką i mentorką, stanowiąc przy tym pełne ciepła
wsparcie. Dlatego też Pani Bożena cieszy się wśród członków naszej Orkiestry nie tylko szacunkiem, ale i szczerą, często okazywaną sympatią. Wszystko to w zgodzie z przyświecającym Jej życiowym mottem, którym są słowa św. Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.
Uroczysta gala podsumowująca tegoroczną edycję odbyła się
9 listopada w Bielskim Centrum Kultury. Główną nagrodę XXI edycji zdobył Pan Bronisław Chrobak z Pisarzowic, doceniony między
innymi za działalność opozycyjną w latach komunistycznego reżimu oraz późniejszą pracę samorządową. W kuluarowych rozmowach mówiło się jednak, że akcje Pani Bożeny Tobiasz w kontekście ostatecznych rozstrzygnięć stały również bardzo wysoko. Dla
społeczności Gminy Wilkowice pozostaje jednak Ona naszą tryumfatorką. Korzystając z tej okazji, dziękujemy Pani Bożenie za wiele lat oddanej pracy na rzecz swej Małej Ojczyzny, umiejscowionej
między Klimczokiem a Rogaczem i życzymy wiele sił i wytrwałości
w kolejnych latach działalności.
Sebastian Snaczke

Głos Gminy Wilkowice

3

W hołdzie naszym bohaterom
Patriotyzm to ważne słowo dla każdego Polaka.

Zgodnie z definicją podaną w słowniku
Władysława Kopalińskiego oznacza: „miłość do ojczyzny, własnego narodu, połączoną z gotowością do ofiar dla niej, z uznaniem praw innych narodów i szacunkiem dla
nich”.
28 listopada 2019 roku w budynku OSP
w Wilkowicach odbył się XX Przegląd Pieśni
Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek.
W wyśpiewanych przez najmłodsze pokolenie pieśniach zawarta była miłość do Ojczyzny, podziw dla jej piękna i wspomnienie
o Jej historii.
Atmosfera Przeglądu była wspaniała i niezwykle podniosła, tym bardziej, że sala była
wypełniona po brzegi młodzieżą, dorosłymi
i rodzicami występujących artystów. Swoją obecnością uświetnili naszą uroczystość:
Z-ca Wójta Gminy Wilkowice Pan Jacek Zając, Sekretarz Gminy
Wilkowice Pani Alicja Raszka-Micherdzińska, ks. Proboszcz Mirosław Włoch, dyrektorzy szkół i przedszkoli, Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej, Przedstawiciel GOK „PROMYK” oraz Radni Gminy
Wilkowice. W Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w tym roku wystąpiła rekordowa liczba - 201 dzieci.
Każdy z występujących uczestników Przeglądu otrzymał indywidualne upominki, słodkości i dyplom, nauczyciele podziękowania,
a poszczególne placówki nagrody. Sponsorami tego przedsięwzięcia byli: Urząd Gminy, Rada Sołecka i GOK „PROMYK”.
Serdecznie dziękujemy za troskę i zaangażowanie w tą wielką
wspólną lekcję historii.
Jury w składzie: ks. Jakub Studziński - przewodniczący, oraz
członkowie p. Adam Adamczyk i p. Jolanta Pająk wyłonili laureatów, którzy wystąpią w II etapie na szczeblu diecezjalnym.
W grupie wiekowej - przedszkolaki: I miejsce zajęli „Mali Patrioci” z Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im. Ludwiki Binder.

W grupie wiekowej I-III w kategorii: soliści, duety i zespoły do
10 osób I miejsce - otrzymała Alicja Szkup ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły.
W kategorii zespoły powyżej 6 osób I miejsce otrzymał Zespół
ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi.
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W grupie wiekowej uczniów klas IV-VI w kategorii soliści, duety i zespoły do 6 osób I miejsce otrzymała Anna Kuboszek ze
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły.
W kategorii zespoły powyżej 6 osób I miejsce zajął Zespół Wokalny ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi.
Wiele wysiłku w przygotowanie dzieci do Przeglądu włożyli nauczyciele i opiekunowie poszczególnych placówek. Poziom wykonywanych utworów i ilość występujących dzieci świadczy o zaangażowaniu i chęci kształtowania prawidłowych postaw młodego
pokolenia wobec naszej Ojczyzny. Serdecznie im za to dziękujemy.
Podziękowanie kierujemy także do komisji oceniającej. Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej za przygotowanie sali i służbom
technicznym Gminy Wilkowice. Największe podziękowania kierujemy do dzieci, że przez wyśpiewane pieśni i piosenki żołnierskie złożyli hołd tym wszystkim, którzy walczyli w obronie naszego kraju.
To również dowód na to, że nie obce są im wartości BÓG, HONOR
i OJCZYZNA. Niech te cechy dobrze zakorzenione w małych sercach się rozwijają i dodają nam wiary w sprawiedliwą przyszłość.
XX Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek został
przeprowadzony przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Wilkowicach.
Tobiasz Bożena
Prezes POAK
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Konkurs „Ortograficzne Potyczki 2019”
– rozstrzygnięty
W piątek 18 października br. Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic” zorganizowało już po raz jedenasty konkurs „Ortograficzne
Potyczki”. W tym roku wzięło w nim udział 42 uczestników, którzy
napisali dyktanda w trzech kategoriach wiekowych:
• kategoria „1” SP kl. IV-VI
- 30
• kategoria „2” SP – kl. VII VIII i kl. I LO
- 6
• kategoria „3” pozostałe klasy LO i DOROŚLI
- 6
Komisja konkursowa w składzie: Janina Janica-Piechota, Agata
Prochownik, Barbara Włodarz oceniła prace i wyłoniła zwycięzców
w poszczególnych kategoriach wiekowych:
kategoria „1” SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV-VI
I miejsce
Lena Pietrusiak
- Bystra
II miejsce
Julia Jakubiec
- Wilkowice
III miejsce
Julia Wojtyła
- Wilkowice
kategoria „2” SZKOŁA PODSTAWOWA kl. VII-VIII i kl. I LO
I miejsce
Grzegorz Lupa
- Wilkowice
II miejsce
Julian Broniewski - Meszna
III miejsce
Anna Pietras
- Bystra
kategoria „3” pozostałe kl. LO i DOROŚLI
I miejsce
Dawid Data
- Bystra
II miejsce
Anna Demczyszyn - Bystra
III miejsce
Wojciech Polański - Bystra
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody – bony upominkowe,
które zostały wręczone przez Wójta Gminy Wilkowice Janusza Zemanka, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Antoniego Kufla oraz członka zarządu Stowarzyszenia
„Razem dla Wilkowic” w dniu 20 listopada na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Wilkowicach podczas posiedzenia Komisji Oświaty,
Kultury i Spraw Społecznych.
Autorką tegorocznych tekstów dyktand jest pani Wiesława Stolarczyk-Kos, nauczycielka języka polskiego Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Władysława Jagiełły.
Prace do wglądu znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia –
Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach,
ul. Szkolna 8, w terminach do uzgodnienia - telefonicznie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy
na kolejną edycję dyktanda już za rok.
Teksty tegorocznych dyktand:
kategoria „1” SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV-VI: „Marzenie
nietoperza”
Mały nietoperz z bujną grzywą chciał kiedyś skoczyć wzwyż. Niestety, gdy rozłożył skrzydła wszerz, poczuł się nie najlepiej. I skrzydła, i pękaty brzuszek nie pozwoliły mu na ten karkołomny i wielce
niebezpieczny czyn. Dzięcioł, który sfrunął do niego z trzyipółmetrowego modrzewia, chichotał cichutko. Rechotały też żaby w pobliskiej kałuży, że ni to mysz, ni to ptak, a zuchwale chce skoczyć
jak pchła. Znużony hałasem puchacz, nie najlepiej słyszący tego
dnia, zmrużył swe ogromne oczy i czyszcząc pióra haczykowatym
dziobem, wrzasnął tubalnym głosem:
- A co to za hałastra przerwała mi drzemkę? Kto burzy mój spokój? - zhardziały jeż czy rączy jeleń? Lepiej czym prędzej znikajcie
w tych chaszczach!
Zakochana przepiórka, która czekał na swojego przystojnego
męża bażanta, westchnęła żałośnie i oświadczyła, że tylko woły
krnąbrne z bajki Krasickiego zachowały się gorzej od puchacza.

kategoria „2” SZKOŁA PODSTAWOWA kl. VII-VIII i kl. I LO:
„Marzenia Żanety”
Żaneta patrząc w rozgwieżdżone niebo zagryzała grahamkę
z prażonymi ziarnami pszenicy. Jej płócienna, nie najnowsza koszula w bohomazy, hiacynty i chabry kontrastowała z ciemnozielonymi hajdawerami w biało-granatowe trójkąty. Żaneta wiedziała,
że ten strój pasuje do jej wymarzonej podróży dookoła świata. Najpierw chciała zobaczyć wyspę Bornholm, potem Wyspę Św. (Świętej) Heleny i Wyspy Owcze. Mrużąc powieki z długimi rzęsami, pomalowanymi na jasnofioletowy kolor, marzyła o nurkowaniu w jeziorze Śniardwy i rejsie po morzu Marmara. Potem chciał wejść na
górę Giewont i spędzić tydzień w Górach Skalistych. Bez wahania wybrałaby się na wyprawę w Himalaje i na półwysep Jukatan.
W wyobraźni przemierzała już Półwysep Apeniński ze znajomym
londyńczykiem, który w wolnych chwilach uwielbiał czytać „Pana
Tadeusza” Adama Mickiewicza. Jej znajomy był oksfordczykiem,
który ukończył najlepszy uniwersytet w Anglii.
Żaneta wiedziała, że przed wyprawą trzeba by poszerzyć swoją
wiedzę z geografii i historii, bo żadne czary-mary ani hokus-pokus
tutaj nie pomogą.
kategoria „3” pozostałe kl. LO i DOROŚLI: „Księżniczka
i hoża Małgorzata”
Kiedy czteroipółletnia, czupurna i naburmuszona księżniczka zaczęła chrzęścić wysuszonymi skorupami z orzechów włoskich, hoża
służąca Małgorzata wyrwała jej z rąk tę niespotykaną i obco brzmiącą grzechotkę. Mała natychmiast wybuchnęła niepohamowanym, histerycznym płaczem, a jej półdziki szloch słychać było na całym pół-
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piętrze. Księżniczka mimo że była cud - dziewczynką, zachowywała się chwilami jak herod
- baba i terroryzowała cały dwór.
Roztrzęsiona Małgorzata założyła księżniczce zszarzały sweterek i zabrała ja na spacer po krakowskim Starym Rynku. W Sukiennicach kupiły bożonarodzeniowe bombki i szklanego cherubinka. Przy kościele Św. (Świętego)
Wojciecha karmiły gołębie pszenicą i okruchami suchego chleba, a później wysłuchały hejnału z wieży kościoła Mariackiego. Tam mimochodem i mimo woli poznały legendę o żółtej ciżemce sprzed kilkuset lat, która pamiętała mroki średniowiecza. Potem przeszły obok Szarej
Kamienicy z XIV w., stojącej naprzeciwko kościoła Św. Wojciecha, gdzie podczas insurekcji kościuszkowskiej mieściła się główna kwatera Tadeusza Kościuszki. Gdy wdrapywały się stromymi schodami
na wieżę Zygmuntowską, by zobaczyć słynny dzwon Zygmunta,
Małgorzata zachłysnęła się gwałtownie i upadła pod wielkim baldachimem.
Znużone wycieczką, a zwłaszcza wejściem na kopiec Kościuszki od strony Lasku Wolskiego, zasnęły na Plantach, u podnóża wa-

welskiego zamku. Tutaj przyśnił im się smok wawelski, któremu
dzielny szewczyk Skuba rzucił na pożarcie barana wypełnionego
trucizną. Słyszane we śnie wrzaski hordy tatarskiej zapowiadały
początek kolejnej legendy, zaczynającej się nie na bramie Szewskiej, lecz na Bramie Floriańskiej.
Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic”

Kompostowanie - Technologia produkcji
kompostu w gospodarstwie
Wraz z początkiem nowego roku przyjrzyjmy się nieco bliżej tematowi związanemu z prawidłowym kompostowaniem
materii roślinnej z naszych ogrodów. Dzięki prawidłowemu
kompostowaniu zyskamy darmowo cenny nawóz organiczny, wzbogacający materię organiczną, który ma zastosowanie w całym okresie wegetacyjnym.

Dobór odpowiedniego miejsca
Niezależnie od tego jaką ostatecznie decyzję podejmiemy co do
materiału z jakiego ma być zrobiony bądź zakupiony nasz kompostownik warto zastanowić się, w jakim miejscu w ogrodzie będzie umieszczony. W celu doboru odpowiedniego stanowiska na
kompostownik należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych aspektów. Dobrym miejscem są miejsca przewiewne, o średnim nasłonecznieniu, zlokalizowane w takim miejscu w ogrodzie, które zarówno nie będzie przeszkadzało mieszkającym w bliskim sąsiedztwie sąsiadom, jak również umożliwi swobodne prowadzenie prac
pielęgnacyjnych w ogrodzie podczas całego sezonu wegetacyjnego roślin.

Budowa kompostownika

Równie dobrym okresem na zakładanie przydomowego kompostownika jest okres jesienny, kiedy to przygotowując ogród do zimy
mamy do zagospodarowania znaczne ilości liści, czy suchych części roślin bulwiastych. Do tego celu możemy własnoręcznie stworzyć kompostownik z materiałów ogólnodostępnych w gospodarstwie bądź kupić gotowy pojemnik lub skrzynię do kompostowania,
wykonaną z drewna, albo zakupić kompostownik wykonany z tworzywa sztucznego. Jeżeli postanowimy wykorzystać do tego celu
materiały ogólnodostępne w gospodarstwie to mogą to być np. płaskie deski, palety, drewniane paliki, siatka, czarna folia. Po zgromadzeniu odpowiednich materiałów wyrównujemy podłoże w miejscu przeznaczonym na kompostownik. Ogólnie przyjmuje się by
cały kompostownik nie był wyższy niż 100 -150 cm. Możemy budo6

wać kompostownik na równi z podłożem bądź wykopać dziurę na
głębokość 40-50 cm o wymiarach np. 50 cm x 50 cm, i wyrównać
podłoże. Na dnie umieszczamy siatkę, w celu zapobieżenia przedostawania się gryzoni z gleby. Ogólna zasada polega na układaniu desek, palików lub innych materiałów, z których chcemy stworzyć ściany, tak by między nimi były odstępy. Umożliwiając tym samym przewiew i „zatrzymywanie” się resztek roślinnych na palikach. Inny sposób polega na wbiciu czterech palików drewnianych
do podłoża, następnie przyczepieniu do trzech ścian siatki. Czwartą ścianę tworzymy z desek, które dokładamy wraz z dodawaniem
materii roślinnej do kompostownika.

Układanie pryzmy kompostowej
Sposób układania pryzmy obornikowej nie jest przypadkowy.
Cyrkulacja powietrza jest niezbędna do prawidłowego kompostowania. Unikamy również jednorodnego tworzenia pryzmy (np. tylko skoszona trawa), a także ubijania pryzmy. Ubijanie pryzmy powoduje tworzenie się warunków beztlenowych, a docelowo gnicie, co przyczynia się do powstawania nieprzyjemnych odorów.
Na dno pojemnika umieszczamy klikucentymetrową warstwę torfu lub starego kompostu, celem zaszczepienia nowopowstałej pryzmy mikroorganizmami. Następnie układamy naprzemiennie grubsze i cieńsze gałązki, i łęty (z ziemniaków, pomidorów), by umożliwić dostęp i przewiew świeżego powietrza od podstawy pryzmy.
Kolejno układamy ok. 20 – sto centymetrową warstwę materiału
organicznego (tj. skoszona trawa, resztki roślin). Możemy również
wrzucać odpadki z gospodarstwa domowego, z wyjątkiem skórek
cytrusów, które hamują proces i zabijają pożyteczne mikroorganizmy. Unikajmy również dodawania surowego mięsa i kości, tłuszcze opóźniają cały proces, a w dodatku przyciągają szczury. Następnie układamy ok. 5-cio cm warstwy ziemi ogrodowej do wysokości 100-150 cm. Całość pryzmy okrywamy torfem, korą lub słomą. Na wierzchu pryzmy tworzymy mały dołek, celem gromadzenia się wody opadowej. Przed zimą warto okryć całą pryzmę materiałami typu słoma, liście, pozwoli to utrzymać dodatnią temperaturę wewnątrz pryzmy, przez co nie zostaną zahamowane procesy kompostowania.
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Sposoby na przyspieszanie
kompostowania
Istnieje kilka sposobów na przyspieszanie procesu kompostowania. Pierwszy z nich można już zastosować przy budowaniu kompostownika, jest nim czarna folia, którą oprócz siatki mocujemy do
palików. Drugi sposób to zastosowanie wykonanych z tworzywa
sztucznego (szybsze nagrzewanie) kompostowników – tzw. termokompostowniki. Konstrukcja w kształcie piramidy, jak również nawiercone otwory w ścianach kompostownika zwiększają dostępność tlenu, przez co jest możliwe szybsze kompostowanie. Trzecim sposobem jest wykorzystanie preparatów zawierających pożyteczne mikroorganizmy. Są to pożyteczne bakterie tlenowe i ich
enzymy przyspieszające procesy rozkładu w warunkach tlenowych
– kompostowanie. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy wrzucimy do kompostownika resztki roślin, czy chwasty z nasionami.

Niech ciepło Betlejemskiej Stajenki,
Niech zapachy choinki i świątecznych
wypieków sprawią, że te święta będą
wyjątkowe, pełne ciepła,
radości i miłości!

Życzą wszystkim Mieszkańcom i Gościom
członkowie Stowarzyszenia
„Razem dla Wilkowic”

Emy oprócz resztek roślinnych rozłożą nasiona chwastów roślinnych do tego stopnia, że nie skiełkują, po zastosowaniu kompostu jako nawozu organicznego w ogrodzie. Czwartym sposobem
jest zastosowanie dżdżownic ogrodowych, które uprzednio zbieramy z ogródka i wrzucamy do kompostownika, bądź dżdżownic kalifornijskich. Jak je przyciągnąć? Wystarczy wrzucić do kompostownika słodkie owoce. Praca dżdżownic polega na drążeniu kanałów wzdłuż pryzmy umożliwiając na dostęp tlenu do pryzmy i przyspieszanie procesu kompostowania. Dżdżownice żywią się przede
wszystkim obumarłymi resztkami roślin, dlatego też ograniczają
tworzenie się procesów beztlenowych takich jak gnicie. Kompost
przerobiony z udziałem dżdżownic jest źródłem kwasów humusowych, które stymulują wzrost roślin. Piątym sposobem jest wykorzystanie preparatów biodynamicznych stworzonych na bazie ziół
(np. mniszek lekarski, rumianek, krwawnik pospolity).
Tomasz Mrowiec
PZDR Bielsko-Biała

ZOSTAW SWÓJ 1%
W WILKOWICACH
SZANOWNI PAŃSTWO!
Jesteśmy z Wami od 2006 r., a od 2008 r. posiadamy status
Organizacji Pożytku Publicznego.
Misją naszej organizacji jest współudział w tworzeniu warunków rozwoju i promocji Wilkowic - miejscowości malowniczo położonej pomiędzy Beskidem Śląskim a Beskidem Małym.
O naszych działaniach na bieżąco informujemy za pośrednictwem gazety gminnej.
Podaruj nam SWÓJ 1% podatku !
POMOŻESZ W REALIZACJI POWYŻSZYCH ZAŁOŻEŃ!
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.

W Wigilię Bożego Narodzenia
Gwiazda Pokoju drogę wskaże.
Zapomnijmy o uprzedzeniach,
otwórzmy pudła słodkich marzeń.
Niechaj Aniołowie z Panem Bogiem,
jak Trzej Królowie z dary swymi,
staną cichutko za Waszym progiem,
by spełnić to, co dotąd było snami.
Ciepłem otulmy naszych bliskich

i uśmiechnijmy się do siebie.
Świąt magia niechaj zjedna
wszystkich, niech w domach będzie
Wam jak w niebie...

Boże Narodzenie’2019

Boże Narodzenie’2019
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Mieszkaocom Gminy Wilkowice i Gościom
życzy
Janina Janica-Piechota
radna Powiatu Bielskiego
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Ocalić od zapomnienia
„Goście weszli w porządku i stanęli kołem;
Podkomorzy najwyższe brał miejsce za stołem;
Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy,
idąc kłaniał się damom, starcom i młodzieży;
Przy nim stał kwestarz, Sędzia tuż przy Bernardynie.
Bernardyn zmówił krótki pacierz po łacinie;
Mężczyznom dano wódkę; wtenczas wszyscy siedli
I chołodziec litewski milcząc żwawo jedli.”
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

Szanowni Państwo,

Z. Słonina

przyszedł czas by podsumować coroczny konkurs rzeźby i malarstwa na szkle, który w tym roku nosił tytuł „Ocalić od zapomnienia. Obyczaje i kultura przy stole. Przełom XIX i XX wieku w Polsce”.
Stół?! Zapytacie Państwo. Dlaczego właśnie ten, zwykły, mebel
zaproponowaliśmy jako temat konkursowy? Otóż od wieków ten
prozaiczny blat z nogami jest obiektem znaczącym, łączącym wiele funkcji, cech i znaczeń. Jest miejscem niezliczonej ilości sytuacji, mający własną tożsamość, tradycję, historię, czasem legendę. Warto przytoczyć przykłady symboliki stołu, czy to ofiarnego
(w każdej kulturze na świecie), stołu podczas Ostatniej Wieczerzy
(w symbolice chrześcijańskiej), czy Stołu Okrągłego (symbol zmiany ustroju w Polsce, jednak wcześniej znany z mitu o Królu Arturze
i jego rycerzach). Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” (cytowany
powyżej) ukazał stół jako symbol gościnności i zachowania starodawnych tradycji.
Do komisji konkursowej zaprosiliśmy osoby, które w naszym
przekonaniu, w pełni kompetentnie potrafiły ocenić prace Uczestników konkursu. W jury pracowała Pani Agata Prochownik – wieloletnia Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach i długoletnia organizatorka naszego konkursu, Pan Zbigniew Micherdziński – Kierownik Galerii w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej i pomysłodawca konkursu oraz Pan Mateusz Gębala – pracownik naszej biblioteki, ale przede wszystkim rzeźbiarz
i twórca ludowy.
Szanowni Państwo, 10 grudnia br., z radością ogłosiliśmy oficjalne wyniki. Podczas uroczystego wernisażu oddaliśmy w Wasze ręce katalog, który podsumowuje konkurs, a Uczestnikom wręczyliśmy nagrody.
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J. Uścimiak

Decyzją Jury przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
Malarstwo na szkle:
Grand Prix
– Zdzisław Słonina, Świątniki Górne
II miejsce
– Włodzimierz Ostoja-Lniski, Czersk
III miejsce
– brak
Wyróżnienie – Barbara Bysko, Lipowa
Wyróżnienie – Małgorzata Dróżdż, Żywiec
Wyróżnienie – Alicja Kubica, Żywiec
Rzeźba:
Grand Prix
–
II miejsce
–
		
III miejsce
–
Wyróżnienie –

Jan Uścimiak, Chełm
Maria i Czesław Kubikowie,
Czechowice-Dziedzice
brak
Adam Chowaniak, Zawoja

Poza konkursem wyróżniono również piękne nakrycie stołu
wykonane na szydełku przez Panią Zofię Ciapałę z Bystrej.
Dziękujemy za udział wszystkim Twórcom, profesjonalnym i nieprofesjonalnym, którzy rzeźbą lub obrazem na szkle utrwalili piękno i symbolikę polskiego stołu, na przełomie XIX i XX wieku. Dziękujemy również Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Białej oraz Gminie Wilkowice za pomoc w organizacji konkursu. To
był piękny wernisaż, dziękujemy wszystkim, licznie przybyłym, Gościom!
Do zobaczenia za rok!
Aleksandra Szymik-Caputa
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach
p.s. wystawę można zwiedzać do 10 stycznia 2020 r.
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26.12 (czwartek)
Kościół w Wilkowicach
27.12 (piątek)
GOK „Promyk”
27.12 (piątek)
IR „Stara Stolarnia”
29.12 (niedziela)
Kościół w Bystrej Krak.
5.01 (niedziela)
OSP w Wilkowicach
5.01 (niedziela)
Kościół w Bystrej Krak.
6.01 (poniedziałek)
Biwak w Bystrej
6.01 (poniedziałek)
Kościoły parafialne
12.01 (niedziela)
Kościół w Bystrej Krak.
12.01 (niedziela)
Kościół w Bystrej Śl.
12.01 (niedziela)
Kościół w Mesznej
1.02 (sobota)
Kościół w Bystrej Krak.

Góralskie Kolędowanie.
-----------------------------------------17:30 – Bajkowe Jasełka w wykonaniu grupy teatralnej „Experior” z „Promyka”
połączone z koncertem kolęd w wykonaniu ZPiT „Ziemia Beskidzka”.
-----------------------------------------17:00, 19:00 – Zwiedzanie z przewodnikiem świątecznie przystrojonej
Izby Regionalnej. Zapisy pod nr tel. 33 817 07 73.
-----------------------------------------16:30 – XX Spotkanie z kolędą im. Piotra Jakóbca.
-----------------------------------------15:30 – Noworoczny Koncert Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wilkowic.
-----------------------------------------18:00 – Jasełka w wykonaniu młodzieży parafialnej
-----------------------------------------„Bystrzańskie Gody – Kolędnicy Przebierańcy”
12:00-14:00 – grupy dzieci, od 14:30 – grupy dorosłych.
----------------------------------------Orszak Trzech Króli – wymarsz grup kolędniczych ze swoich parafii,
przyjęcie Orszaku na Biwaku w Bystrej o godz. 14:00.
-----------------------------------------11:00 – Msza Św. z Jasełkami „Mali Hyrni” z Nowego Targu.
-----------------------------------------13:00 – Międzynarodowy Konkurs Kolęd
i Pastorałek „IV Beskidzka Bitwa na kolędy”.
-----------------------------------------14:00 – XXVI Przegląd Kolęd i Pastorałek
oraz konkurs plastyczny.
----------------------------------------13:00 – Przegląd Kolęd i Pastorałek.

na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Mieszkańcom Gminy Wilkowice życzę, aby ten szczególny czas był chwilą oddechu
od codziennych trosk i problemów.
Niech spotkania w rodzinnym gronie napełnią Państwa pokojem
i radością, a Nowy 2020 rok przyniesie szczęście i pomyślność .
Grzegorz Gabor
Członek Zarządu Powiatu Bielskiego

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia drużyna KS
Gryf Rybarzowice życzy Państwu zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt spędzonych w rodzinnym gronie. Życzymy też, aby
Nowy Rok przyniósł Państwu same szczęśliwe chwile, a wszystkie
Wasze plany udało się bezproblemowo zrealizować.
Z unihokejowym pozdrowieniem
KS Gryf Rybarzowice
Członkowie Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z okazji Bożego Narodzenia, składają serdeczne życzenia.

Niech Wam Święta miłe będą,
dźwiękiem śpiewu i kolędą.
Z Wigilią tuż po zmroku
i w radosnym Nowym Roku.
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Mieszkańcom naszej Gminy radosnego, świątecznego
nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Nowy Rok zaś, niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Adam Caputa
Radny Powiatu Bielskiego

Wszystkich sympatyków muzyki w wykonaniu Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej zapraszamy na Koncert Noworoczny 5 stycznia 2020 roku do Domu Strażaka w Wilkowicach
na godzinę 15:30. Ciekawy program koncertu dostarczy Państwu wielu niezapomnianych wrażeń, a wykonywany repertuar
wprowadzi w wspomnień czar. Serdecznie zapraszamy.

Głos Gminy Wilkowice

co u nas...
Wszyscy rodzice zapewne wiedzą, ile radości daje uprawianie
sportu z dzieckiem. Państwo Stachowiczowie mają tej radości
4 razy więcej (mają czwórkę wspaniałych dzieci) i z pasją potrafią się nią dzielić. 26 listopada w ramach Klubu Podróżnika
Pan Sebastian zachwycił nas prezentowanymi filmami, przekonał do wielu rzeczy ciekawymi historiami, podzielił się doświadczeniem i dodał odwagi w planowaniu wypraw z dziećmi. Ci z Państwa, którzy znaleźli się wśród licznej publiczności, na pewno też
mają ochotę przywitać wschód słońca na Babiej Górze, a dzieci z pewnością
chętnie założą na wyprawę kask albo skitury. Dziękujemy Panu Sebastianowi
Stachowiczowi za niezwykle ciekawe historie i inspiracje. Przypominamy, że
zasadą Pana Sebastiana jest nieodmawianie wyjścia w góry w towarzystwie!
Tegoroczny
Wieczór
Andrzejkowy spędziliśmy w towarzystwie iluzjonisty Pana Adriana
Mitoraja oraz jego uroczej asystentki podczas
dwóch pokazów iluzji. Magik zapewnił naszej licznie zgromadzonej publiczności mnóstwo śmiechu, zaciekawienia, a czasami nawet strachu! Zarówno
dzieci, jak i dorośli, wypełnili naszą salę widowiskową głośnym śmiechem podczas obu pokazów. Pan Adrian pokazał nam mnóstwo sztuczek i angażował zarówno młodszą, jak i starszą część publiczności. Dziękujemy za wielką
dawkę świetnego humoru i rewelacyjny pokaz!

W poniedziałek 2 grudnia odbył się wernisaż fotografii poplenerowej „Gody Żywieckie 2019” i tym wydarzeniem rozpoczęliśmy najpiękniejszy czas w roku - czas Bożego Narodzenia. 11 stycznia
2019 r. grupa pasjonatów fotografii pod fachowym okiem Pani Mirosławy Bernardes-Rusin fotografowała wyjątkowy, bo jubileuszowy
50-ty Przegląd Grup Kolędniczych i Obrzędów „Gody Żywieckie”. Na
zdjęciach podziwiać można barwne postacie przebierańców noworocznych - dziadów oraz jukacy z Zabłocia. Podczas wernisażu mieliśmy ogromną przyjemność gościć pomysłodawcę Godów Pana Tadeusza Trębacza, osobę ogromnie zasłużoną dla kultury żywiecczyzny i wspaniałego gawędziarza. Zapraszamy do oglądania wystawy w Galerii na piętrze, a także do zobaczenia na
własne oczy tego barwnego widowiska na rynku w Żywcu,
naprawdę warto się tam wybrać.

Mamy nadzieję, że mile będziecie wspominać tegoroczny wieczór Mikołajkowy, który był pełen wrażeń. Rozpoczęliśmy od zwiedzania wystawy nagrodzonych kartek świątecznych w konkursie organizowanym przez „Promyk”
oraz w międzynarodowym konkursie „Vianocna pohladnica” organizowanym
przez Oravske Kulturne Stredisko w Dolnym Kubinie. Przy okazji zwiedzania
wystawy dzieci dekorowały naszą piękną, żywą choinkę ozdobami wykonanymi na zajęciach z szycia. Nie wyobrażamy sobie Wieczoru Mikołajkowego
bez przedstawienia w wykonaniu pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Mesznej. Tym razem mieliśmy przyjemność obejrzeć „Królewnę
Śnieżkę i 7 krasnoludków”. Był to wspaniały prezent zarówno dla dzieci jak
i rodziców. Po spektaklu, wraz z aktorami, wręczyliśmy nagrody laureatom
konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom. I przyszedł ten długo wyczekiwany moment... odwiedził
nas beskidzki Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami - aniołem i diabłem i wręczył wszystkim dzieciom słodkie prezenty - tradycyjne
pierniki. Przyznacie Państwo, że takich Mikołajek nie ma nigdzie, są jedyne w swoim rodzaju, nigdzie nie ma takiego Przedstawienia, takiego Mikołaja, takiego Diabła i takiego Anioła. Dziękujemy!
Tegoroczna wystawa rękodzieła bożonarodzeniowego odbyła się 8 grudnia! Nasz „Promyk” wypełniły stoiska, na których znaleźć można było cudowne ozdoby świąteczne, ręcznie malowane koszulki, soki domowej roboty, pięknie zdobione pierniki czy naturalne mydełka. Oprócz wystawy wyświetliliśmy
dwa filmy „Święty Mikołaj dla wszystkich” (P. Vink) oraz „Magiczne Święta Ewy”
(A. Aun). Wziąć także można było udział w warsztatach robienia ozdób świątecznych z opłatków, nazywanych światami. Wystąpiło dla nas Koło gitarowe
działające w „Promyku” pod okiem naszego instruktora Pana Marcina Buławy,
oraz nasze zespoły wokalne: Crazy Tones i dorosła grupa wokalna, które prowadzi Pani Sabina Myrczek. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie wystawców i odwiedzających! Frekwencja dopisywała przez cały dzień! Dziękujemy
także cudownym Paniom z KGW Bystra za pyszne wypieki.
Głos Gminy Wilkowice

11

12

Głos Gminy Wilkowice

Głos Gminy Wilkowice

13

STYCZEŃ
Data

Godz.

Niedziela

05.01

Niedziela

05.01

Poniedziałek

Koncert noworoczny Gminnej Młodzieżowej Orkiestry

15:30 Dętej z Wilkowic
18:00 Jasełka w wykonaniu młodzieży parafialnej

Orszak Trzech Króli oraz „Bystrzańskie Gody –

06.01

14:00 kolędnicy przebierańcy”

Wtorek

19:00 Hřebejk, 2017 r.

DKF „Promyk”: "Ogród rodzinny. Ukochany.” reż. Jan

07.01

Czwartek

09.01
Piątek

19:00 zespołem Fausystem.

12.01

11:00 Msza Św. z jasełkami – „Mali Hyrni” z Nowego Targu

Niedziela

12.01

13:00 „Beskidzka bitwa na kolędy”

Niedziela

12.01

14:00 plastyczny

Wtorek

14.01

18:00 Wernisaż Pani Beaty Szermańskiej-Morgenstern

Wtorek

14.01

15.01

19:00 Beata Szermańska-Morgenstern
14:00 Bal Karnawałowy dla dzieci

21.01
28.01

Wtorek
Wtorek

Wszyscy

Kościół w Bystrej
Krakowskiej

Wszyscy

Biwak w Bystrej

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Młodzież
i dorośli

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Bilety dostępne od 27.12.2019

Niedziela

Odbiorcy

OSP Wilkowice

Koncert karnawałowy na żywo: Aleksandra Nykiel z

10.01

Miejsce

GMOD,
GOK „Promyk”
Parafia w Bystrej
Krakowskiej
Parafie,
SRWB „Bystrzańska
Inicjatywa”

„Czwartkowe spotkania

17:00 z Organizacjami z Gminy Wilkowice”

Środa

2020

NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY!
Nazwa imprezy
Organizator

IV Międzynarodowy konkurs kolęd i pastorałek
XXVI Przegląd kolęd i pastorałek oraz konkurs

Parafia w Bystrej
Kościół w Bystrej
Krakowskiej
Krakowskiej
ZPiT „Ziemia
Kościół w Bystrej
Beskidzka”
Śląskiej
Parafia w Mesznej,
Stowarzyszenie
Kościół w Mesznej
Rodzin Katolickich

Działacze
Kultury
Młodzież
i dorośli
Wszyscy
Wszyscy
Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Wszyscy

KGW Bystra

OSP Bystra

Dzieci

19:00 reż. Benedikt Erlingsson, 2018 r.

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

19:00 Vidgren, 2018r.

GOK „Promyk”

GOK „Promyk”

Klub Podróżnika: „Litewska zaduma”. Prowadzi Pani

DKF „Promyk”: "Kobieta idzie na wojnę"
Seans filmowy: „Heavy Trip” reż. Juuso Laatio, Jukka

do 6.01.2020 r.
od 13.01.2020 r.
do 10.01.2020 r.
od 17.01.2020 r.
do 14.02.2020 r.
od 7.01.2020 r.

Młodzież
i dorośli
Młodzież
i dorośli

AKTUALNE WYSTAWY:
POKONKURSOWA WYSTAWA FOTOGRAFII „GODY ŻYWIECKIE 2019”
MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA POKONKURSOWA NAJPIĘKNIEJSZYCH KARTEK
BOŻONARODZENIOWYCH „VIANOCNA POHLADNICA” organizowanego przez
GOK „Promyk” w Bystrej
Oravské Kultúrne Stredisko w Dolnym Kubinie na Słowacji
WYSTAWA PRAC PANI BEATY SZERMAŃSKIEJ-MORGENSTERN „Litewska zaduma”
PLASTYKA OBRZĘDOWA
Izba Regionalna „Stara Stolarnia”
Wystawa pokonkursowa malarstwa na szkle i rzeźby „Ocalić od zapomnienia.
Obyczaje i kultura przy stole. Przełom XIX i XX wieku w Polsce”.
Gminna Biblioteka Publiczna w
Wilkowicach
Wystawa pokonkursowa „Święty bez granic” dotycząca Świętego Melchiora
Grodzieckiego.
MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA POKONKURSOWA NAJPIĘKNIEJSZYCH KARTEK
BOŻONARODZENIOWYCH „VIANOCNA POHLADNICA” organizowanego przez
„Stara Szkoła” w Huciskach
Oravské Kultúrne Stredisko w Dolnym Kubinie na Słowacji
WYSTAWA PRAC MALARSKICH „NAIWNE ŚWIATY” ANI DEMIANIUK
„Chata na Groniu”

AKCJA ZIMA 2020
dla dzieci
13-26.01.2020

szczegóły wkrótce na stronie www.gok.wilkowice.pl

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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Organizatorzy: grupy kolędnicze z Mesznej, Bystrej i Wilkowic.

KOORDYNATORZY GRUP: BYSTRA GRZEGORZ GABOR TEL: 663 766 951
MESZNA: AGNIESZKA RUSIN TEL: 513 272 794
WILKOWICE: JÓZEF KRUCZEK TEL: 507 020 076

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz gości na wspólne kolędowanie w drodze do Betlejem.

6 STYCZNIA FINAŁ: GODZ. 14.00,
BYSTRA

TRZECH KRÓLI

ORSZAK

Zapach pomarańczy, cynamonu, kolorowe
bombki i światełka
W listopadowe i grudniowe dni zachęcamy Rodziców do wspólnego czytania i promujemy akcję „Cała Polska czyta dzieciom”.
Wspólne czytanie jest jedną z najpiękniejszych i najważniejszych
czynności, jakie dorośli mogą wykonywać wspólnie z dziećmi.
Dzieci odnajdują przykłady rozwiązań swoich problemów. Literatura jest cudownym środkiem wychowawczym i terapeutycznym.
Wspomaga rozwój społeczno - emocjonalny dziecka.
W naszym przedszkolu systematycznie kształtujemy postawy
prozdrowotne, rozwijamy sprawność fizyczną i umysłową poprzez
odpowiednie zabawy i ćwiczenia. Zapoznajemy dzieci z różnymi
sposobami AKTYWNEGO spędzania wolnego czasu i realizujemy
hasło: „RADA MEDYKA - CODZIENNA GIMNASTYKA”.
Grudzień to miesiąc pełen magii. Dzieci czekają na spotkanie
z Mikołajem, choinkę i na święta. Warto na moment się zatrzymać i znaleźć chwilę na wspólne rozmowy o tradycjach świątecznych i wspomnienia. Nasze przedszkole angażuje dzieci i Rodziców w przygotowania do świąt. Przedszkolaki wykonują dekoracje
świąteczne i wspólnie ubierają choinkę w sali przy śpiewie pastorałek i kolęd.
Aktualności grudniowe:
MEN oraz Rada Dzieci i Młodzieży zaprosiła szkoły, przedszkola i placówki oświatowe do akcji „Szkoła do hymnu”. W piątek 8 listopada o godzinie 11.11 nasze przedszkole wspólnie odśpiewało
cztery zwrotki Hymnu Narodowego.
25 listopada na hali GOSiR w Wilkowicach odbył się Turniej Sołectw Gminy Wilkowice. Wzięły w nim udział reprezentacje sołectw
Bystrej, Mesznej i Wilkowic. Konkurencje sprawnościowe
dla dzieci i rodzin zorganizowane zostały przez strażaków
oraz Koło Gospodyń. Nasze przedszkole było dumnie reprezentowane przez dzieci 6 letnie z grupy Żabki: Jasia J.,
Dawidka Sz. i Wojtusia Cz. Cała trójka po zaciętej rywalizacji stanęła na podium i otrzymała złote medale.
18 listopada chętne dzieci z grup starszych wyjechały
do BCK-u na przedstawienie pt. „Doktor i jego Zwierzęta”.
Dzieciom bardzo podobała się bajka i z wielkim zaciekawieniem oglądały grę aktorów.
25 listopada zorganizowano w naszym przedszkolu
„Dzień Pluszowego Misia”, a wielką atrakcją była FOTO
BUDKA - MISIO przygotowana przez nauczycielki.
26 listopada przedszkolaki oglądały ciekawą i pouczającą bajkę pt. „DYZIO LENIUSZEK” w wykonaniu aktorów teatrzyku objazdowego.
28 listopada dzieci z grup: PSZCZÓŁKI, ŻABKI i SMERFY brały udział w XX Przeglądzie Pieśni Patriotycznej im.
M. Papiurek. Wszystkie dzieci pięknie śpiewały utwory
patriotyczne, a grupa ŻABKI dostała wyróżnienie.
Po raz czwarty nasze przedszkole wspólnie z Rodzicami włączyło się do akcji „Szlachetna paczka”. Dzięki wspólnemu działaniu samotna, schorowana kobieta
otrzymała pomoc.
Od 25 listopada do stycznia trwa kolejna zbiórka „groszy” w ramach akcji „GÓRA GROSZA”, która organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom.
…listopada odbył się przedszkolny pokaz mody sportowej „MODNIE I WYGODNIE”, na którym dzieci prezentowały swoje stroje, zachęcając do aktywnego spędzania
wolnego czasu.
Zakończył się jesienny cykl zajęć dotyczący znajomości warzyw i owoców oraz ich wartości zdrowotnych zachęcający dzieci do zdrowego odżywiania.
6 grudnia nasze przedszkole odwiedził MIKOŁAJ ob16

darowując dzieci prezentami, a grupy KACZUSZKI, PSZCZÓŁKI,
ŻABKI I SMERFY zostały zaproszone na przedstawienie Mikołajkowe, które odbyło się na sali OSP Wilkowice.
16 grudnia dzieci oglądały teatrzyk w wykonaniu aktorów teatrzyku objazdowego pt. „CALINECZKA”.
17 i 18 grudnia odbyły się WARSZTATY ŚWIĄTECZNE, na których dzieci uczyły się pieczenia świątecznych pierników.
Dzieci brały udział w konkursach:
„MIESZKAM W BESKIDACH”
„ŚWIĄTECZNA BOMBKA”
ŻABKI I SMERFY po raz pierwszy biorą udział w programie
„ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”.
Przedszkolaki wspólnie z nauczycielami przygotowały dekoracje świąteczne na stoły, przy których zorganizowana została WIGILIJKA, w czasie której dzieci łamały się opłatkiem i składały świąteczne życzenia. Następnie w świątecznym nastroju, przy choince
i przy dźwiękach kolęd wspólnie zjadły obiad.
Przedszkolaki i Personel Przedszkola Publicznego w Wilkowicach składa życzenia:
Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych osób, w miłości, radości i ciepłej atmosferze. Nowy Rok
niech przyniesie wszystkim pełno radosnych chwil i spełni najskrytsze marzenia.
mgr BARBARA NOWAK
mgr DANUTA STANIEC
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JUBILEUSZOWE MIKOŁAJKI W „CHACIE NA GRONIU”
W sobotę 7 grudnia 2019 r. po raz kolejny w Mesznej przy
Chacie na Groniu odbył się „Zimowy Zlot Młodzieży – Mikołajki 2019”. Organizatorem zlotu była Komisja ds. Młodzieży Oddziału PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej przy aktywnej współpracy Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych: „Wędrowiec” (przy ZSP w Mesznej) oraz „Tropiciel”
(przy SP w Bystrej).

ucieszą tej zimy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za entuzjazm, szczególnie dzieciom, opiekunom i rodzicom. Dziękujemy
również Mikołajowi, że zaszczycił nas swoją obecnością. Do zobaczenia za rok.
Anna Tórz
ZSP w Mesznej

Celem imprezy było propagowanie miejsc aktywnego wypoczynku w Beskidzie Śląskim, integracja młodych turystów, rozwijanie
ich wrażliwości na otaczającą przyrodę oraz zwrócenie uwagi na
potrzebę dożywiania zwierząt w okresie zimy.
Na metę zlotu przy „Chacie na Groniu” o godz.10:00 stawiło się
ok 500 uczestników (dzieci, opiekunów, rodziców) z 17 placówek
oświatowych miasta Bielska –Białej i powiatu bielskiego, reprezentujących działające w nich Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne.
W atmosferze doskonałej zabawy każda z przybyłych grup udekorowała wyznaczoną choinkę własnoręcznie przygotowanymi, jadalnymi dla zwierząt leśnych ozdobami, tym samym uczestnicząc
w konkursie na „Najpiękniejszą Choinkę dla Zwierząt”. W tym samym czasie odbył się również „Mikołajkowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczo - Turystycznej, w którym każdą szkołę reprezentowały
dwuosobowe drużyny. Pierwsze miejsce w grupie młodszej zajęła SP nr 38 w Bielsku – Białej, drugie miejsce – SP nr 33 w Bielsku
– Białej, a miejsce trzecie SP w Mesznej. W grupie starszej I miejsce zdobył ZSTiH w Bielsku – Białej, II miejsce – SP w Mazańcowicach, a miejsce III – ZSEEiM w Bielsku – Białej.
W czasie gdy komisja, w składzie: p. Teresa Horak - członek Zarządu Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej, p. Janusz Zemanek - Wójt Gminy Wilkowice, p. Jacek Zając - zastępca Wójta oraz p. Piotr Pielesz - Sołtys Bystrej oceniała poprawność
i estetykę ubranych choinek, dla uczestników imprezy przygotowane były niespodzianki: spotkanie z Mikołajem, zabawy na pierwszym w tym roku śniegu, ognisko i słodycze.
W samo południe nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie pamiątkowych dyplomów. Komisja nie miała łatwego wyboru najpiękniejszej spośród wspaniałych choinek, przystrojonych
w owocowe bombki, ziemniaczane śnieżynki, sopelkowe marchewki i buraczkowe łańcuchy. W rezultacie przyznano trzy równorzędne wyróżnienia: dla ZSP w Mesznej, SP nr 18 w Bielsku – Białej oraz SP nr 38 w Bielsku – Białej.
Puchar dla najliczniejszej drużyny zdobył ZSP z Mesznej, a puchar dla najmłodszej drużyny – PP w Bystrej.
Z okazji jubileuszu piętnastolecia działalności SKKT-PTTK „Wędrowiec” działającego w ZSP w Mesznej koło otrzymało gratulacje
od Wójta Gminy Wilkowice p. Janusza Zemanek oraz Przewodniczącego Rady Gminy p. Marcina Kwiatek, a także od Zarządu PTTK
„PODBESKIDZIE” w Bielsku – Białej. Opiekun koła p. Barbara Rojek została wyróżniona odznaką honorową Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku – Białej. Natomiast za współpracę w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa w regionie - Dyplomem Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku – Białej, z rąk wiceprezes
p. Janiny Dyrda uhonorowano dyrektorów i nauczycieli naszej gminy: p. Małgorzatę Długosz, p. Łucję Salachna, p. Małgorzatę Jamróz, p. Krystynę Laszczak, p. Aleksandrę Jaślanek, p. Olimpię Podwacietnik oraz gospodarza „Chaty na Groniu” - p. Jacka Kowalcze.
Składamy gorące podziękowania Urzędowi Miasta w BielskuBiałej, Urzędowi Gminy w Wilkowicach, Oddziałowi PTTK w Bielsku-Białej, Radnym Sołectwa Bystra, którzy ufundowali puchary,
nagrody oraz upominki i słodycze dla uczestników zimowego zlotu
oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację imprezy.
Zabawa była wspaniała i mamy nadzieję, że zwierzęta też się

Głos Gminy Wilkowice
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ROZGRYWKI SPORTOWE - SEZON JESIEŃ 2019
Prezentujemy Państwu podsumowanie sezonu sportowego „jesień 2019”
Gminnego Ludowego Klubu Sportowego WILKOWICE w Wilkowicach.
Poniżej prezentacja końcowych tabel rozgrywek piłkarskich.
Piłka nożna - Klasa A (Podokręg Bielsko)
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nazwa Klubu
LKS PIONIER PISARZOWICE
LKS PRZEŁOM KANIÓW
LKS WILAMOWICZANKA
GLKS WILKOWICE
GLKS SOKÓŁ BUCZKOWICE
UKS ROTUZ - BRONÓW
LKS ZAPORA WAPIENICA
KS MIĘDZYRZECZE
KS BYSTRA
LKS ŻAR MIĘDZYBRODZIE
LKS SOKÓŁ HECZNAROWICE
KS SOŁA KOBIERNICE

M
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

PKT
24
21
20
18
18
16
14
14
12
12
11
4

Z
8
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
1

R
0
3
2
3
3
4
2
2
3
3
2
1

P
3
2
3
3
3
3
5
5
5
5
6
9

BRAMKI
29:12
27:14
23:14
12:12
22:23
19:17
23:31
20:17
27:33
17:23
13:21
9:24

DRUŻYNY MŁODZIEŻOWE GLKS WILKOWICE
Bielsko-Biała: III liga okręgowa A1 Junior
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa Klubu
BKS STAL BIELSKO - BIAŁA
GLKS WILKOWICE
KS SPÓJNIA LANDEK
LKS PIONIER PISARZOWICE
LKS BESTWINA
LKS WILAMOWICZANKA
GLKS SOKÓŁ BUCZKOWICE
LKS GROŃ BUJAKÓW
LKS BESKID GODZISZKA
KS BESTWINKA

M
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

PKT
24
21
20
17
16
9
8
7
4
3

Z
8
6
6
5
5
3
2
2
1
1

R
0
3
2
2
1
0
2
1
1
0

P
1
0
1
2
3
6
5
6
7
8

BRAMKI
40:8
61:13
23:12
28:13
32:12
26:48
10:31
9:22
6:41
9:44

Bielsko-Biała: IV liga wojwódzka C1 Trampkarz
Lp.

Drużyna

M

Pkt

Z

R

P

BRAMKI

1

BBTS II PODBESKIDZIE

10

27

9

0

1

98:14

2

GLKS WILKOWICE

10

24

8

0

2

80:14

3

UMKS TRÓJKA CZECHOWICE-DZ. 10

16

5

1

4

45:24

4

LKS CZANIEC

10

15

5

0

5

45:65

5

LKS PIONIER PISARZOWICE

10

6

2

0

8

15:81

6

KS SPÓJNIA LANDEK

10

1

0

1

9

9:94

VII liga wojewódzka C1 Trampkarz

IV liga wojewódzka D2 Młodzik Grupa 5
Lp.

Drużyna

M

Pkt

Z

R

P

BRAMKI

1

UMKS TRÓJKA CZECHOWICE DZ.

6

18

6

0

0

24:4

2

UKS DWÓJKA KOZY

6

12

4

0

2

24:11

3

LKS DRZEWIARZ JASIENICA

6

10

3

1

2

19:9

4

LKS PIONIER PISARZOWICE

6

7

2

1

3

17:15

5

LKS BESTWINA

6

6

2

0

4

12:27

6

UKS AKADEMIA SPORTU B-B

6

5

1

2

3

16:18

7

GLKS II WILKOWICE

6

3

1

0

5

12:40

Ponadto w rozgrywkach sportowych brały udział drużyny dzieci
w grupie E1 i F1 oraz w zawodach turniejowych grupa G1.
Drużyny piłkarskie GLKS WILKOWICE w sezonie 2019 prowadzili trenerzy: Krzysztof Bąk, Mirosław Szymura, Mateusz Grubka,
Mateusz Kudzia, Daniel Gala, Mariusz Sternal, Mariusz Wojtylak.
Końcowym akcentem sezonu 2019 były turnieje halowe o Puchar Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka dla rocznika U-11 i U-12. Zespół GLKS WILKOWICE U-12 po wygranym turnieju na szczeblu
podokręgu bielskiego uzyskał awans do półfinału rozgrywek, które
odbędą się 19 stycznia 2020 r. w Żywcu.
Wyniki Finału U-11: GLKS Wilkowice – LKS Czaniec 4 – 0 awans
Wilkowice BTS Rekord – LKS Pionier Pisarzowice 2 – 0 awans Rekord GLKS Wilkowice – BTS Rekord 0 – 5 Mistrz U – 11 BTS Rekord.
Wyniki Finału U–12: GLKS Wilkowice – KS Bestwinka 0 – 0 rzuty karne /10 – 9/ awans Wilkowice LKS Pionier Pisarzowice – LKS
Czaniec 0 – 0 rzuty karne /2 - 3/ awans Czaniec GLKS Wilkowice – LKS Czaniec 4 – 0 Mistrz U – 12 GLKS Wilkowice.
Również zespół GLKS Wilkowice U-12 zwyciężył w 10. jubileuszowym halowym turnieju w Węgierskiej Górce „MUNDIALITO”.
Rywalizację w roczniku 2008 wygrywają Wilczki Wilkowice, które
pokonały w finale słowacką drużynę MSK Namestovo 5:0.
Końcowa klasyfikacja:

Lp.

Drużyna

M

Pkt

Z

R

P

BRAMKI

1

GKS CZARNI JAWORZE

7

18

6

0

1

134:3

2

GLKS II WILKOWICE

7

18

6

0

1

93:8

3

KS RUDZICA

7

18

6

0

1

56:20

Lisek Milówka

4

KS ISKRA RYBARZOWICE

7

12

4

0

3

42:20

5

GLKS SOKÓŁ BUCZKOWICE

7

6

2

0

5

18:109

Slovan Havirov (CZ)

6

LKS WILAMOWICZANKA

7

4

1

1

5

17:66

7

LKS LIGOTA CENTRUM

7

4

1

1

5

28:93

8

LKS BESKID GODZISZKA

7

3

1

0

6

23:92

III liga wojewódzka D1 Młodzik Grupa Tychy-Bielsko
Lp.

Drużyna

M

Pkt

Z

R

P

BRAMKI

1

BTS REKORD Bielsko-Biała

10

23

7

2

1

29:13

2

BBTS PODBESKIDZIE

10

18

5

3

2

18:12

3

APN GKS TYCHY

10

17

5

2

3

18:16

4

GLKS WILKOWICE

10

13

4

1

5

24:23

5

ISKRA PSZCZYNA

10

9

2

3

5

12:18

6

UMKS TRÓJKA CZECHOWICE DZ.

10

3

0

3

7

7:26

Wilczki Wilkowice
MSK Namestovo (SVK)

Dziękujemy również wszystkim naszym sponsorom, kibicom
i sympatykom za pomoc i wsparcie w minionym sezonie. Liczymy
na dalszą współpracę i zapraszamy na obiekty sportowe w Wilkowicach.
Zarząd GLKS Wilkowice

III liga wojewódzka D2 Młodzik Grupa Tychy-Bielsko
Lp.

Drużyna

M

Pkt

Z

R

P

BRAMKI

1

BBTS PODBESKIDZIE

10

25

8

1

1

63:8

2

APN GKS TYCHY

10

17

5

2

3

35:31

3

BTS REKORD Bielsko-Biała

10

17

5

2

3

40:31

4

GLKS WILKOWICE

10

16

5

1

4

48:28

5

ISKRA PSZCZYNA

10

10

3

1

6

17:40

6

PNIÓWEK PAWŁOWICE

10

1

0

1

9

13:78
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MOC wspólnego działania
W dniach 23 i 24 listopada w Parafii pw. św. Michała Archanioła w Wilkowicach odbył się kiermasz ciast, z którego dochód został przeznaczony na pomoc głodującym dzieciom w Sudanie Południowym.
Po raz kolejny nasi mieszkańcy udowodnili, że są chętni do niesienia pomocy innym oraz wrażliwi na potrzeby poprawy ludzkiego bytu.
Sudan Południowy odłączył się od Sudanu w 2011 roku. Od
2013 roku trwa tam wojna domowa o podłożu etnicznym i plemiennym, która pochłonęła dziesiątki istnień ludzkich. W jej wyniku cztery miliony osób musiały opuścić swoje domy, a kraj pogrążył się w ogromnym kryzysie. Według najnowszego raportu ONZ 7
milionów ludzi głoduje, a co czwarte dziecko umiera z tego powodu przed 5 rokiem życia.
W związku z powyższymi faktami członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej po raz kolejny, po akceptacji ks. Proboszcza M. Włocha podjęli decyzję o próbie pomocy poprzez kiermasz.
To dzieło się powiodło dzięki osobom, które zaangażowały się
w upieczenie ciast oraz ich zakup i ofiarność. Zebrano kwotę 3870
złotych, z czego 3850 złotych za pośrednictwem Caritas Polska
przesłano do Sudanu, a 20 złotych – to opłata pocztowa. Muszę tu
wspomnieć o pomysłodawczyni i organizatorce wszystkich kiermaszów Pani Teresie Moczek, która wraz z córką zawsze uśmiechnięta trwa przy organizacji od początku aż do zakończenia. Dziękuję zaangażowanym członkom wspierającym i osobom z Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, ale najbardziej dziękuję Wam drodzy darczyńcy.

Jakaż to radość, gdy RAZEM mamy MOC wsparcia dla potrzebujących. Dziękujemy i obiecujemy, że to nie koniec wspólnych
pięknych akcji na rzecz chorych i głodujących, a grono darczyńców
będzie się powiększać, bo cóż może być piękniejszego od dzielenia się z ubogim człowiekiem.

Zdrowych i Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w gronie najbliższych

życzy – POAK Wilkowice
B. Tobiasz

KOMUNIKAT USC

prośbA do mieszkańców

Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach, w związku
z zamiarem organizacji uroczystości z okazji

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.

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 30 czerwca 2020 roku.

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

Niech Pan Bóg dobry wszechmogący pozwoli Ci zagrać na zielonej łące. Teraz dla niego będziesz strzelać
gole i dla nas wszystkich tych na dole!!!
Ta tragedia wstrząsnęła całym naszym piłkarskim światem.
Wybuch zabrał nam jednego z najzdolniejszych młodych piłkarzy
naszego klubu...
Zarząd klubu, piłkarze i trenerzy Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Wilkowice” składają wyrazy głębokiego współczucia rodzinie Szymona. W tej trudnej chwili cała piłkarska rodzina GLKS-u łączy się z Państwem w bólu.
Szczyrk, 4 grudnia 2019 r.
Głos Gminy Wilkowice
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SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY
SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WILKOWICACH
Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI
25.11.2019 r. w naszej szkole odbyło się szkolenie z pierwszej
pomocy dla klas I – III. Zajęcia przeprowadzili Pani Karolina Mokrzyńska i Pan Mariusz Szewczyk. Opowiedzieli, w jaki sposób
udziela się pierwszej pomocy i jak pomóc poszkodowanym zanim
przyjedzie pogotowie ratunkowe. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia np. skaleczenia, oparzenia, utraty przytomności, zatrucia, złamania czy krwotoku. Nauczyły się podstawowych numerów alarmowych oraz jak wezwać pomoc przez telefon. Duże wrażenie na uczniach zrobił „fantom”, na którym uczyli się podstaw reanimacji. Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i
bezpiecznych postaw oraz zapoznanie z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych.
Oczywiście szkolenie nie zrobiło z uczniów profesjonalnych ratowników, ale nauczyło radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Bardzo ważne jest wprowadzenie tematyki pierwszej pomocy i oswajanie z nią najmłodszych, bowiem kiedy dorosną, nie będą się bały udzielać pierwszej pomocy. Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny, a Pani Karolina i Pan
Mariusz sprawili, że każdy uczeń chętnie brał udział w zajęciach.
Katarzyna Mrówka

20
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ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNĄ WIZYTĘ DO
NOWEGO
STUDIA MODELOWANIA SYLWETKI & MEDYCYNA ESTETYCZNA

Batex

elektronik

QUEEN

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

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

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

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

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
tel. +48 512 157 598
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

SKLEP - WARSZTAT MONTA¯U I NAPRAWY
autoalarmów, centralnych zamków, radioodtwarzaczy
g³oœników, kamer cofania i monitoringu, telefonów,
smartfonów, tabletów, komputerów, œwiate³ do jazdy
dziennej, cb radio, anten, nawigacji, rejestratorów jazdy,
zestawów g³oœnomówi¹cych do telefonów itp. . . . . .

BATEX Andrzej Batycki ul. Rzemieœlnicza 1 43-360 Bystra
tel. 33 817 0 817; 608 018 811
batex.bielsko.pl

INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE,

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

MESZNA UL. WESOŁA
3
FITI-CAR

WILKOWICE
NIP 9371149221 REGON
383819909

TEL. 663156351
URBAN FOX

Magister
filologii germańskiej
t: 734 604 155
Usługi Malarskie

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

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

¥ Malowanie lokali handlowych i użytkowych

Tel. 600 764 062

¥ Malowanie biur, szlół, przdszkoli

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

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

Wykonam meble ogrodowe (ławki, altanki,

huśtawki), ogrodzenia siatkowe, panelowe
oraz drewniane

Tel.

608 132 715
517 458 942

SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
Lek.med. Maciej Majcherczyk
W ii ll kk oo w
w ii cc ee
SAMOCHODY
specjalista chorób wewntrznychGG łł oo ss GG mm ii nn yy W
Lek.med.
Maciej
Majcherczyk
ENDOKRYNOLOG
MOTORY, SKUTERY,
QUADY
specjalista
chorób
wewntrznych
USG
tarczycy

17
21

TOMEDIC *
* TOMASZ
TOMASZ ŚLIWIANY
ŚLIWIANY
TOMEDIC
PROFESJONALNA OPIEKA NAD OSOBAMI
PROFESJONALNA OPIEKA NAD OSOBAMI
STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI, SAMOTNYMI.
STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI, SAMOTNYMI.

Realizuję usługi na terenie Gmin: Wilkowice oraz Buczkowice
Realizuję usługi na terenie Gmin: Wilkowice oraz Buczkowice

TEL.Ê608Ê010Ê828Ê
www.tomedic.comÊ
www.tomedic.com
www.tomedic.com
www.tomedic.comÊ
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Maciej Majcherczyk
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Trzopek
Andrzej
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PP.P
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Sprzedaż:

kurcząt, kur,
kur, brojlerów,
brojlerów,
•• kurcząt,

Gabinet
lekarski:
zbóż,lekarski:
Gabinet
•• zbóż,
Szczyrk
ul.Zdrowia 1
1
Szczyrk
ul.Zdrowia
• ziemniaków,
ziemniaków,
•
Rejestracja telefoniczna
telefoniczna tel.
tel. 608
608 582
582 576
576
Rejestracja

pasz pełnoporcjowych
pełnoporcjowych dla
dla zwierząt.
zwierząt.
•• pasz

www.endokrynologmajcherczyk.pl
Tel. 605
605 515
515 613
613
www.endokrynologmajcherczyk.pl
Tel.
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KB PROJECT
PRACOWNIA MEBLARSKA

OBNIŻ KOSZTY OGRZEWANIA!

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIA W TECHNIKACH
GRZANIA

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

POMIAR I WYCENA
GRATIS!

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

ZAPISZ SIĘ Z NAMI I ZGARNIJ NAWET DO
53 TYS. ZŁ NA MODERNIZACJE KOTŁOWNI
W PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE"!
AL. GEN ANDERSA 14 BIELSKO-BIAŁA
+48 33 816 28 48, +48 793 545 000, +48 602 556 536

czystepowietrzeinfo@gmail.com
sprzedaz@komarpol.pl
www.komarpol.pl
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PODSUMOWANIE KONKURSU NA „NAJPIĘKNIEJSZY
JESIENNY OGRÓD W GMINIE WILKOWICE W 2019 ROKU”

Zdjęcia zwycięskiego ogrodu Pani Urszuli Penczak

Listopadowe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska było okazją do uroczystego podsumowania konkursu na „Najpiękniejszy jesienny ogród w Gminie Wilkowice w 2019 roku”. W tym roku, z inicjatywy Wójta Gminy Janusza Zemanek, zmieniono nieco dotychczasową formułę konkursu i ogłoszono konkurs tematyczny na najpiękniejszy jesienny ogród. Celem konkursu było
przede wszystkim podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
naszej gminy, ochrona środowiska
naturalnego poprzez poprawę stanu
czystości, ładu i porządku oraz promocja nowatorskich rozwiązań deko- Od lewej stoją: Sekretarz Komisji – Maciej Mrówka, Od lewej stoją: Wicewójt, Sekretarz Komisji, PrzeWicewójt - Jacek Zając, Przewodnicząca Komisji Kon- wodnicząca Komisji Konkursowej, Laureaci 2 miejracyjnych mających wpływ na estetykursowej - Alina Macher, Laureatka 1 miejsca w kon- sca w konkursie – Maria i Ryszard Pach (obeckę ogrodów, a przez to całej gminy.
kursie – Urszula Penczak
ny na foto)
Zgodnie z Regulaminem, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice, mieszkańPodczas posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowicy sami zgłaszali swoje ogrody do konkursu, zaś powołana komiska w dniu 21 listopada br. wręczono regulaminowe nagrody. Urosja konkursowa, w wyniku wizji w terenie, miała za zadanie wyłonić
czystego podsumowania dokonała Pani Alina Macher, jako Przezwycięzców. Niestety, pomimo ponad trzytygodniowego terminu na
wodnicząca Komisji Konkursowej i wspólnie z Wicewójtem Paskładanie zgłoszeń do udziału w konkursie, swój akces zgłosiło tylnem Jackiem Zającem wręczyła nagrody. Warto wspomnieć, że
ko pięć ogrodów – jeden z Mesznej oraz po dwa z Bystrej i Wilkonagrodą za miejsce pierwsze była kosiarka spalinowa o wartości
wic. Niemniej jednak zgłoszone ogrody zostały ocenione zgodnie
2300,00 zł! Łączna suma nagród w konkursie wyniosła 4000,00 zł.
z kryteriami przyjętymi w regulaminie konkursu.
Wierzymy, że zaplanowana na przyszły rok wiosenna edycja
Po wnikliwej analizie, popartej wizjami w terenie, wyłoniono zwykonkursu na najpiękniejszy ogródek będzie cieszyła się zdecycięzcę konkursu – ogród Pani Urszuli Penczak z Wilkowic. Na drudowanie większym zainteresowaniem, zwłaszcza ze względu na
gim miejscu znalazł się ogród Pani Marii Pach z Bystrej, a na trzefakt, że w przyszłorocznym budżecie zaplanowane zostały jeszcze
cim ogród Państwa Barbary i Józefa Handzlik z Wilkowic. Ogrowiększe środki na nagrody dla uczestników!
dy Państwa Bernardy i Grzegorza Odoj z Mesznej oraz Pani Anny
Maciej Mrówka Sekretarz Komisji Konkursowej
Gruchlik z Bystrej otrzymały wyróżnienia.

Od lewej stoją: Wicewójt, Sekretarz Komisji, Prze- Od lewej stoją: Wicewójt, Przewodnicząca Komisji
wodnicząca Komisji Konkursowej, Laureaci 3 miej- Konkursowej, Wyróżniona w konkursie – Bernarda
sca w konkursie – Barbara i Józef Handzlik
(obecna na foto) i Grzegorz Odoj, Sekretarz Komisji
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Od lewej stoją: Wicewójt, Przewodnicząca Komisji Konkursowej, Wyróżniona w konkursie – Anna
Gruchlik, Sekretarz Komisji

