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Dni
Wilkowic
Szczegółowy program imprezy:

Obchody 10-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wilkowicach, które są realizowane w ramach projektu:
„Organizacja przeglądu
orkiestr
dętych połączonego
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z warsztatami muzycznymi,
wydaniem
ulotki promocyjnej i zakupem instrumentów muzycznych z okazji
10-lecia istnienia Gminnej Młodzieżowej Orkiestry
Dętej w Wilkowicach”
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Rozgrywki sportowe na boisku GLKS Wilkowice
16:00 OSP Wilkowice - OSP Meszna
17:30 Oldboje Orły Bielskie - GLKS Wilkowice 13:35 Przemarsz orkiestr dętych na plac obok strażnicy
OSP w Wilkowicach
8 CZERWCA 2013
14:00 Uroczyste otwarcie przeglądu orkiestr przez
Rodzinne biesiadowanie
15:00 Uroczyste rozpoczęcie XIV Dni Wilko- Wójta Gminy Wilkowice Mieczysława Rączkę, wręczenie odznaczeń i nagród, przemówienia zaproszonych
wic
gości
15:15 Przedszkolaki z Wilkowic oraz mło15:00 Występ Orkiestry Dętej z
Wilamowic
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dzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
ORJRW\S\WRZDU]\V]ą
16:00
Występ
Orkiestry
Dętej
z
Milówki
z Wilkowic
17:00 Występ Orkiestry Dętej z Mazańcowic
16:15 Występ Grupy Tanecznej Feniks
18:00 Występ Orkiestry Dętej z Łodygowic
16:30 Koncert zespołu GRUPA FURMANA
19:00 Występ Orkiestry Dętej z Wilkowic
18:00 Koncert zespołu RIFFERTONE
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20:00 Koncert Mateusza Krautwursta z zespołem THE POSITIVES
21:30 Dyskoteka
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10:00 Turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży
- Wilczki. Boisko GLKS Wilkowice
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich:
w/RJR352:
obszary wiejskie.”
 Europa inwestująca



/RJR0LQLVWHUVWZD5ROQLFWZDL5R]ZRMX:VL
Operacja mająca na celu aktywizację mieszkańców i wzmocnienie
kapitału społecznego
/RJR0LQLVWHUVWZD5ROQLFWZDL5R]ZRMX:VL
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na obszarze LGD Ziemia Bielska współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Piknik Rodzinny w Szkole
Podstawowej w Wilkowicach

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy Administracji
i Obsługi oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach mają
zaszczyt zaprosić wszystkich Mieszkańców
Gminy Wilkowice na VII Piknik Rodzinny pod
hasłem „W krainie bajek”, który odbędzie się 22
czerwca 2013 r, na boisku szkolnym.

więcej informacji na str. 4
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Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach, w związku
z zamiarem organizacji uroczystości z okazji 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO,
zwraca
się z prośbą do
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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, przy ul.
Wyzwolenia 25, I piętro - pokój 310 lub telefonicznie
pod numerem 33499-00-77 wew. 310, w terminie do
dnia 30 czerwca 2013 roku.
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Podstawowe ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
CZYTAJ Więcej na STRonach 6-8

„Kulinarne Dziedzictwo” w Mesznej
16 maja 2013 r. o godz. 12.00 w sali OSP Meszna odbył się etap
gminny konkursu „Kulinarne Dziedzictwo”. Konkurs miał na celu
wyłonienie najlepszych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wilkowice oraz wytypowanie
potraw, które będą reprezentować gminę w etapie powiatowym
konkursu.
W konkursie wzięły udział
3 koła: KGW Bystra wraz
z przewodniczącą Elżbietą Ciućką, KGW Meszna
z przewodniczącą Antoniną
Górną oraz KGW Wilkowice
z przewodniczącą Władysławą Rączką. Na zaproszenie
odpowiedziały również Panie z Koła Gospodyń z Gminy Morawica – KGW z Nidy. Panie z KGW Nida, Gmina Morawica
Wyróżnienie: Zalewajka Świętokrzyska
-KGW Nida.
Kategoria „Danie Gorące”:
1 miejsce: KGW Bystra – Gulasz babci
2 miejsce: KGW Meszna – Rolada ziemniaczana nadziewana słoniną lub boczkiem
z sosem
grzybowym i surówką pekińską.
3 miejsce: KGW Wilkowice – Pieczeń wieZgodnie z regulaminem potrawy
przowa z karkówki z pieczarkami.
oceniano w 5 kategoriach:
Wyróżnienie: Kotleciki wiosenne z sosami Zupy, Danie Gorące, GarmażeriaKGW Nida.
Przekąski, Ciasta, Nalewki.
Kategoria „Garmażeria – przystawki”:
Konkurs rozpoczęto od powołania
1 miejsce: KGW Meszna – Ślimakomisji, której przewodniczył Wójt Gminy Wilkowice.
czek serowo-mięsny,
Skład komisji konkursowej powołano następująco:
2 miejsce: KGW Bystra – Śledzie
Przewodniczący Komisji: Mieczysław Rączka – Wójt Gminy Wilkoz ogonami,
wice,
3 miejsce: KGW Wilkowice – PieJurorzy w kat. zupy: D. Kożusznik, M. Malicka,
czeń wieprzowa z jajkiem.
Jurorzy w kat. danie gorące: E. Korczyk, B. Olma,
Wyróżnienie: Turloki - KGW Nida.
Jurorzy w kat. garmażeria: R. Franasik, P. Pielesz
Kategoria „Ciasto”:
Jurorzy w kat. ciasta: J. Kolarczyk, A. Kufel,
1 miejsce: KGW Meszna – Ciasto
Jurorzy w kat. nalewki: J. Giertler, J. Konior.
Nugat z andrutem,
Po wnikliwej degustacji wspaniale przygotowanych potraw, przy2 miejsce: KGW Wilkowice – Ciasto
znano następujące miejsca:
cytrynowe,
Kategoria „Zupy”:
3 miejsce: KGW Bystra – Kakaowy
1 miejsce: KGW Wilkowice – Zupa grzybowa z suszonych prawstrudel Bieda.
dziwków KGW,
Wyróżnienie: Jabłecznik z orzecha2 miejsce: KGW Meszna – Barszcz czerwony zabielany z ziemniami - KGW Nida.
kami maszczonymi,
Kategoria „Nalewki”:
3 miejsce: KGW Bystra – Zupa koperkowa.
1 miejsce: KGW Wilkowice Nalewka z czarnej porzeczki.
2 miejsce: KGW Bystra Anyżówka i KGW Meszna Nalewka malinowa.
Wyróżnienie: KGW Nida Wino
z dzikiej róży.
Przyznano 3 równorzędne nagrody pieniężne dla Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Wilkowice oraz wyróżniono upominkiem
Gminę Morawica za udział
w konkursie, zgodnie z regulaminem. Potrawy wybrane podczas konkursu gminnego brały
Przewodniczące KGW Meszna, Bystra, Wilkowice w towarzystwie władz udział w konkursie powiatowym
25 maja 2013 r.
samorządowych Gminy Wilkowice
2
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VI KONGRES SPORTOWEJ POLSKI
23 maja 2013 roku, delegacja w skladzie Wójt Gminy Mieczysław
Rączka oraz Dyrektor GOSiR Marek Kubica i Prezes LKS KlimczokBystra Zbigniew Banet - wzięła udział w debacie nad przyszłością
sportowej Polski. VI Kongres odbył się w miejscu szczególnym
dla polskiego sportu, jakim jest Centrum Olimpijskie w Warszawie,
siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To już szósty raz, kiedy wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego, mogą spotkać się
w jednym miejscu, wymieniać poglądy, wskazywać na punkty sporne,
wątpliwości. Dla naszej
delegacji wyjazd ten stał
się również wyjątkową
okazją do bezpośredniego spotkania z Prezesem PKOL Andrzejem
Kraśnickim,
podczas
którego przedstawiłem i
omówiłem wszystkie najważniejsze
inwestycje
sportowe, które w ostatnim czasie spowodowały,
że gmina przystąpiła do
prestiżowego grona Klubu Infrastruktury Sportowej. Dyrektor GOSiR Marek Kubica przedstawił najważniejsze imprezy sportowe, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywanych na hali
GOSiRu zawodów w piłce ręcznej. Omówił przede wszystkim rozgrywany cyklicznie turniej o Puchar Beskidów, w którym biorą udział
najlepsze na świecie młodzieżowe drużyny szczypiornistów. Pan
Zbigniew Banet przestawił zaś sylwetki najlepszych zawodników LKS
Klimczok-Bystra oraz omówił szanse na wyjazd na Zimowe Igrzyska
Olimpijskie kilku z nich. Prezes Kraśnicki przyjął zaproszenie od Gminy do odwiedzenia w najbliższym czasie Wilkowic.
VI Kongres Sportowej Polski stał się świetną okazją do podsumowania działań w obszarze infrastruktury sportowej. Takim podsumowaniem, co roku, jest uroczystość wręczenia wyróżnień SPORTOWA
GMINA. To już V edycja wyróżnienia, którym uhonorowano od 2010
roku 152 miasta oraz gminy z całej Polski. Wyróżnienia „Sportowa
Gmina” przyznawane są samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu
i rekreacji w regionie. Wśród laureatów tegorocznej edycji Wyróżnienia znalazły się zarówno duże aglomeracje miejskie z imponującą
bazą sportową, jak i mniejsze miasta i gminy, małe gminy wiejskie,
które na skalę swoich możliwości i potrzeb realizują program rozwoju infrastruktury sportowej połączony z promocją sportu i rekreacji.
W tym roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymały 54 miasta i gminy.
Centralnym punktem programu Kongresu Sportowej Polski była
jednak debata publiczna pod hasłem „Nie zatrzymujmy się w pół drogi – inwestycje w infrastrukturę sportową i sport jako konieczność
cywilizacyjna, a nie fanaberia”. Celem debaty było dokonanie podsu-

wójt informuje

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka między innymi:
– prowadził rozmowy z przedstawicielami Śląskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach na temat przyszłego użytkowania zbiornika małej retencji w Wilkowicach, w związku
z zakończeniem budowy i rozruchem tego obiektu;
– wziął udział w uroczystym przekazaniu do użytkowania wyremontowanego obiektu Wojskowej Komendy Uzupełnień w BielskuBiałej;
– prowadził konsultacje z mieszkańcami Wilkowic będących właścicielami gruntów oraz firmą zainteresowaną nabyciem oraz ulokowaniem działalności gospodarczej w obszarze Wilkowickiej Strefy
Przemysłowej;
– wziął udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Region Beskidy;

mowania tego, co udało się do tej pory zrobić, ale przede wszystkim
dyskusja nad przyszłością i warunkami koniecznymi do dalszego rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce. Szczególnie ważne okazały
się głosy Andrzeja Kraśnickiego i Roberta Korzeniowskiego, podkreślające, że naprawdę jeszcze wiele przed nami, a to właśnie nowoczesne i funkcjonalne obiekty sportowe i właściwy system szkolenia
i poziom sportu powszechnego to podstawa, dzięki której potem możemy liczyć na sportowe sukcesy i medale olimpijskie.
Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka

Andrzej Kraśnicki, Prezes PKOL z Wójtem Gminy Mieczysławem Rączką

OGŁOSZENIE
Przepraszam Pana Mieczysława Rączkę, Wójta Gminy Wilkowice, za słowa które uraziły jego godność i dobre imię, co nie
było moim złym zamiarem, za co jeszcze raz przepraszam.
Dotyczy pisma z dnia 17 października 2012 r.
Mieczysław Korla
– wziął udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Bielskiego na którym dyskutowano na temat komunikacji publicznej
oraz zachodzącym zmianom w gospodarce śmieciowej.
Ogłosił przetargi na:
●Remont
●
drogi ul. Stromej w Wilkowicach.
●Pełnienie
●
funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stromej w Wilkowicach.
●Sprawowanie
●
nadzoru inwestorskiego na realizacją zadania
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice”.
●Budowa
●
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice
●Udzielenie
●
kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę zaciągniętych w latach
poprzednich kredytów.
●Odbiór
●
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Wilkowice.

Głos Gminy Wilkowice
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Uchwały podjęte na sesji 24 kwietnia 2013 r.
XXXIV/280/2013

wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice, na lata 2013-2021

XXXIV/281/2013

Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice, na 2013 r.

XXXIV/282/2013

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy obejmujący obszar
od ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia
w kierunku północnym do granic administracyjnych Gminy .

XXXIV/283/2013

Nadania nazwy ulicy w Gminie Wilkowice.

XXXIV/284/2013

Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

XXXIV/285/2013

Wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości położonej przy ul. Samotnej
w Wilkowicach.

XXXIV/286/2013

Uchwalenia statutu Gminy Wilkowice.

XXXIV/287/2013

Uchwalenia statutów sołectw Bystra, Meszna, Wilkowice.

Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej w Wilkowicach
W kalendarz imprez Szkoły
Podstawowej im. W. Jagiełły
w Wilkowicach wpisał się na
stałe „Piknik Rodzinny” organizowany przez rodziców,
nauczycieli i pracowników
szkoły w miesiącu czerwcu.
Jest to impreza plenerowa
służąca integracji całej społeczności lokalnej, a zarazem okazja do
wspólnej zabawy. W tym roku nasz piknik pod hasłem „W krainie bajek” odbędzie się po raz siódmy.
Zapraszamy wszystkich na boisko Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, 22 czerwca 2013, w godzinach od 13.00 do 19.00.
Program VII Pikniku Rodzinnego „W krainie bajek”, czyli co
i kiedy będzie się działo w naszym bajkowym świecie:
13.00 – 14.00 – projekcja bajek dla dzieci
14.00 – 14.05 – oficjalne otwarcie pikniku
14.05 – 14.40 – występy dzieci SP Wilkowice
14.40 – 15.00 – quiz znajomości bajek z udziałem
publiczności
15.00 – 15.15 – pokaz tańca nowoczesnego
15.15 – 15.45 – występ dziecięcego zespołu fletni
Pana „Beskidy” działającego w Szkole Podstawowej
w Wilkowicach oraz prezentacja fletni w wykonaniu
Pana Marka Teśluka, Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Fletni
Pana w Bielsku-Białej
15.45 – 16.00 – licytacja instrumentu – fletnia Pana
16.00 – 18.00 – animacje na bajkowo dla dzieci – prowadzący – Sebastian Chmiel, finalista I Edycji X Factor
18.00 – 18.30 – licytacja niespodzianka/karaoke
18.30 – 19.00 – losowanie bonusów
19.00 – zakończenie pikniku
Tegoroczne atrakcje pikniku to m.in.:
• jedzonko „palce lizać” premiowane bonusami
• loteria fantowa (cena losu 5, 10, 15 zł)
• plac zabaw dla dzieci (gratis) – trampolina, zjeżdżalnia, suchy basen, zamek dmuchany
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Nasze bajeczne menu:
• obiad Pasibrzucha – karczek+sałatka+pieczywo+musztarda/ketchup
• Rumcajsowe kiełbaski+pieczywo+musztarda/ketchup
• danie Shreka (gdy mu kiszki marsza
grają) – kaszanka, cebulka, kapusta+pieczywo
• popisowe danie Sierotki Marysi – placki ziemniaczane
• układanka Kaczora Donalda – ham-

burger
• przysmak Siedmiu Krasnoludków – oscypki
• autorskie jedzonko Bartoliniego Bartłomieja
herbu Zielona Pietruszka – bogracz
• magiczny świat czarodzieja Merlina – ciasta
różnych smaków, kształtów i kolorów
• powiew Królowej Śniegu – lody
• napój Śpiących Rycerzy – kawa
• napój Pandy – herbata
• napoje Smoka Wawelskiego (kiedy bardzo
pić się chce) – woda dla ochłody różnych smaków
• zęby Gargamela – frytki

Wszystkie dania i napoje mają
magiczne właściwości – zapewniają dobry humor
i świetną zabawę wszystkich Gości.
Każda osoba, która dokona zakupów w czasie Pikniku, otrzyma od sprzedających talon z pieczątką szkoły. Na odwrocie talonu proszę wpisać swój adres i tak
opisany wrzucić do pudła stojącego na scenie. Talony
z pudła wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród, m.in.: tygodniowych wczasów z wyżywieniem nad morzem, paliwa do samochodu, biletów do kina, mycia samochodu, smakołyków
do spożycia w „Chacie na Groniu”, drzewek ozdobnych, karnetów do
kosmetyczki i wielu innych.
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Do zobaczenia na pikniku

NOWE METODY PRACY W PRZEDSZKOLU PuBLICZNYM
W BYSTREJ TO DOBRA ZABAWA DLA DZIECI

Mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka i poszukując
nowych metod w pracy z dziećmi w obecnym roku szkolnym nauczycielki z Przedszkola Publicznego w Bystrej dodatkowo realizują program „Klucz do uczenia się” w ramach projektu unijnego,
którym objęły grupę I (3-4 latków) i grupę IV (5-6 latków). Program
obejmuje materiały z zakresu matematyki sensorycznej, literatury
oraz konstrukcje.
Dzięki systematycznej pracy, stopniowaniu trudności w kolejnych sesjach dzieci bardzo szybko przyswoiły
sobie umiejętność różnicowania i nazywania kolorów podstawowych oraz
pochodnych, rozpoznawania figur
geometrycznych i przestrzennych,
stosowania określeń dotyczących
położenia przedmiotów w przestrzeni
oraz porównywania wielkości przedmiotów.
Program literacki pozwolił rozwijać
u dzieci logiczne myślenie, łączenie
przyczyny i skutku w logiczną całość,
układanie opowiadań, przedstawianie
bajek stosując mediatory zewnętrzne, rekwizyty, mimikę oraz gesty. W wyniku tych oddziaływań już dzieci 3 – letnie potrafią ukła-

dać historyjkę obrazkową składającą się z 8 obrazków.
Konstrukcje pomogły dzieciom rozwijać wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie oraz spostrzegawczość. Może trudno w to
uwierzyć, ale nasze przedszkolaki operują nazwami figur przestrzennych m.in.: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, łuk,
stożek, walec, półwalec. Zajęcia cieszą się wielkim zainteresowaniem dzieci dzięki zastosowaniu
drewnianych klocków, a wykonane
podczas zajęć budowle służyły dzieciom do zabawy. Dodatkowo stosowano różne atrakcyjne pomoce,
które urozmaicały sesje i zachęcały
dzieci do nabywania nowych kompetencji.
Nowe umiejętności dzieci zostały
zaprezentowane rodzicom na zajęciach otwartych, podczas których
wyrazili zdziwienie i podziw, że ich
pociechy nabyły tak wiele umiejętności i wiadomości.
Opracowały nauczycielki realizujące program:
Agata Usarz, Urszula Polakow,
Agnieszka Ziemiańska, Maria Foltyniak

UKAZYWAĆ TWÓRCÓW SZTUKI
– taki cel przyświeca Zarządowi Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra
wyroby z owczej wełny, malowanie na szkle, malowanie obrazów sokami traw i kwiatów.
Jarmark uświetnili Członkowie Stowarzyszenia Zbójników „BESKIDNICY”, występami zespołów folklorystycznych i pokazami sztuki
zbójnickiej.

W dniu 19 maja 2013 r. członkowie stowarzyszenia zorganizowali
II Jarmark Sztuki Regionalnej na Biwaku w Bystrej przy ul. Fałata.
W jarmarku udział wzięło 15-tu wystawców z terenu naszej Gminy
oraz Gmin sąsiednich, którzy prezentowali prace artystyczne wykonywane własnoręcznie, a były to rzeźby, bibułkarstwo , koronki, hafty,

Zainteresowanie wystawą twórców oraz zbójnikami było bardzo
duże, w godzinach 1000 do 2000 zanotowano ok. 400 zwiedzających
osób, którzy uczestniczyli w tej imprezie.
Następny Jarmark odbędzie się w dniu 21 lipca 2013 r. (niedziela),
na który już dzisiaj Zarząd Stowarzyszenia - ZAPRASZA.
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O GOSPODAROWANIU ODPADAMI PO 1 LIPCA 2013 r.
– O SEGREGACJI RAZ JESZCZE
Ponieważ zmianie uległa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w całym kraju rozpoczęła się „rewolucja śmieciowa”. Także w naszej gminie trwają, zakrojone na szeroką skalę,
przygotowania do wdrażania tej ustawy. Za odbieranie i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych odpowiadać będzie
gmina. Dlatego po raz kolejny postaramy się przybliżyć naszym
mieszkańcom na czym polega istota zmian narzuconych ustawą.
Wszyscy lubimy spędzać czas w miłym, schludnie wyglądającym
otoczeniu. Czujemy się dobrze, gdy zarówno w naszym domu, jak
i wokół niego, panuje ład i porządek. Rzadko się jednak zastanawiamy, co dzieje się z wyrzucanymi przez nas odpadami. Szacuje
się, że przeciętny mieszkaniec Polski rocznie wytwarza niemal 250
kg śmieci! Warto przy tym pamiętać, że odpady to nie tylko to, co
zazwyczaj traktujemy jako zwyczajne „śmieci”. W odpadach jest
również: papier, szkło, metal, plastik, odpady organiczne, meble,
odpady niebezpieczne, opony, baterie, akumulatory i inne. Niektóre z nich ulegają rozkładowi przez setki lat, a niektóre nie rozkładają się praktycznie wcale. Odpadów pozostawiamy po sobie coraz
więcej, a miejsca na ich składowanie jest coraz mniej.
W dniu 27 grudnia 2012 r., została podjęta przez Radę Gminy
uchwała, w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Wilkowice. Zawarte w niej postanowienia porządkują kwestie związane między innymi z gospodarką odpadami.
W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć mieszkańcom
najważniejsze zapisy ww. Regulaminu.
Drugi rozdział Regulaminu określa wymagania wobec właściciela w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie jego
nieruchomości. Czyni to poprzez selektywną zbiórkę odpadów (segregację odpadów) komunalnych, która obejmuje podział na: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji, a także popiół. Odpady
nadające się do odzysku należy umieszczać w osobnych pojemnikach (workach). Odpady komunalne ulegające biodegradacji,
w tym odpady zielone (np. pozostałości po roślinach) można poddawać procesowi kompostowania. W przypadku braku możliwości
poddania odpadów procesowi kompostowania należy je zgromadzić w przeznaczonych do tego celu workach i przekazać do Punktu Selektywnego Zbiórania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Właściciel zobowiązany jest również do prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów problematycznych takich jak: przeterminowane
leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt RTV-AGD
itp. Ponadto odpady wielkogabarytowe należy gromadzić osobno
i przygotować do wywozu, którego termin będzie określony w harmonogramie wywozów odpadów. Przeterminowane leki należy
dostarczyć do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Wyzwolenia 18 w Wilkowicach. Zużyte baterie,
akumulatory, sprzęt RTV-AGD, zużyte opony, odpady budowlane
i remontowe można dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych zorganizowanego na terenie gminnego
składowiska odpadów.
Dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne informacje o pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów umieszczone zostały w rozdziale 3
Regulaminu. Pojemnikami przeznaczonymi do zbierania odpadów
są pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalu o pojemności: 60,
110, 120, 240 oraz 1100 litrów oraz kontenery, a dla odpadów biodegradowalnych kompostowniki.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, biorąc pod
uwagę cykl odbioru i ilość wytwarzanych odpadów.
Częstotliwość odbioru odpadów z terenu nieruchomości za6

mieszkałych odbywać się będzie średnio raz w miesiącu, a w miesiącach lipiec i sierpień dwa razy w miesiącu. Popiół zgromadzony
w odrębnym kuble, odbierany będzie z nieruchomości w miesiącach od października do maja. Pozostały po sezonie popiół można
własnym transportem dostarczyć do gminnego PSZOK-u.
Podsumowując właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
a) przygotowania pojemników do zbierania odpadów komunalnych, zapewnić bezpieczny i łatwy dostęp który umożliwi regularne
odbieranie odpadów komunalnych,
b) utrzymywania porządku i czystości miejsc przeznaczonych do
gromadzenia odpadów komunalnych,
c) przekazywania odpadów podmiotowi odbierającemu, zgodnie
z ustalonym harmonogramem, który zostanie dostarczony na przełomie czerwiec/lipiec,
d) terminowe regulowanie należności za odbieranie i gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Regulamin utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Wilkowice dostępny jest na stronie internetowej www.wilkowice.pl zakładka Ekologia/Gospodarka Odpadami/Uchwały/2012rok.
Segregacja to bardzo ważny element Gospodarki Odpadami biorąc pod uwagę ochronę środowiska oraz ustawowy zapis, który
mówi, iż w przypadku zbyt niskiego poziomu odzysku surowców
wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych, Gmina będzie musiała zapłacić wysokie kary.
Szczegółowe informacje dotyczące segregacji zamieszczamy
w „Przewodniku jak segregować odpady na terenie gminy Wilkowice” na str 7-8, w którym również opisane zostały zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK).
Kontrolę czy odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny prowadzić będzie zarówno podmiot świadczący usługę odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jak również
wyrywkowo Urząd Gminy. Zgłaszane przypadki nieprzestrzegania
regulaminu obowiązującego na terenie gminy Wilkowice mogą
skutkować zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
dla wskazanych nieruchomości.
Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a także zapobieganiu gromadzenia odpadów w miejscach
do tego nieprzeznaczonych (dzikie wysypiska).
Wszystkie te działania powinny się przyczynić do bardziej racjonalnego gospodarowania odpadami i czystości w naszym otoczeniu. Warto zaznaczyć, że aby selektywna zbiórka odpadów przyniosła wymierne efekty, konieczne jest zaangażowanie wszystkich
mieszkańców naszej gminy.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2013 r.,
minął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z tym przypominamy „spóźnialskim”, iż istnieje jeszcze możliwość złożenia ww. deklaracji w godzinach pracy urzędu.
W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny na nr 33 499 00 77 wew. 402 lub o zgłoszenie się do pokoju
303 I piętro.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określi,
w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
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opakowań wielomateriałowych:
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dostarczone własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK).
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Nominacja – dla Szkoły Podstawowej
im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach

21 marca 2013 r. podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Talentów, odbyła się w Warszawie konferencja „Rozwijanie zdolności
najmłodszych uczniów w szkole”.W tym dniu Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach otrzymała nominację
do wyróżnienia za podjęcie przez szkołę działań na rzecz rozpoznawania i rozwijania zainteresowań, predyspozycji i zdolności
uczniów w szkole w zadaniu „Rozwijanie zdolności najmłodszych
uczniów w szkole”, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego
systemu pracy z uczniem zdolnym”.
Nominacje osobiście odebrał uczestniczący w konferencji dyrektor szkoły, mgr Andrzej Pobożny. Dodajmy, że w chwili obecnej
istnieje w Polsce 1756 Szkół Odkrywców Talentów, z czego nominację do wyróżnienia otrzymało tylko 140 szkół.
W naszej szkole od zawsze pracowało się z uczniem zdolnym
w kl. I-III. Tacy uczniowie - o czym niejednokrotnie informowały
nauczycielki pracujące na tym etapie kształcenia- odznaczają się
ciekawością świata i wyjątkową aktywnością poznawczą. Lubią
zadawać mnóstwo pytań, mają duże wiadomości o świecie, posiadają własne pasje i zainteresowania. Dodatkowo mają dobrą
pamięć, bujną wyobraźnię i są bystrymi obserwatorami rzeczywistości. W naszej szkole biorą udział w różnorodnych konkursach,
np. w przyrodniczym konkursie „Świetlik”, matematycznym „Kangur”, humanistycznym „Alfik Humanistyczny”. Dodatkowo otrzymują wyróżnienia i zostają laureatami konkursów plastycznych czy
muzycznych. Nauczycielom pracującym z uczniami zdolnymi życzymy dużo cierpliwości i głowy pełnej najciekawszych pomysłów.
Zespół Promujący Szkołę

Akcja lato
W okresie wakacji GOSiR Wilkowice i GLKS Wilkowice poprowadzi akcję „LATO NA SPORTOWO”, będą to codzienne zajęcia
sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.
Obserwując coraz bardziej niepokojące statystyki dotyczące otyłości u dzieci i nastolatków oraz zwiększające się systematycznie
problemy z wadą postawy wychodzimy naprzeciw tym problemom
poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, na obiektach
GOSiR Wilkowice, zarówno na hali, jak i na świeżym powietrzu.
Chcąc odciągnąć dzieci i młodzież od komputerów w okresie
letnich wakacji proponujemy ciekawe i różnorodne zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone przez wykwalikowaną kadrę instruktorsko-trenerską.
Celem zajęć jest ogólna poprawa kondycji fizycznej i ruchowości, zajęcia będą prowadzone z podziałem na grupy wiekowe oraz
integracyjne, bez podziału. Zajęcia będą miały różnorodną formę
między innymi:
●Zajęcia
●
z piłki nożnej
●Gry
●
i zabawy ruchowe
●Marszobiegi
●
i wycieczki terenowe
●Zajęcia
●
z rytmizacji
●Nauka
●
gry w tenisa ziemnego
●Wyjazdy
●
na basen
●Rajdy
●
rowerowe
Podczas zajęć trenerzy prowadzący będą starali się wpajać
uczestnikom jak ważny jest sportowy tryb życia i uczestnictwo
w zajęciach sportowych oraz postarają się zapoznać uczestników z podstawowymi zasadami różnych dyscyplin sportowych,
a przede wszystkim z zasadami fair play.
Planowane przedsięwzięcia w ramach letnich wakacji to m.in.:
●Akademia
●
piłkarska dla dzieci i młodzieży:

– zajęcia w cyklu dwutygodniowym – 6 turnusów,
– grupy z podziałem na wiek i umiejętności – 4 grupy
– instruktor – trener dla każdej grupy – 8 trenerów
– przewidywana liczba uczestników – 100 osób
– łączna liczba godzin zajęć – 240 godz.
●Gry
●
i zabawy ruchowe, wycieczki terenowe
– imprezy rekreacyjno – sportowe dla dzieci – 8 imprez
– przewidywana liczba uczestników – 150 osób
– instruktor opiekun dla każdej grupy – 8 trenerów
– łączna liczba godzin zajęć – 120 godz.
●Rajdy
●
rowerowe
– organizacja wyjazdów krajoznawczych – 4 imprezy
– przewidywana liczba uczestników – 500 osób
– instruktor opiekun dla każdej grupy – 2 osoby
– łączna liczba godzin zajęć – 20 godz.
●Zajęcia
●
sportowe ogólnodostępne
– prowadzone przez cały okres wakacji
– opiekunowie – animatorzy Orlika
– przewidywana liczba uczestników – 150 osób
– łączna liczba godzin zajęć – 300 godz.
Proponowane zajęcia przygotowane są dla grupy ok. 900 osób,
z tym że dzieci i młodzież mogą brać udział w kilku różnych zajęciach i imprezach.
Program obejmuje zorganizowanie ok. 680 godz. zajęć. Udział
w zajęciach jest bezpłatny. Każdy uczestnik zajęć otrzymuje pamiątkową koszulkę z udziału w AKCJI LATO.
Szczegółowy program pojawi się wkrótce na www.wilkowice.pl
oraz na plakatach.					
Opracował:
Marek Kubica – Dyrektor GOSiR Wilkowice
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Tasiemiec – co należy o nim wiedzieć?
Tasiemcem zakażamy się, jedząc niedogotowane mięso bydła,
świń lub – rzadziej ryb, niemyte owoce, albo drogą „brudnych rąk”.
Larwy tasiemca rozwijają się w różnych narządach człowieka, a po
przekształceniu w postać dorosłą żyją zwykle w jelicie cienkim.
Tasiemiec nieuzbrojony
Człowiek jest żywicielem ostatecznym dla tasiemca nieuzbrojonego, co oznacza, że rozwijają się w nim osobniki dorosłe. Jaja pasożyta są zjadane przez bydło, w których przekształcają się w larwy
i trafiają do mięśni zwierzęcia. Tam osiągają kolejne stadium – wągry.
Do organizmu człowieka trafiają, gdy ten zje mięso zarażonej krowy.
W jelicie cienkim osiągają postać dorosłą, która może mieć nawet do
12 metrów długości. Człony tasiemca, wypełnione jajami, wydostają
się z kałem na zewnątrz i czekają na kolejnego żywiciela pośredniego.
Tasiemiec uzbrojony
Żywicielem pośrednim tasiemca uzbrojonego jest świnia – larwami
tego pasożyta możemy więc zarazić się, jedząc niedogotowaną lub
surową wieprzowinę. Cykl rozwojowy jest bardzo podobny do cyklu
tasiemca nieuzbrojonego: rozwija się w jelicie cienkim, a wypełnione
jajami człony są wydalane z kałem. Czasem jednak to człowiek staje się żywicielem pośrednim tasiemca uzbrojonego. Gdy dojdzie do
zarażenia jajami (najczęściej po zjedzeniu nieumytych warzyw lub
owoców), larwy przekształcają się w organizmie w wągry i osadzają
w mięśniach lub w innych narządach tj. sercu, gałce ocznej czy mózgu. Tasiemiec w takiej postaci jest bardzo groźny i może poważnie
zagrozić naszemu zdrowiu.
Tasiemiec bąblowcowy
Ten rodzaj tasiemca jest bardzo mały – osiąga zazwyczaj ok. 5
mm długości. Niestety, jest jednym z najbardziej niebezpiecznych pasożytów. Zwykle zarażamy się nim przez kontakt z psem, który jest
dla tasiemca bąblowcowego żywicielem pośrednim. W organizmie
człowieka jaja przekształcają się w larwy, które umiejscawiają się
w narządach wewnętrznych (płucach, wątrobie, nerkach, kościach,
mózgu czy oku). Tam rozrastają się i wytwarzają torbiele, których
usunięcie jest w skrajnych przypadkach niezwykle trudne.
Bruzdogłowiec szeroki
Ten tasiemiec to prawdziwy olbrzym – postać dorosła może osiągnąć długość 20 metrów. Człowiek jest jego żywicielem ostatecznym,
zakażając się postacią larwalną poprzez zjedzenie surowego lub niedogotowanego mięsa rybiego. Po dotarciu do jelita, larwa przekształca się w osobnika dorosłego, który może przetrwać w organizmie

ludzkim nawet kilkadziesiąt lat
Za najmniej groźnego tasiemca uważa się najpopularniejszego tasiemca nieuzbrojonego, zakażenie którym stanowi 90 proc. wszystkich rodzajów tasiemczyc. Jakiś czas temu popularna stała się nawet
metoda odchudzania „na tasiemca”, polegająca na połknięciu tabletki
z główką pasożyta. Zakażenie tasiemcem nieuzbrojonym jest jednak
w rzeczywistości dużym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Oprócz
utraty wagi, prowadzi ono do wycieńczenia organizmu, gdyż robak
odżywia się składnikami odżywczymi, które nie docierają do organizmu człowieka. U zakażonego często pojawia się anemia, mogąca
mieć bardzo poważne konsekwencje.
Jednym z najgroźniejszych jest tasiemiec bąblowcowy wywołujący
niezwykle groźną chorobę, której skutki niektórzy lekarze porównują do raka. Larwa tasiemca zagnieżdża się w narządach wewnętrznych – najczęściej w wątrobie – i przekształca w torbiel. Jej rozwój
często przebiega niepostrzeżenie i prowadzi do pęknięcia, co może
skutkować wstrząsem anafilaktycznym i w rezultacie często zgonem.
Leczenie bąblowicy jest bardzo długie, trudne i wyniszczające organizm. Niekiedy konieczny jest przeszczep wątroby i wieloletnia chemioterapia.
Objawy tasiemczycy.
Najczęstsze objawy tasiemczycy, które mogą nas zaniepokoić to
nagły spadek wagi, a do tego pojawią się bóle i zawroty głowy, nudności, brak apetytu i anemia. W przypadku zakażenia bruzdogłowcem szerokim, objawami nosicielstwa tego pasożyta są m.in. nagły
spadek hemoglobiny, bladość, osłabienie, anemia złośliwa- wywołana zaburzeniem wchłaniania witaminy B12 oraz leukopenia.
Czy powinienem skonsultować się z lekarzem?
Każde trwające dłużej niż kilka dni zaburzenie powinno zmotywować nas do udania się do lekarza. Jeśli czujemy się nienaturalnie
osłabieni, boli nas brzuch, czujemy częste mdłości i mimo dużego
apetytu tracimy na wadze, możemy podejrzewać, że jesteśmy żywicielami tasiemca. Na szczęście wykrycie najczęściej występujących
u ludzi pasożytów jest stosunkowo proste: wystarczy badanie kału.
Jedynie tasiemca bąblowcowego wykrywa się (często przypadkiem)
podczas badań USG lub RTG.
Od 01 maja 2013 r. w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Wilkowicach przyjmuje lekarz specjalista chorób wewnętrznych Sebastian Dominiak.
Z pozdrowieniami
Kierownik SGZOZ

Wyróżnienie w finale Przeglądu Pieśni Patriotycznej dla grupy IV
Przedszkole Publiczne w Wilkowicach

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu
dzieci i ich rodziców (przygotowanie
odpowiednich strojów dla dzieci)
mogliśmy sięgnąć tak zaszczytne
wyróżnienie w finale. Rodzicom, ich
dzieciom z grupy IV Pani Hani – rytmiczce oraz Pani Iwonce serdecznie dziękujemy.

Najstarsze grupy naszego Przedszkola
tj: IV, V, VI co roku biorą udział w konkursie
gminnym Przeglądu Pieśni Patriotycznej
im. Małgorzaty Papiurek. W swojej kategorii tj: w kategorii przedszkolaków na terenie
sołectwa Wilkowice w tym roku zwyciężyła
grupa IV przygotowana przez mgr Danutę
Staniec i mgr Dorotę Wyporkiewicz. Dzieci
zaśpiewały piosenkę pt: ,,Wojenko’’ prezentując przy tym ciekawy układ taneczny.
15 marca br. odbył się w Hałcnowie XIII
Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek na szczeblu diecezjalnym,
gdzie grupa IV zaśpiewała dwie piosenki pt:
,,Wojsko’’ i ,,Polska’’. Po wystąpieniu wielu
przedszkoli nasza grupa otrzymała wyróżnienie w finale swojej kategorii wiekowej.
10

Nauczycielki grupy IV
mgr Danuta Staniec
mgr Dorota Wyporkiewicz
Przedszkole Publiczne
w Wilkowicach
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Nowoczesna kuchnia to kuchnia pachnąca ziołami
Świeże zioła dobrze
mieć zawsze pod ręką,
warto je uprawiać samemu – na balkonie lub
kuchennym parapecie.
Nie tylko przydadzą się
w kuchni jako dekoracja,
ale z uwagi na ich zdrowotne właściwości, a także stanowią wspaniałą
pachnącą ozdobę, którą

pokocha cała Twoja rodzina.
Zioła stosowane są w kuchni po to, by poprawić smak i jakość
przyrządzanych potraw. Dzięki ziołom mięsa zyskują kruchość,
a podczas obróbki kulinarnej nie tracą soczystości. Znika też nieprzyjemny aromat niektórych składników potraw, a zapach i smak
gotowego dania zyskuje na wyrazistości i tworzy harmonijną, apetyczną całość. Szczególnie dobrze sprawdza się to, kiedy np. mięsa przed obróbką cieplną poddawane są działaniu ziołowej marynaty. W zależności od rodzaju mięsa, traktuje się je marynatą przez
kilka godzin lub kilka dni. Drób bez ziół jest jak zima bez śniegu.
Dodają mięsu drobiowemu tej szczypty aromatu, dzięki której aż
ślinka leci na samą myśl.
Trzeba tylko umiejętnie dobrać rośliny do danego gatunku mięsa
Roślinnych przypraw używa się także w innych celach:

Poprawa funkcji trawiennych organizmu – zawarte w ziołach
olejki eteryczne oraz inne składniki czynnie stymulują i usprawniają wydzielanie soków trawiennych.
Aktywacja kubków smakowych i komórek odbierających
bodźce węchowe – każda potrawa lepiej smakuje, jeśli na dodatek pięknie pachnie. Udowodniono, że podniebieniu dogadza się
najlepiej tylko przy współdziałaniu zmysłu smaku i zapachu. Zatem
dodatek aromatycznych ziół jest niezbędny, by można docenić pełnię walorów przyrządzanego dania.
Poprawa wyglądu potrawy – pamiętajmy, że „jemy” również
oczami, zatem dodatek ziół (najlepiej w postaci soczyście zielonych fragmentów roślinnych) dodatkowo pobudza apetyt.
Zachowanie świeżości pożywienia na dłużej – np. surowe
mięso zawinięte w liście chrzanu lub zanurzone w ziołowej marynacie, można z powodzeniem przechowywać przez wiele godzin
w chłodnej piwnicy.
Zachowanie zdrowia, urody oraz właściwej wagi - zioła przyspieszają trawienie potraw i dostarczają cennych składników mineralnych oraz witamin.
W następnych numerach gazetki poznamy: jakie mamy zioła,
jak je uprawiać, które zioła do jakich potraw stosować, zdrowotne
właściwości ziół przyprawowych i wiele innych ciekawostek związanych z uprawą i wykorzystaniem ziół w życiu.
K.R

Przypominamy, że tak, jak w poprzednich latach, właściciele nieruchomości, którzy posiadają odpady zawierające
azbest powstałe w wyniku wymiany elewacji lub pokrycia dachowego, mogą uzyskać pomoc polegającą na sfinansowaniu odbioru, transportu tych odpadów i przekazaniu ich do unieszkodliwienia.
Zainteresowanych mieszkańców prosimy o złożenie wniosków w Urzędzie Gminy – druki do pobrania w Biurze Obsługi Klienta lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wilkowice.

KLASYKA INSPIRUJE - ogólnopolski konkurs plastyczny
organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej

W tym roku w ramach realizacji planu rocznego Zespół Szkolno-Przedszkolny zorganizował
konkurs plastyczny o zasięgu
ogólnopolskim. Celem konkursu
było zapoznanie dzieci ze sztuką najwybitniejszych malarzy
świata, rozwijanie sprawności
manualnej, prezentacja możliwości twórczych dzieci. Biorąc
udział w konkursie można było
dokonać próby skopiowania znanego obrazu, zastosowania metody malarskiej
inspirowanej
słynnym
artystą lub wykonać własną pracę na temat znany z wielkich dzieł. Dzieci
oceniane były w dwóch
kategoriach wiekowych.
Wyniki konkursu prezentują się następująco:

Dzieci 3-4 –letnie:
I miejsce – Milena Barwacz – Przedszkole Żyrafa 2 w Krakowie
II miejsce – Wiktoria Kowalska - Przedszkole Żyrafa 2 w Krakowie
III miejsce – Julia Pciak - Przedszkole Żyrafa 2 w Krakowie
Dzieci 5-6 – letnie:
I miejsce – Otylia Błaszkiewicz – Przedszkole Miejskie nr 2 im.
Jana Brzechwy w Toruniu
II miejsce – Julia Malińska – Oddziały Przedszkolne przy Szkole
Podstawowej w Koziegłowach
III miejsce – Iza Bocheńska – Samorządowe Przedszkole nr 75
w Krakowie

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.
Michalina Kępys
Głos Gminy Wilkowice
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dzień strażaka
10 maja br. w Domu Strażaka w Bystrej odbyły się gminne uroczystości
związane z obchodami „Dnia Strażaka”, w których udział wzięli Druhowie
Ochotniczych Straży z Bystrej, Mesznej i Wilkowic oraz przedstawiciele
władz samorządowych i zaproszeni Goście.
Samorząd Gminy Wilkowice reprezentował Przewodniczący Rady Gminy Bartosz Olma oraz Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka. Obecny
był również Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Adam Caputa oraz Prezes ZOP ZOSP RP w Bielsku-Białej dh Jan Cholewa oraz dh
Jarosław Polak Komendant Gminny OSP.
Podczas uroczystości wręczono m.in. medale za zasługi dla pożarnictwa oraz nagrody dla młodzieży z OSP Bystra, Meszna i Wilkowice, a także
złożono życzenia i gratulacje wszystkim druhom ochotnikom Gminy Wilkowice.
Przy tej okazji, warto wspomnieć, że mianowany przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej do tytułu STRAŻAKA
ROKU 2012 dh Grzegorz Gabor, prezes OSP Bystra, radny Rady Powiatu
Bielskiego, kilka dni wcześniej podczas powiatowych obchodów strażackiego święta nagrodę tę otrzymał. Gratulujemy.
Zdjęcia z uroczystości na www.wilkowice.pl

BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH
W dniu 10.05.2013 r. w Domu Użyteczności Publicznej w Mesznej
odbyło się uroczyste podsumowanie XIII edycji konkursu Na najlepszą
bibliotekę w powiecie bielskim w 2012/2013. W tym roku pod hasłem
Tygodnia Bibliotek „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”. Konkurs
organizowany jest corocznie przez Starostę Bielskiego przy współpracy
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarządu Oddziału działającego
przy Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.

W trakcie uroczystości wręczono nagrody dla najlepszych bibliotek
w powiecie bielskim oraz wyróżnienia dla bibliotekarzy. Nagrody i dyplomy otrzymały również nasze biblioteki, tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach z Panią Dyrektor Agatą Prochownik na czele oraz
Filia GBP w Mesznej, którą kieruje Pani Magdalena Zwięczak.
Galeria z tego wydarzenia dostępna jest na
www.wilkowice.pl
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Gimnazjum w Bystrej najlepsze w klasyfikacji sportowej szkół z powiatu bielskiego!
Świetne wyniki szczypiornistów, koszykarzy i lekkoatletów z By- korzystnie wpłynęło na rozwój motoryczny naszych uczniów, stąd
strzańskiego Gimnazjum wpłynęły na to, że w trakcie październiko- też tak doskonałe wyniki w grach zespołowych i lekkoatletyce.
W tym miejscu należy napisać o kilku najważniejszych i dla nas
wej Inauguracji Powiatowego Szkolnego Roku Sportowego, podhistorycznych osiągnięciach:
czas której m.in. zostanie podsumowana rywalizacja
●●
Sukcesy indywidualne czyli 24 medale
sportowa za rok szkolny 2012/2013 - to właśnie Gimnaz Mistrzostw Powiatu zdobyte na zawodach
zjum im. Juliana Fałata w Bystrej stanie na najwyżi mitingach lekkoatletycznych, zawodach płyszym podium.
wackich i szachowych.
Klasyfikacja szkół powstaje na bazie punktów zdoby●●
W drużynowych zawodach lekkoatlewanych w sportach drużynowych: grach zespołowych,
tycznych dziewczęta i chłopcy zajmując II
tenisie stołowym , biegach przełajowych i lekkoatletyce.
miejsce w powiecie awansowali do zawodów
Oczywiście czym wyżej drużyna awansuje w danej dysrejonowych.
cyplinie, tym więcej punktów zdobywa szkoła.
●●
Koszykarki „ugrały” wicemistrzostwo
Jak wiadomo od dwóch lat w naszej szkole funkcjonupowiatu, a koszykarze przyjechali z brązowyją klasy sportowe ukierunkowane głównie na piłkę ręczmi medalami.
ną, co wcale nie oznacza, że pomijamy inne dyscypliny
●●
Jednak to piłka ręczna jest dyscypliną,
z programu nauczania. Dziesięć godzin wychowania fi- Kapitanowie drużyn sportowych
którą szlifujemy najczęściej i w niej odnieślizycznego tygodniowo i drugie tyle zajęć SKS-u, bardzo – GimBystra 2013
śmy historyczny sukces. Dziewczęta drugi
rok z rzędu wygrały zawody rejonowe, stając się Mistrzyniami
Podbeskidzia, natomiast chłopcy awansowali jako pierwsza drużyna gimnazjalna z naszego powiatu do Finału Wojewódzkiego,
ogrywając wcześniej wszystkie gimnazja z powiatu bielskiego,
żywieckiego, Bielska-Białej oraz wygrywając zawody półfinału
wojewódzkiego z gimnazjami z Rybnika i Wodzisławia. To naprawdę ogromny sukces, jeśli zwrócimy uwagę, że nie startujemy w lidze śląskiej, a prawdziwy trening następuje w późnym jak
na gry zespołowe wieku - czyli w gimnazjum.
Dziękujemy sportowcom za niesamowity wysiłek, systematyczność, walkę i poświęcenie, ale też za wspaniałe i niezapomniane
chwile, gdy wielokrotnie unosiliśmy ręce w geście tryumfu, gdyż
wzruszaliśmy się i kończyliśmy zawody naszym tańcem zwycięstwa.
Gratulacje i ...aż trudno prosić o więcej		
KX
Reprezentacje GimBystra -dziewcząta i chłopcy 2013

zaproszenie
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