
Dla mnie żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk (Flp 1, 21).
Po wojnie dzieci w Bystrej zastanawiały się, dlaczego nas nie odwiedza, gdzie jest?

Żołnierz Armii Krajowej Władysław Minkiewicz we wspomnieniach z lat 1947–48 z Więzienia Moko-
towskiego w Warszawie napisał: „Wymieniając ludzi z którymi spotkałem się w pawilonach śledczych, 
zapomniałem o księdzu Marszałku, chyba dlatego, że siedziałem z nim bardzo krótko. Był poważny, 
skupiony, zamknięty w sobie i mówił niewiele, zwłaszcza o swojej sprawie. Dowiedziałem się jednak 
od niego, że podobnie jak ja przebywał przez pewien czas w siedzibie Brygady Świętokrzyskiej w Re-
gensburgu.”

Wyprowadzenie na śmierć z Oddziału Ogólnego następowało po wieczornym apelu. Więźniowie 
we wszystkich celach orientowali się o co chodzi i było to dla nich wielkie przeżycie. Więźniów poli-
tycznych prowadzono do specjalnej celi, a na schodach prowadzących do niej z kilku stopni otrzymy-
wali strzał w tył głowy.

Ks. Rudolf Marszałek, rektor kościoła w Bystrej Krakowskiej w latach 1942–45 oraz w Bystrej Ślą-
skiej w pierwszej połowie 1946 roku został rozstrzelany z wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego 
w Warszawie 10 marca 1948 roku o godzinie 21.55. Miał 36 lat.

Zwłoki więźniów, którym odebrano życie w Więzieniu Mokotowskim nie były wydawane rodzinom. 
Wywożono je i grzebano na łączce w okolicach klasztoru OO. Dominikanów na Służewie. Spoczęli 
tam razem w zbiorowych mogiłach zbrodniarze wojenni, kryminaliści i patrioci polscy – więźniowie 
polityczni. Po 1956 roku nie przeprowadzano żadnych ekshumacji. Wiele rodzin nie ma grobów 
swych bliskich, choć zostali oni pośmiertnie zrehabilitowani przez sądy.

W naszym przypadku chodzi o pamięć i o prawdę. Na dzień dzisiejszy ks. mjr Rudolf Marszałek ps. 
„Piotr Opoka” dzisiaj znany jest chyba lepiej w środowiskach patriotycznych w kraju niż w miejscach, 
gdzie sprawował posługę duszpasterską.

Historia księdza Marszałka z Bystrej.

cd. na str. 4

BEZ NIESPODZIANEK, ALE 
Z SĘDZIĄ Z SUPERLIGI! 

W sobotę (23 lutego) w Wilko-
wicach ruszyła rewanżowa runda 
Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej 
Piłki Ręcznej Dziewcząt.

Jedną z ciekawostek turnieju 
w Wilkowicach jest fakt, że kilka 
z meczów sędziował Marcin Zu-
bek – sędzia polskiej PGNiG Su-
perligi i jednocześnie wiceprezes 
Śląskiego Związku Piłki Ręcznej 
w Katowicach! Kilka dni 
wcześniej sędziował mecz 
Pogoni Szczecin z Vive 
Targi Kielce, a w sobotę 
zawitał do Wilkowic!

W sobotnim turnieju, który rozgrywany był pod honorowym patronatem Wójta 
gminy Wilkowice Mieczysława Rączki, nie było jednak dużych niespodzianek.

Po sobotnich meczach na szczycie tabeli bez zmian, a stawce nadal przewo-
dzą GimBystra i Żywiec. Ta ostatnia drużyna ma jednak rozegrany o jeden mecz 
mniej. Kilka punktów mniej od tego duetu mają LKS Orzeł Łękawica i ŻAPN Ży-
wiec, które w ubiegłym sezonie bezdyskusyjnie nadawały ton rozgrywkom.

Warto dodać, że Wilkowice wraz z Wójtem Gminy Wilkowice Mieczysławem 
Rączką dołączyły do grona osób odmierzających czas do EHF EURO 2016 – czyli 
Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w Polsce.

Kolejne mecze Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt roze-
grane zostaną już 16 marca w Żywcu Oczkowie.

PODBESKIDZKI SZCZYPIORNIAK GRAŁ W WILKOWICACH

USC informUje 
Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach, w związ-

ku z zamiarem organizacji uroczystości z okazji 
50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO, zwraca się 
z prośbą do wszystkich zainteresowanych par, któ-
re 50 lat temu i więcej stanęły na ślubnym kobiercu, 
a dotychczas nie wystąpiły z wnioskiem i nie zosta-
ły odznaczone medalem „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”, o zgłaszanie chęci wzięcia udziału 
w uroczystości, w siedzibie Urzędu Gminy w Wilko-
wicach, przy ul. Wyzwolenia 25, I piętro - pokój 310 
lub telefonicznie pod numerem 33499-00-77 wew. 
310, w terminie do dnia 31 maja 2013 roku.
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Poświąteczne echo przedświątecznej pomocy czyli o szlachetnej pacz-
ce w wilkowickim gimnazjum.

Po raz drugi nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji SZLA-
CHETNA PACZKA. Nauczyciele oraz uczniowie wrażliwi na niezawinioną 
biedę starszej, samotnej i dotkniętej chorobą osoby, przygotowali dla niej 
materialną pomoc. Potrzebujący, któremu tym razem po-
magaliśmy to starszy człowiek żyjący samotnie w małym 
mieszkaniu. Od długiego czasu jego zły stan zdrowia 
utrudnia mu codzienne czynności, a od 5 lat mężczyzna 
praktycznie nie podnosi się z łóżka - jest obłożnie chory. 
Jedyne źródło jego utrzymania stanowi niewielka eme-
rytura. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu dużej części 
naszej społeczności szkolnej mogliśmy naprawdę hojnie 
obdarować wybraną wcześniej osobę. Paczki przygoto-
wane przez nas zawierały między innymi żywność, środ-
ki czystości, odzież i hipoalergiczny odkurzacz.

Oto podziękowania, które otrzymaliśmy od organizato-
rów akcji wraz z relacją z dostarczenia paczek:

„Jako wolontariusz chciałbym przekazać Państwu jako całemu gim-
nazjum w Wilkowicach także od siebie gorące słowa podziękowania za 
ogromne zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie paczki. Wy-
wiązali się Państwo koncertowo z tego bardzo odpowiedzialnego zada-
nia, dzięki czemu Pan Jan będzie mógł jeszcze radośniej przeżyć święta 
Bożego Narodzenia. Doceniam zakup odkurzacza, bo z pewnością był 
to spory wydatek. Także radiobudzik musiał wiele kosztować. Chciałbym 

również pochwalić Państwa za piękny sposób opakowania 
paczek, bo Pan Jan krępował się pozwolić nam rozrywać 
tak ładny papier. Dziękuję na koniec, że dzięki Państwu 
mogłem przeżyć te wspaniałe chwile podczas dostarczania 
paczki, wnosić w niedzielny poranek prezenty do mieszkania 
i wreszcie zobaczyć uśmiech na twarzy Pana Jana, przez 
który przemawiała ogromna wdzięczność do Państwa. My-
ślę, że uczniowie i nauczyciele przynieśli szkole swoim za-
angażowaniem ogromną chlubę i zaszczyt... Z poważaniem, 
wolontariusz Adam Duraj”.

Cieszymy się, że możemy razem zmieniać świat na lep-
sze.

Andrzej Błachut

Na pewno nie raz zastanawiali się Państwo, dlaczego boli kręgosłup? 
Skąd tak opuchnięte nogi? Czy żylaki to problem genetyczny? Na te py-
tania a także wiele innych znajdą Państwo odpowiedź  w Wilkowicach.. 
Otóż 1 października został tam uruchomiony ogólnopolski, bezpłatny 
program edukacji zdrowotnej, połączony z elementami masażu i profi-
laktyki o nazwie: Akcja Na Zdrowie. Program jest organizowany przez 
firmę Vitberg z Nowego Sącza oraz partnerów. Akcja skierowania jest do 
wszystkich, nie ma ograniczeń wieku, ani stopnia schorzenia. Nie potrze-
ba również skierowania. Przyjmujemy pacjentów zarówno z Wilkowic jak 
i Bystrej, Mesznej oraz pobliskich miejscowości. Rehabilitacja odbywa 
się w cyklach 6-cio dniowych. Zabiegi wykonywane są codziennie od 
poniedziałku do piątku. Z pacjentem korzystającym z zabiegów masażu 
przeprowadzany jest wywiad, na podstawie którego dobierany jest od-
powiedni program masażu w zależności od występujących dolegliwości. 
Na zabiegi pacjent powinien przeznaczyć ok. 1 godziny dziennie. Czas 
trwania akcji jest ograniczony, na chwilę obecną została ona przedłużo-
na tylko do końca marca dlatego zapraszamy wszystkie chętne osoby do 
jak najszybszego zarejestrowania się telefonicznie pod nr 791-815-712 

lub bezpośrednio w gabinecie „Akcji Na Zdrowie” w  przychodni SGZOZ 
w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18 (naprzeciwko Urzędu Gminy).

Oto programy rehabilitacji oraz wybrane wskazania do masażu:
Program Dolny Kręgosłup
dyskopatia, rwa kulszowa, sko-

lioza
Program Górny Kręgosłup
Bóle  szyi, karku, rwa barkowa,
drętwiejące ręce, szumy w 

uszach
Program Metabolizm
Zaparcia, otyłość, cukrzyca, wy-

siłkowe nietrzymanie moczu, cellulit
Program Nogi 
Opuchlizny kończyn dolnych, ży-

laki, pajączki, skurcze łydek, zimne 
stopy

Program Relaks
Stres, depresja, bezsenność, bóle głowy, nadpobudliwość

BEZPŁATNE ZABIEGI MASAŻU

Minął radosny, karnawałowy czas zabaw, ale długo pozostanie w pa-
mięci dzieci, rodziców i dziadków.  Z okazji Dnia Babci i Dziadka 22 oraz 
23 stycznia przybyli do przedszkola zaproszeni goście, którzy z radością 
i wzruszeniem oglądali piękne 
występy swoich wnucząt.  Na-
stępnie pani dyrektor  zaprosiła 
babcie i dziadków na poczęstu-
nek, gdzie mogli poprzytulać 
swoje wnuki, które wręczyły im 
własnoręcznie wykonane poda-
runki. Była to także okazja do 
miłych rozmów i wspólnego bie-
siadowania. Gdy emocje po wy-
stępach opadły dzieci z niecier-
pliwością obmyślały stroje na bal 
przebierańców. 26 stycznia nasze przedszkole zamieniło się w bajkową 
krainę pełną tańca, muzyki i śmiechu. Jak co roku odgadywaliśmy za 
kogo przebrały się panie, a za kogo przedszkolaki – co od rana wprowa-
dziło wszystkich w radosny nastrój. 

W ostatnią sobotę karnawału tj. 9 lutego pracownicy naszego przed-
szkola wraz z Radą Rodziców zorganizowali zabawę Walentynowo - 
ostatkową  dla dorosłych, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, 

nie tylko świetnie bawiących się 
co roku gości, ale również przy-
byłych na bal po raz pierwszy. 
Do tańca przygrywał nam ze-
spół „Con Brio” Joanna i Łukasz 
Jatkowscy, a o północy pojawiła 
się Walentynowa niespodzian-
ka - połączenie żywiołów: ognia 
zaklętego w ruchu i subtelności 
najlżejszego wiatru – Saida, 
charyzmatyczna tancerka, cho-
reograf, międzynarodowy in-

struktor tańca orientalnego. Ten niezwykły show mogliśmy oglądać dzię-
ki długoletnim sympatykom naszego przedszkola, właścicielom sklepu 
„Anna” w Bystrej przy ulicy Szczyrkowskiej. O inne atrakcje: piękny tort 
w kształcie serca podarowany przez właścicieli cukierni „Capri”, kwia-

ty z sercami dla pań, serduszkowe kotyliony dla panów, loterię fantową 
z atrakcyjnymi nagrodami i inne niespodzianki zadbali pracownicy przed-
szkola. Zgodnie z opiniami żegnających nas nad ranem gości zabawa 
była udana, jedzenie pyszne, organizacja świetna i bawiący się na na-
szym balu już rezerwowali miejsca na przyszły rok – z czego bardzo się 
cieszymy. Dochód z zabawy przeznaczony będzie na zakup urządzeń 
ogrodowych rozwijających zwinność i sprawność dzieci bawiących się 
w ogródku przedszkolnym. Serdecznie dziękujemy fundatorom i sponso-
rom tegorocznego Balu Walentynkowego 2013:

Annie Maślanka – Sklep „Sam” Bystra, Grzegorzowi Gabor - Prezesowi 
OSP Bystra, Janowi Kowalskiemu – Prezesowi Spółdzielni „Bystrzanka”, 
Arturowi Duda – Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Dorocie i Marcinowi 
Szymalskim – Firma Handlo-
wo-Usługowa „SŁONKO”, Zdzi-
sławowi Goryl – Chłodnie „DO-
RADO” Bielsko-Biała, Firmie 
Handlowej „IGLOTEX” Biel-
sko-Biała, Marcie i Antoniemu 
Dunat – Piekarnia-Cukiernia 
„CAPRI” Rybarzowice, Marci-
nowi Gabor – Dom Restaura-
cyjny „Pod Kasztanami” Bystra, 
Annie Zając – Sklep odzieżowy 
„ANNA” Bystra, Sklep „ALDA” 
Wilkowice, Izabeli Przudzik – Studio Urody Fryzjersko Kosmetyczne 
„Black&White” Bielsko-Biała, Solarium Fryzjerstwo „MAGMA” Buczko-
wice, EuroMotyl Sp. z o.o. Bystra, Aleksandrze i Wojciechowi Wójciga 
- BUZZER EXCLUSIVE STYLING - Końcówki i tłumiki sportowe Bystra, 
Magdalenie Imielskiej – Firma „Business Partner” Bystra, Kazimierzowi 
Ziemiańskiemu – Firma „Manus” Bystra, Marzenie Kubańda – Pracownia 
Krawiecka Bystra, Katarzynie Czader – Salon fryzjerski „MIKO-LANS” 
Bystra, Januszowi Obtułowiczowi – F.H.U. „Autolux” Bystra, Grzegorzowi 
Pilarz - Kompleksowe Naprawy Powypadkowe „Nucar” Bystra, Mirosła-
wie Stokłosa, Annie Wagner, Katarzynie Kania, Marioli Goryl, Rafałowi 
Waszak, Wojciechowi Kochaj, rodzicom i babciom: za upieczenie ciast, 
przynoszenie fantów, pomoc w organizacji balu. Serdecznie dziękujemy! 

Dorota Imielska, Olimpia Podwacietnik
Przedszkole Publiczne w Bystrej

Karnawał 2013 w PrzedszKolu w Bystrej

Szlachetna paczka
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HOTEL POTRZEBNY W GMINIE WILKOWICE

JaN HaLaMa - ZasłużONY
 dLa KuLTuRY POLsKIEJ

WóJT INfORMuJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka między 

innymi:
– wziął udział w spotkaniu z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, które 

dotyczyło współpracy miasta z gminami powiatu bielskiego, w kontek-
ście nadchodzących zmian wynikających z wdrażania ustawy o gospo-
darce śmieciowej,

– przyjął Wiceprezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
S.A. zainteresowanego gruntami pod działalność gospodarczą w Gmi-
nie Wilkowice,

– wziął udział w walnych zebraniach OSP Meszna oraz OSP Wilkowi-
ce, na których podsumowywano miniony rok sprawozdawczy,

– przeprowadził rozmowę z Zastępcą Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, na temat moż-
liwości pozyskania środków z UE na dofinansowanie remontu ul. Klim-
czoka w Bystrej,

– wziął udział w Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Spół-
ki wodno-melioracyjnej w Wilkowicach, w trakcie którego omawiane 
były trudne tematy związane z utrzymaniem systemu melioracyjnego 
na terenie gminy. Podczas zebrania został wybrany, w prawie nie zmie-
nionym składzie, nowy zarząd oraz komisja rewizyjna spółki,

– wziął udział w zebraniach wiejskich w Mesznej oraz Wilkowicach,
– wziął udział w spotkaniu Kręgu Starszyzny Harcerskiej w Mesznej. 

W spotkani brali udział harcerze seniorzy z Zaolzia. Wspominano, mię-
dzy innymi, zasłużonego dla harcerstwa meszniańskiego druha Kurow-
skiego,

– wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Regionalnej Izby Go-
spodarczej w Katowicach. Podczas rozmowy poruszano, między inny-
mi, temat poszukiwania inwestorów skłonnych inwestować na terenie 
gminy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

W drugiej połowie lutego wziąłem udział w wykładzie inauguracyjnym 
poświęconym możliwości i wizji zagospodarowania otoczenia budynku hali 
GOSiR w Wilkowicach, który odbył się na wydziale architektury Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. W zeszłym roku, studenci tego wydziału, pod kierow-
nictwem prof. Jana Pallado, w ramach prac zaliczeniowych, zaproponowali 
i przedstawili wizje zagospodarowania otoczenia budynku urzędu gminy. 
Doskonała współpraca oraz wysoka jakość merytoryczna i architektonicz-
na zaproponowanych rozwiązań, zachęciła mnie do kontynuowania współ-
pracy w zakresie opracowania koncepcji rozwoju i rozbudowy infrastruktu-
ry obok budynku GOSiR w Wilkowicach. Wydaje się nieodzowna budowa 
zaplecza hotelowego z basenem, boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz 
dodatkowych parkingów, połączonych architektonicznie bezpośrednio 
z istniejącym budynkiem.

Dotychczasowa działalność ośrodka potwierdza słuszność tych zało-
żeń. Największym bowiem problemem, podczas organizacji wydarzeń 
sportowych, było zakwaterowanie. Brak zaplecza hotelowego upośledza 
również w pewnym stopniu pełne, całoroczne, wykorzystanie istniejącej, 
bardzo rozbudowanej, infrastruktury sportowej Gminy Wilkowice, z której 
korzystały już między innymi Kadry Narodowe np. piłkarzy ręcznych przed 
IO w Pekinie oraz reprezentacji U21 kobiet (min. Norwegii, Danii, Polski, 
Węgier), oraz niezliczona rzesza sportowców amatorów.

Zdaję sobie sprawę, że zarówno prace projektowe jak i ewentualna bu-
dowa hotelu będą łączyły się z dużymi nakładami finansowymi, które nie 
należą do zadań własnych gminy. Dlatego też podjęta współpraca z Po-
litechniką Śląską ma pokazać pewien kierunek działań, różne koncepcje 
i warianty rozbudowy. Samorząd zaś powinien poczynić starania w przygo-
towaniu atrakcyjnej oferty i znalezieniu inwestora, który na działkach wokół 
budynku GOSiRu zrealizowałby projekt. 

Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka

I N F O R M A C J A
W związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2012r. ustawy o zmia-

nie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych 
innych ustaw (DZ.U. z 2012r., poz.1407), informuję o wprowadzeniu uła-
twień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących m. in.:

 ● wprowadzenie możliwości jednoczesnego wymeldowania przy za-
meldowaniu w nowym miejscu;

 ● zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli 
UE, obywateli państwa EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfede-
racji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nieprzekraczający trzech mie-
sięcy;

 ● likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
 ● likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieru-

chomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełnienia obo-
wiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;

 ● wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego 
przez ustanowionego pełnomocnika;

 ● wydłużenie terminu na realizacje obowiązku meldunkowego z 4 do 
30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, oby-
wateli UE, obywateli EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji 
Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

 ● odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku 
meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym 
oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;

 ● wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgło-
szeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

Zgodnie z treścią decyzji Wójta Gminy Wilkowice zawartej w piśmie nr 
SK.KW-003.13, znak pisma SK.5311.001.2013 z dnia 23.01.2013 r. dyrek-
tor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej podaje wyniki zbiórki 
publicznej polegającej na sprzedaży losów podczas loterii fantowej, prze-
prowadzonej w trakcie zabawy karnawałowej w dniu 26.01.2013r. w godzi-
nach od 22.00 do 24.00 w Domu Strażaka w Mesznej.

1. Dane dotyczące zebranych środków.
W wyniku sprzedaży 129 losów pozyskano kwotę w wysokości 1.290,00 

zł. Cena jednego losu wynosiła 10 złotych.
2. Szczegółowy wykaz kosztów poniesionych na organizację i przepro-

wadzenie zbiórki publicznej.
W celu organizacji loterii otrzymano od rodziców kwotę 1.215,00 zł., któ-

rą w całości przeznaczono na zakup fantów. Pozostałe fanty otrzymano od 
rodziców w formie rzeczowej.

3. Dokładny podział dochodu ze zbiórki publicznej.
Całkowity dochód z loterii fantowej zostanie przeznaczony na wakacyjny 

remont placówki. W chwili obecnej całą kwotę przekazano na konto Rady 
Rodziców.Dyrektor ZSP Meszna.

Małgorzata Długosz

WYNIKI ZBIóRKI PuBLICZNEJ W ZEsPOLE 
sZKOLNO – PRZEdsZKOLNYM W MEsZNEJ

Tegoroczne spotkanie starosty bielskiego z twórcami i animatorami kul-
tury, będące podsumowaniem minionego roku, odbyło się 1 lutego w biel-
skim Starostwie Powiatowym.

Chrońmy nasze być, kultywujmy naszą kulturę, strzeżmy wolności i nie-
podległości naszej Ojczyzny. Jestem pewien, że nie byłoby tylu wspa-
niałych wartości naszej narodowej kultury, chociażby dzieł Witolda Luto-
sławskiego, którego także rok obchodzimy, gdybyśmy utracili tożsamość 
naszej małej Ojczyzny….Rok 2013 to także rok Juliana Tuwima. Wyraża-
jąc wdzięczność wszystkim tu obecnym działaczom kultury, że mieszkają, 
tworzą i działają na terenie powiatu bielskiego przypomnę właśnie słowa 
Tuwima – Ojczyzna jest moim domem. Mnie w udziale dom polski przy-
padł. To – ojczyzna. A inne kraje to - hotele” – mówił starosta bielski Andrzej 
Płonka otwierając spotkanie i witając gości.

Uroczystym momentem było uhonorowanie osób zasłużonych honoro-
wymi odznakami i wyróżnieniami, w tym wręczenie przez radnego Sejmi-
ku Województwa Śląskiego Janusza Buzka i starostę bielskiego Andrzeja 
Płonki odznak honorowych „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanych 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymali je Jan Borow-
ski - animator kultury, dyrygent i założyciel Chóru Akademii Techniczno-
Humanistycznej w  Bielsku-Białej oraz Chóru Szkolnego Gimnazjum z Ru-
dzicy, zdobywca wielu wyróżnień oraz nagród na arenie międzynarodowej 
i krajowej, Krystyna Gutan - pasjonatka poezji, autorka wielu tomików wier-
szy, zaangażowana w życie kulturalne gminy i powiatu bielskiego, dwu-
krotnie uhonorowana nominacją do Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. 
Józefa Londzina oraz Jan Halama znany jako kronikarz beskidzki, historyk, 
hobbysta, kolekcjoner, poeta, uhonorowany w roku ubiegłym nominacją do 
Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. J. Londzina.               Alina Macher

www.powiat.bielsko.pl
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O TYM W HIsTORII WILKOWIC NIE MOżNa ZaPOMNIEć !
W dziejach Wilkowic mieliśmy wiele ważnych dni, z których 

mieszkańcy mogą być dumni. Na pewno dzień 8 marca 1656 
roku do takich należał. Niestety szkoda, że został przez społe-
czeństwo zapomniany. Wróćmy więc do tamtych czasów. „Po-
top szwedzki”. Wojska szwedzkie zalewają Polskę i grozi nam 
utrata państwa. Król Jan Kazimierz ucieka przed szwedzką 
nawałnicą najpierw do Żywca, a potem przez góry beskidzkie 
wycofuje się z kraju. W tym czasie do Żywca prowadzą dwie 
drogi, przez Międzybrodzie i przez Wilkowice. Król prosi co 
„znamienitych” mieszczan żywieckich o zatrzymanie wojsk 
szwedzkich. Mieszczanie decydują, aby w delcie rzeki Skle-
niec i Białej usypać szańce obronne. Zbudowano je tak facho-
wo, że Szwedzi myśleli, iż pomagali nam przy budowie holen-
derscy  specjaliści. 8 marca 1656 roku rano, regularne wojsko 
szwedzkie zaatakowało szańce, których obrońcami byli: garst-
ka mieszczan żywieckich, nieliczni żołnierze króla,  górale, 
mieszkańcy Wilkowic i Mikuszowic. Polacy bronili się boha-
tersko. Odpierali ataki Szwedów, dopiero szaleńczy atak grafa Wrzeszczo-
wicza. (Jan Weyhard,  Wrzeszczowicz – oficer najemnik czeskiego pocho-
dzenia na służbie szwedzkiej. Znany z „Potopu” H. Sienkiewicza w części  
poświęconej obronie  Jasnej Góry umiejscowiony jako  Wrzeszczowicz). 
Po południu właśnie ten Graf ze swoimi siepaczami powrócił z Oświęci-
mia, gdzie zrabowali i spalili oświęcimski  zamek oraz kilkadziesiąt domów. 
Oddziały Grafa zdobyły szańce, wielu obrońców jak i Szwedów zginęło.  
Pozostali obrońcy uciekli do wilkowickich lasów.  Wściekły Graf postano-
wił się zemścić. Szwedzi spalili folwark wilkowicki, a wsie Mikuszowice 
i Wilkowice „na popiół obrócili”. „Co stało się po zachodzie słońca, stąd 
zapalenie ogniów wielkich  do Żywca widziano i ludzi ustraszyło”. /A. Ko-
moniecki „Dziejopis Żywiecki” – z roku 1704 strona  196/. Mieszkańcy Wil-
kowic zapewne uciekli do lasów i na wysokości 3 dziedziny gdzie miał być 
wybudowany pierwszy kościół katolicki - w okolicy pętli autobusowej przy-
stanku - i stamtąd oglądali płonące domostwa. Taka była cena, którą za-

płaciło społeczeństwo Wilkowic  za obronę króla i ojczyzny. 
Bardzo szlachetny, wspaniały czyn. My wilkowianie możemy 
być dumni z naszych przodków, bohaterów.  Nawiązując do 
powyższego tematu musimy stwierdzić, iż pięciu żołnierzy 
szwedzkich zostało w Wilkowicach i zostali przez naszych 
wspaniałych rodaków przyjęci serdecznie i zaakceptowani. 
Założyli rodziny. Do dzisiaj właśnie w Górnych Wilkowicach 
jest kilka domów, gdzie miejscowi nazywają „do Szwedów”. 
W jednym z domów mieścił się sztab wojsk szwedzkich. 

Tam do Górnych Wilkowic zapraszamy wszystkich miesz-
kańców i przyjezdnych. Na nowym parkingu koło pętli w Wil-
kowicach Górnych, w dniu 8 marca 2013 roku odbędzie się 
uroczystość, dla przypomnienia wyżej opisanych faktów. 
Rozpoczniemy o godz. 15-tej. Najpierw występ młodzieży 
ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Dla kobiet koncert 
zespołu fletni pana i okaryn, odczytanie fragmentu bitwy 
na szańcach z dzieła ”Chronografia albo Dziejopis Żywiec-

ki” Andrzeja Komonieckiego. Następnie widowisko historyczne, w którym 
wystąpią artyści ze Stowarzyszenia Zbójników „Beskidnicy” oraz kapela 
Beskidnicy około 18 osób, jako obrońcy szańców. Szwedów reprezento-
wać będzie Cieszyńskie Bractwo Kurkowe z pułkownikiem Władysławem 
Blicharskim. Pan Blicharski grał rolę oficera szwedzkiego w filmie „Potop”. 
Cieszyńskim Szwedom pomagać będą dzielni wilkowiccy strażacy, którzy 
zaprezentują również elektroniczną, najnowocześniejszą, sikawkę ognio-
wą. Zbójnicy zainscenizują również zbójnika Buloka i jego dwie śliczne po-
mocnice, z którymi zbójował. Punkt sanitarno-opatrunkowy i zborczy,  jak 
za dawnych lat, będzie zlokalizowany w „Karczmie Pod Kuźnią”. Ponie-
waż będzie to 8 marca w „Dniu Kobiet”, mężczyźni mogą zrewanżować się 
paniom ze Stowarzyszenia Emerytów za pyszne ciasto, kwiatami. Będzie 
stoisko z kwiatami. Będzie również pyszna kaszanka z grilla od Pana Dudy. 
Smacznego. Zapraszają organizatorzy. 

Władysław Wala

cd. ze str. 1 
W liście z 30 maja 1945 do ks. abp. Adama Sapiehy, metropolity krakow-

skiego nasi dziadkowie ocenili go tak: „Podpisani Obywatele gromad By-
stra i Meszna, jako sąsiadujących z Bystrą, pow. Biała Krak., a uczęszcza-
jących do kościółka w Bystrej składają najserdeczniejsze podziękowania 
Jego Ekscelencji Księciu Metropolicie za przydzielenie do naszego kościół-
ka tak godnego sługi Bożego, jakim był ks. misjonarz Marszałek Rudolf.

Wszyscy jednogłośnie musimy okazać wyrazy pełnego szacunku i uzna-
nia dla jego osoby, jako prawdziwego i gorliwego duszpasterza – jako do-
brego i przykładnego Polaka. On w tych ciężkich, niebezpiecznych i bez-
nadziejnych chwilach podtrzymywał nas Polaków na duchu, narażając 
bezustannie własną osobę. On nie bacząc na władze niemieckie prakty-
kował nabożeństwa polskie, nawet te, które w innych kościołach były chwi-
lowo wstrzymane, mając z tego powodu wiele nieprzyjemności. Przebywał 
tylko w otoczeniu Polaków, odwiedzał i pocieszał rodziny ścigane przez 
niemieckie Gestapo, rozdzielał zapomogi biednym Polakom, wygłaszał 
ciągle kazania o nastawieniu patriotycznym, a kiedy w Bystrej i Szczyrku 
wieszano polskich więźniów politycznych szedł na miejsce stracenia żeby 
ich w ostatniej chwili jeszcze podnieść na duchu.

Dzisiaj z bólem i żalem musimy żegnać naszego ojca i opiekuna dzięku-
jąc mu tylko za jego ofiarność i poświęcenie oraz prosząc Naszą Niepoka-
laną Matkę za jego osobą.

Wdzięczność i radość byłaby wielka, gdyby Jego Ekscelencja Książę 
Metropolita raczył pozostawić dla naszego kościółka tak gorliwego i dobre-
go pasterza, jakim był ks. misjonarz Marszałek Rudolf.

Wyżej przytoczone fakty stwierdzamy własnoręcznym podpisem. Pod-
pisało 220 osób.

Miewał nasz duszpasterz i swoje ludzkie słabości. Lecz jego historia, 
spisana po raz pierwszy po 65 latach od śmierci przyniesie nam wiedzę, 
nową dla większości czytelników w obszarach dotyczących duszpaster-

skiej i konspiracyjnej działalności kapłana i oficera. Gdyby przeżył, gdyby 
powojenna Polska była niepodległa, opowiedział by nam ją sam, po polsku, 
po niemiecku, po angielsku, po francusku, po hebrajsku i po łacinie, gdyż 
znał wszystkie te języki.

Bogdan Ścibut

OBChODy 65 ROCZNICy ŚMIeRCI

43-360 Bystra ul. Kościelna 20
10.30 – Bystra ul.Fałata – przed Fałatówką – hołd Julianowi Fałatowi 

przed przydomową kapliczką, wspomnienie poświęcenia krzyża przez ks. 
Marszałka latem 1945

10.45-10.55 – przemarsz pocztów sztandarowych i grup rekonstrukcji 
historycznej spod Fałatówki do kościoła Najdroższej Krwi Pana Jezusa 
Chrystusa w Bystrej Krakowskiej

11.00-12.15 – msza święta w intencji ks. Rudolfa Marszałka z udziałem 
przedstawicieli Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

12.30 – apel poległych – przy kościele, równolegle w Warszawie zapale-
nie znicza pod tablicą na ścianie cmentarza służewieckiego,

12.30-14.00 – wystawa fotografii ks. Marszałka, prezentacja książki 
„Piotr Opoka. Ks. mjr Rudolf Marszałek SChr 1911-1948” (aula Jana Pawła 
II przy kościele w Bystrej)

21.55 – zapalimy watrę w godzinę śmierci ks. Marszałka

Współorganizatorzy:
Ks. Tadeusz Krzyżak – proboszcz Parafii pw. Najświętszej Krwi Pana Je-
zusa Chrystusa w Bystrej
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej

Jesteśmy z Wami od 2006r., a od 2008 r. posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Misją naszej organizacji jest współudział w tworze-
niu warunków rozwoju i promocji Wilkowic - miejscowości malowniczo położonej pomiędzy Beskidem Śląskim a Beskidem Małym, którą realizujemy 
poprzez: 

1. Eksponowanie walorów miejscowości i tworzenie atrakcji przyciągających turystów. 
2. Kultywowanie tradycji i kultury regionu. 
3. Upowszechnianie inicjatyw prozdrowotnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym, rozwój kultury fizycznej i sportu. 
4. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wyrównanie szans wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. 

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.

ZOSTAW SWÓJ 1% W WILKOWICACH SZANOWNI PAŃSTWO!

Dziękujemy
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uROCZYsTE sPOTKaNIE NOWOROCZNE

„PRZYGOda Z ZIMą”
– fERIE W MEsZNEJ

23 stycznia br., po raz kolejny samorządowcy, najwybitniejsi działacze 
w dziedzinie sportu i kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych 
oraz inni liczni goście zebrali się na uroczystym Noworocznym Spotkaniu 
Działaczy Samorządowych, Działaczy Kultury i Sportu Gminy Wilkowice. 
Najważniejszym elementem spotkania był jubileusz 50-lecia zawarcia 
związku małżeńskiego obchodzony przez trzynaście par z terenu Gminy 
Wilkowice. Podczas spotkania Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka, 
pełniący funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, wręczył Jubilatom 
medale prezydenta RP za „długoletnie pożycie małżeńskie”. 

Podczas uroczystości medale zostały przyznane 13 parom małżeńskim, 
Państwu: Annie i Sylwestrowi Loranc, Stanisławie i Franciszkowi Nikiel, 
Władysławie i Kazimierzowi Micorek, Joannie i Stanisławowi Orzechow-
skim, Janinie i Romanowi Solich, Gertrudzie i Adamowi Jakóbiec, Hele-
nie i Romanowi Pietraszko oraz Małgorzacie i Józefowi Nowak. Wśród 
zgromadzonych par zabrakło niestety Państwa: Walerii i Jana Zemczak, 
Anny i Kazimierza Nowak, Aliny i Władysława Bieniek, Marii i Władysława 
Świetlik, Krystyny i Edwarda Adamczyk. Pary małżeńskie, które nie mogły 
uczestniczyć w spotkaniu noworocznym Wójt Mieczysław Rączka odwie-
dził osobiście w ich domach wręczając odznaczenia, kwiaty oraz symbo-
liczne podarunki.

Spotkanie było również okazją do uhonorowania wybitnych mieszkań-
ców Gminy Wilkowice. Podczas uroczystości Wójt Gminy przyznał nagrodę 
w dziedzinie kultury za nominację do prestiżowej nagrody im. ks. Londzina 
Panu Janowi Halamie, Kronikarzowi Beskidzkiemu, w uznaniu zasług i pra-
cy na rzecz krzewienia lokalnej kultury na terenie Gminy Wilkowice oraz za 
wyjątkową osobowość.

Podczas uroczystości Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Bielsku-Białej, mjr mgr inż. Janusz Świerczek w imieniu Mini-
stra Obrony Narodowej wręczył srebrny medal „Za zasługi dla obronności 
kraju” Panu Kazimierzowi Zoń, za wzorowe wychowanie trzech synów, któ-
rzy odbywając służbę wojskową przyczynili się do wzmocnienia obronności 
i zwiększenia bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Mjr Świerczek, wraz z Wój-
tem Mieczysławem Rączką, odznaczył również Pana Grzegorza Gabora, 
Radnego Powiatowego oraz Prezesa OSP Bystra brązowym medalem „Za 
zasługi dla obronności kraju”.

W ramach nagród w dziedzinie kultury Wójt Gminy Wilkowice nagrodził 
również Panią Karolinę Lindert za wybitne osiągnięcia w grze na fortepianie 
oraz Pana Macieja Kajzera Wicemistrza Ortografii Polskiej.

W dziedzinie kultury fizycznej i sportu Rada Gminy Wilkowice przyzna-
ła prestiżowe odznaczenie „Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice” dla 
Pana Tomasza Hamerlaka. Tytuł ten wręczono za wybitne osiągnięcia 
sportowe, reprezentowanie Gminy Wilkowice oraz kraju na olimpiadach 
w Sydney (2000), Atenach (2004), Pekinie (2008) i Londynie (2012) oraz 
wielokrotne starty w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Polski w wyści-
gach na wózkach sportowych.

W ramach nagród w dziedzinie kultury fizycznej i sportu Wójt Gminy 
Wilkowice odznaczył również uzdolnioną młodzież z terenu naszej gminy. 
Wśród laureatów nagrody Wójta Gminy Wilkowice znaleźli się: Agnieszka 
Szymańczak - Mistrzyni i Wicemistrzyni Polski w biegach narciarskich, po-
wołana do Kadry Narodowej; Krzysztof Stec - drużynowy Wicemistrz Polski 
w biegach narciarskich; Paweł Klisz - wielokrotny Mistrzost Polski Seniorów 
oraz Juniorów, członek Kadry Narodowej; Jakub Wolny - drużynowy Mistrz 
Polski Juniorów w kombinacji norweskiej; Damian Żyła - drużynowy Mistrz 
Polski Juniorów w kombinacji norweskiej; Bartłomiej Kłusek - Wicemistrz 
Polski Seniorów w skokach narciarskich, powołany do Kadry Narodowej; 
Piotr Kudzia - III miejsce w Mistrzostwach UKS w kombinacji norweskiej; 
Piotr Mojżesz - III miejsce w ogólnopolskich zawodach LOTOS CUP; Dawid 
Kanik - Wicemistrz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimo-
wych 2012; Justyna Wandzel - Drużynowy Wicemistrzyni Polski w biegach 
narciarskich kat. Junior D; Jędrzej Ścisłowicz - Drużynowy Wicemistrz 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych 2012; 

W trakcie imprezy obchodziliśmy także 150 rocznicę Powstania Stycz-
niowego. W ramach obchodów, dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Włady-
sława Jagiełły, zaprezentowały bardzo ciekawy program artystyczny, który 
powstał pod przewodnictwem Pani Marii Prostak, Pani Moniki Bogumił-
Laszczak oraz Pani Eweliny Zborowskiej. Wójt Gminy Mieczysław Rączka 
przedstawił również zebranym, powstałą w ramach współpracy z Panem 
dr Przemysławem Stanko, ulotkę dotyczącą Tomasza Kubicy Powstańca 
z Wilkowic.

Serdecznie dziękujemy za uświetnienie uroczystości swą grą duetowi 
w składzie Karolina Lindert oraz Adriana Mętel oraz chórowi Angelus z Wil-
kowic pod przewodnictwem Pana Tomasza Bachniaka, którzy zaprezento-
wali swoje umiejętności wokalne na zakończenie spotkania noworocznego. 

Maciej Mrówka
Fotorelacja ze spotkania na stronie 16

15 lutego zakończyło się w Mesznej zimowisko, które trwało przez 
pierwszy tydzień ferii, tj. od dnia 11.02. do 15.02. bieżącego roku. Była to 
zimowa półkolonia zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Mesz-

nej przy współpracy z Zespołem 
Szkolno-Przedszkolnym.

W zimowym wypoczynku wzięło 
udział 45 uczniów z klas I-VI, któ-
rymi opiekowali się nauczyciele 
i członkowie stowarzyszenia.

Program półkolonii był urozma-
icony. Dzieci bawiły się w „Zaba-
wowie” w Bielsku – Białej, poznały 
etapy powstawania filmów animo-
wanych w Studiu Filmów Rysun-
kowych, zwiedziły Muzeum Zofii 
Kossak-Szatkowskiej w Górkach 
Wielkich, obejrzały nowy film pt. 

„Zambezia” w bielskiej „Sferze”, a także uczyły się podstaw tańca nowo-
czesnego pod kierunkiem instruktora. Zakończenie zimowiska odbyło się 
starym zwyczajem w pizzerii „Hawa” w Bystrej.

Trzeba zaznaczyć, iż bardzo smaczne obia-
dy dla dzieci przygotowywały, jak zwykle, pra-
cownice szkolnej kuchni, za co należą się im 
szczególne podziękowania.

Z ramienia Stowarzyszenia Rozwoju Mesz-
nej 4 członków stowarzyszenia pracowało

bezpłatnie jako wychowawcy i organizatorzy.
Tegoroczna „Przygoda z zimą” była atrak-

cyjna i ciekawa. Przyniosła uczestnikom wiele 
przyjemnych wrażeń, a to było głównym celem 
organizowanego wypoczynku.

Do zobaczenia w lecie na półkolonii w Mesz-
nej!

M. Góralczyk
Park w Górkach Wiel-
kich

Zwiedzanie starej studni na Rynku 
w Bielsku

6 lutego 2013r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Pod-
stawowej w Bystrej wraz z opiekunem  i pedagogiem szkolnym zorganizo-
wali loterię fantową na podstawie zgody wydanej przez Pana Wójta Gminy 
Wilkowice - SK.5311.002.2013, SK.KW.005.2013 z dnia 01.02.2013r. Lote-
ria odbyła się w godz. od 10.00 do 18.00 na terenie szkoły podczas corocz-
nej Zabawy Karnawałowej. W wyniku sprzedaży 229 losów po 3 zł zebrano 
kwotę 687zł, którą wpłacono na książeczkę SKO Samorządu Uczniowskie-
go. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na zakup nagród w konkur-
sach szkolnych oraz bieżące potrzeby Samorządu Uczniowskiego.

 Opiekun SU

KaRNaWałOWa LOTERIa faNTOWa

„KaRNaWał W MEsZNEJ”
W sobotę dnia 26 stycznia 2013 roku w Domu Strażaka w Mesznej 

odbyła się. Zabawa Karnawałowa” dla mieszkańców naszej wsi i okolic. 
Organizatorem zabawy był Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mesznej. 
Na fantastycznej zabawie, pełnej ciekawych zabaw i niespodzianek, przy 
orkiestrze „Hajduk” bawiło się do białego rana 75 osób.

Uzyskany dochód z zabawy zostanie przeznaczony na dofinansowanie 
bieżących remontów placówki szkolno – przedszkolnej.

Dyrekcja zespołu serdecznie dziękuje wszystkim pracownikom placówki 
i rodzicom za pomoc w organizacji zabawy.

W tym miejscu pragniemy również nadmienić, że zabawa ta mogła się 
odbyć dzięki serdeczności i życzliwości okazanej przez wielu sponsorów.

Sponsorami naszej zabawy byli:
 � Firma „PAGED – MEBLE”
 � Ochotnica Straż Pożarna
 � Koło Gospodyń Wiejskich
 � Firma handlowa BIE-MAT Leszek i Halina Biegun S.C.
 � „Chłodnia Kraus” – Łodygowice
 � Maślanka Anna – sklep „SAM” – Bystra
 � Caputa Grzegorz – sklep wielobranżowy „pod Skrzycznem” – Szczyrk
 � Biuro Centrum „GREMO” – Bielsko – Biała,
 � Spółdzielnia „BYSTRZANKA”
 � PIZZERIA „HAWA” – Bystra
 � Cukiernia „Wawa” w Bystrej
 � Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JÓZEF BOŻEK”

Wszystkim serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc, a uczestnikom 
zabawy za fantastyczną atmosferę i wspaniałą zabawę.

Dyrektor ZSP w Mesznej Małgorzata Długosz
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KOLęduJąC PRZY żłóBKu
Obrzędowe składanie życzeń, czyli kolędowanie przybierało w minio-

nych wiekach różne formy. Obejmowało chodzenie z żywymi zwierzę-
tami, maszkarami, z gwiazdą, szopką, śpiewy i życzenia różnych grup 
przebierań ców. Również dzisiaj podtrzymywane są zwyczaje związane 
z kolędowaniem. Nawiązując do tych tradycji Parafialny Oddział Akcji Ka-
tolickiej w Bystrej, przy współudziale 
ks. proboszcza Tadeusza Krzyżaka, 
zorganizował 27 stycznia br. konkurs 
kolęd i pastorałek. 

W przeglądzie wzięły udział sto trzy 
osoby. W kategorii „Kolędujący soli-
ści, duety lub trio” wystąpiło jedenastu 
wykonawców. Dzieci przedszkolne 
reprezentowała urocza Anna Bez-
ymska. Pośród uczniów szkół pod-
stawowych na równorzędne pierwsze 
miejsce zasłużyły Aleksandra Wolińska i Martyna Wyrwa. Pozostałe 
dziewczynki otrzymały wyróżnienia, a były to Amelia Grzybowiska, 
Magdalena Tchórz i Joanna Duraj. W grupie kolędującej młodzieży 
wszystkim wykonawcom przyznano wyróżnienia. Publiczność była za-
chwycona pięknym głosem Marii Pieniek. Znakomicie zaprezentowała 
się Justyna Bryzek i Natalia Wolińska. Ambitnie i z gracją zaśpiewały 
Julia Przybyła i Kamila Tran Minh. 

W kategorii „Kolędujące zespoły” wystąpiło tylko osiem grup, ale aż 
dziewięćdziesiąt dwie osoby. Bardzo miłą niespodzianką był występ 
sióstr szarytek i księży z parafii w Bystrej Krakowskiej. Grupa ta otwo-
rzyła kolędowe popołudnie wykonując mało znane pieśni bożonarodzenio-
we. Publiczność była zauroczona występem rodzin. W zespole wokalno-
instrumentalnym zabrzmiały aż cztery gitary, w tym trójki dziewczynek, 
co z pewnością wymagało wielu prób przed występem. Natomiast rodzina 
Dunatów (cztery osoby dorosłe i piątka dzieci) zachwyciły strojami, rado-
ścią i odwagą najmłodszych uczestników, niewiele większych od dzieciątka 
Jezus. Rodzina śpiewała przy akompaniamencie gitary, grzechotek i tam-
buryna. Przepięknie zaprezentowały się również dzieci przedszkolne. Gru-
pa maluszków wykonała m.in. kolędę „Boziu zostań mym braciszkiem”. 

Dzieci były przebrane w kolędujące postacie i bardzo skoncentrowane, po-
mimo błysków fleszy. Furorę zrobił Antoni Giza grający gościnnie na puzo-
nie. Natomiast dzieci ze starszej grupy przedszkolnej wykonały „Skrzypi 
wóz” i „Przybieżeli do Betlejem”. Również ci młodzi wykonawcy byli ślicznie 
poprzebierani. Odważnie i oryginalnie zaprezentowały się zespoły uczen-

nic z klas czwartych i szóstych szkoły podstawowej w Bystrej. 
Najsilniejszym, ale i najliczniejszym głosem w świątyni był zespół 
„Górolicki” z Mesznej. Prawie trzydzieścioro dzieci, w pięknych gó-
ralskich strojach, wykonało kolędy: „Święty Scepan”, „Pastuszkowie 
bracia mili” i „Za kolędę dziękujemy”. Dzieciom towarzyszyli dorośli 
instrumentaliści (akordeon, skrzypce i kontrabas). Grupę prowadzi 
p. Piotr Bezymski, który może być dumny ze swoich podopiecznych 
– w krótkim czasie młodzi wykonawcy nabyli wspaniałego brzmienia 
i prezencji. Życzymy „Górolickom” wielu sukcesów – jesteście wizy-
tówką naszej gminy, naszej góralskiej tradycji. 

Organizatorzy konkursu postarali 
się o nagrody, choćby symboliczne, 
dla każdego wykonawcy. Zakup ksią-
żek w wysokości 600 zł sfinansował 
Urząd Gminy Wilkowice – dziękuje-
my za przychylność. Organizatorzy 
dziękują za pomoc p. Olimpii Pod-
wacietnik, członkom komisji – p. Łucji 
Salachna, p. Dorocie Imielskiej, p. 
Renacie Data, p. Aleksandrowi Ada-
miec i p. Jackowi Kubik oraz wszyst-

kim osobom, które zaangażowały się w ten przegląd. 
Podsumowując, śmiało stwierdzam, że konkurs kolęd i pastorałek stał na 

wysokim poziomie. Dziękujemy wykonawcom, osobom akompaniującym 
i opiekunom za solidne przygotowanie się do występów, a nade wszystko 
za przybycie i zaśpiewanie kolęd. 

W kolejnym miejscu w naszej gminie rozbrzmiała radość z Bożego Naro-
dzenia, a tradycyjne stroje, maski i rekwizyty grup kolędujących odświeżyły 
naszą pamięć wspólnotową. Do zobaczenia i do usłyszenia za rok! 

      Aneta Krefta-Maciejowska

dRuGa sZKOła W POWIECIE BIELsKIM – TO ZOBOWIąZuJE!
sPORTOWE suKCEsY GIMNaZJaLIsTóW Z WILKOWIC.

Dobiegło końca pierwsze półrocze, w którym uczniowie Gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi w Wilkowicach doskonaląc swoje sportowe umiejętności 
uczestniczyli w wielu zawodach sportowych na poziomie gminy, powiatu 
i województwa. 

Już we wrześniu, biorąc udział w Powiatowym Mitingu Lekkoatletycz-
nym w Zabrzegu tradycyjnie przywieźli medale oraz obronili kilka tytułów 
mistrzowskich. Wśród najlepszych uczennic na wyróżnienie zasługuje: V 
miejsce Karoliny Męcner i  II miejsce Anny Przybyły w biegu na 100 metrów 
oraz IV miejsce Karoliny Mrowiec i III miejsce Jolanty Hałat w biegu na 
300 metrów. Chłopcy także zdobyli trofea. W skoku w dal III miejsce zajął 
Kacper Damek,   II miejsce - Tomasz Piotrowski. W biegu na 100 metrów – 
V miejsce Marcin Jakubiec, IV miejsce - Kacper Kadłubicki oraz I miejsce 
- Robert Staniec (mistrzem powiatu bielskiego jest już trzeci rok z rzędu!). 
Jego wynik – 11,8 sek zapewnił mu tytuł najlepszego zawodnika mitingu. 
W pchnięciu kulą, deklasując rywali, zwyciężył Maciej Franelak. 

 We wrześniu i październiku o zwycięstwo w zawodach międzysz-
kolnych rywalizowali nasi piłkarze nożni. Drużyna w składzie: R. Staniec, 
T. Piotrowski, K. Damek, R. Haczek, M. Jakubiec, J. Caputa, A. Dusza,  A. 
Haczek, P. Lekki, K. Konior, D. Sidzina, M. Duraj, K. Śpiewak i G. Gołeszny 
gromiąc swoich rówieśników z gimnazjum w Bystrej 10:1 dała nam przed-
smak czekających nas emocji związanych z jej dalszymi startami.  Zgodnie 
z oczekiwaniami nasi chłopcy zajęli I miejsce w powiecie bielskim oraz 
III miejsce w rejonie, co jest najlepszym wynikiem drużyny piłkarskiej 
w historii naszej gminy!. Dziewczęta, startując w zawodach piłki nożnej 
zajęły III miejsce w powiecie bielskim.

Siatkarki reprezentujące Wilkowice już od sierpnia przygotowują się 
do zawodów różnego szczebla. Drużyna w składzie: A. Lewińska, A. Cen-
drzak, J. Hałat, D. Szymala, A. Przybyła, J. Nowicka, M. Małkowska, A. 
Jakubiec i K. Nowak, oprócz zawodów szkolnych startuje w cyklu turniejów 
kadetek w Goczałkowicach, gdzie współzawodnicząc z dziewczętami z wo-

jewództwa śląskiego ma szanse na zdobycie medalowej pozycji. Rozgryw-
ki zakończą się w maju. 12 grudnia startowały w silnie obsadzonym turnieju 
w Chorzowie gdzie zajęły drugie miejsce przegrywając z Siemianowicami 
gorszym stosunkiem setów. Rozpoczęły także rozgrywki szkolne, gdzie 
w pierwszym meczu pokonały siatkarki z Bystrej 3:0. Podobnym wynikiem 
zakończył się pierwszy mecz siatkarzy. 

Udanie wystartowali również tenisiści stołowi, a zwłaszcza dziewczę-
ta, które w składzie: Anna Przybyła, Jolanta Hałat, Marta Małkowska oraz 
Anna Lewińska awansowały do mistrzostw powiatu. Rozgrywki w toku.

Jak zwykle w sezonie zimowym nasi uczniowie rywalizują w zawodach 
narciarskich. Tradycyjnie z dobrej strony pokazali się w Biegu Magurki, 
a narciarze zjazdowi zajęli wysokie lokaty w zawodach o Puchar Wojewo-
dy Śląskiego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty, gdzie na startujących 
460 uczestników zajęli w swoich kategoriach miejsca w pierwsze i drugiej 
dziesiątce. 

W podsumowaniu rywalizacji szkół gimnazjalnych województwa śląskie-
go za rok 2011/12 prowadzonej przez Szkolny Związek Sportowy w Ka-
towicach, Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach zajęło 92 
miejsce na ponad 240 klasyfikowanych szkół gimnazjalnych, a wśród 
szkół powiatu bielskiego ustąpiliśmy miejsca tylko Szkole Mistrzo-
stwa Sportowego ze Szczyrku! (wyniki na stronie http://www.slaskiszs.
republika.pl/tabele/gimnazjada_2011_2012.pdf).  Traktujemy to osiągnię-
cie jako szczególe wyróżnienie, będące wynikiem wspaniałej sportowej 
postawy naszej młodzieży i jest przede wszystkim jej zasługą. Naszym ma-
rzeniem utrzymanie zaszczytnego drugiego miejsca pod względem sportu 
szkolnego w powiecie bielskim. Jako opiekunowie i trenerzy naszej mło-
dzieży składamy im serdeczne gratulacje za osiągnięte wyniki w sportowej 
rywalizacji i życzymy dalszych sukcesów!

        Mgr Adam Dusza
Mgr Ryszard Dzielędziak

WYNIKI ZBIóRKI PuBLICZNEJ W PRZEdsZKOLu PuBLICZNYM W BYsTREJ
W dniu 09.02.2013 roku na podstawie decyzji Wójta Gminy Wilkowice z dnia 05.02.2013 roku, nr pisma SK.5311.003.2013, SKI.KW.006.2013, 

w Domu Strażaka w Bystrej, podczas zabawy karnawałowej dla  rodziców przeprowadzono zbiórkę publiczną polegającą na sprzedaży losów. W wy-
niku tej zbiórki pozyskano kwotę 1700 złotych, którą wpłacono na konto Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Bystrej. Kwota ta zostanie przezna-
czona na zakup wyposażenia ogrodu przedszkolnego w urządzenia służące rozwijaniu zwinności i sprawności dzieci.

Dorota Imielska – dyrektor Przedszkola Publicznego w Bystrej
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uCHWała NR XXIX/231/2012 RadY GMINY WILKOWICE Z dNIa 27 GRudNIa 2012 R.
W sPRaWIE REGuLaMINu uTRZYMaNIa CZYsTOśCI I PORZądKu

Na TERENIE GMINY WILKOWICE.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-

maniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), w zw. z art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 

4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, 
poz. 1172 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej, 

Rada Gminy Wilkowice, uchwala: 
ReGULAMIN UTRZyMANIA CZySTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TeReNIe GMINy WILKOWICe 
Rozdział 1.

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Wilkowice. 

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Wilkowice; 
2) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.); 
3) Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Wilkowice; 
4) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to właścicieli w ro-

zumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 Ustawy; 
5) koszu ulicznym - rozumie się przez to pojemniki do gromadzenia od-

padów komunalnych ustawione w przestrzeni publicznej, w szczególności 
w pobliżu punktów handlowych, na przystankach komunikacji publicznej, 
na parkingach, w parkach oraz w pasie drogowym o znacznym natężeniu 
ruchu pieszych; 

6) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady określone 
w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001r., o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 
ze zm.) 

7) odpadach wielogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze 
strumieni odpadów komunalnych wymienionych w Krajowym Planie Go-
spodarki Odpadami, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze wzglę-
du na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych po-
jemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

8) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady 
ulegające biodegradacji zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz 1243 ze zm); 
9) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady zielone zgodnie 

z art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, 

poz.1243 ze zm.); 
10) kompostowniku – rozumie się przez to pojemnik, w którym przebie-

ga kompostowanie odpadów biodegradowalnych, w wyniku czego otrzy-
muje się kompost; 

11) odpadach opakowaniowych – rozumie się przez to odpady opako-
waniowe zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o opa-
kowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz 638 
ze zm.); 

12) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to odpady niebez-
pieczne zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz 1243 ze zm.); 

13) selektywnym zbieraniu odpadów - rozumie się przez to działanie 
zdefiniowane w art. 3 ust. 3 pkt 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., 
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 ze zm.) w zw. 
z art.3 ust. 2 pkt 5 oraz art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy ; 

14) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to nieczystości ciekłe 
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.); 

15) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to zbiorniki bez-
odpływowe zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r., 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz 391 
ze zm); 

16) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta zgod-
nie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

29 czerwca 2001r., o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodar-
skich (Dz. U. z 2007 r., Nr 133, poz. 921 ze zm); 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości 
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i po-

rządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie, zgodnie z § 8 ust. 
4 regulaminu, selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym obej-
mujących frakcje: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań 
wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegrada-
cji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także 

W GOsPOdaRCE OdPadaMI ZaCZNIJMY Od REGuLaMINu 
uTRZYMaNIa PORZądKu I CZYsTOśCI W GMINIE

W związku z przyjętymi przez parlament zmianami do ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach, będzie możliwe  przyjęcie, przez nasz 
samorząd, pozostałych uchwał dotyczących gospodarowania odpadami 
na terenie Gminy Wilkowice. Prace nad projektami tych uchwał trwają już 
od miesięcy. Jednakże  ze względu na szeroko krytykowany kształt wspo-
mnianej ustawy, parlament przegłosował proponowane przez samorządy 
zmiany, które w naszej ocenie wychodzą częściowo naprzeciw naszym 
oczekiwaniom. Dlatego, przez ostatnie tygodnie obserwowaliśmy zacho-
dzące zmiany w ustawie, jak i przyjmowane w międzyczasie uchwały przez 
samorządy sąsiednie i proponowane w nich rozwiązania gospodarowania 
odpadami. 

Do przyjętej przez Radę Gminy w dniu 26 września 2012 r. uchwały 
o wyborze metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami w zależ-
ności od ilości zużytej wody na nieruchomości, dokonane zmiany w usta-
wie pozwalają na uproszczenie wzoru deklaracji, a tym samym łatwiejsze 
i prawidłowe jej wypełnienie. W związku z powyższym, w tym wydaniu Gło-
su, prezentujemy naszym Czytelnikom pełny tekst Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku w Gminie Wilkowice. Jest to podstawowy dokument 
regulujący, między innymi, zasady dotyczące gospodarowanie odpadami 
na terenie naszej gminy, z którym winien zapoznać się każdy mieszkaniec 
i właściciel nieruchomości. Umieszczenie tego dokumentu w środkowej 
części wydania Głosu, ma umożliwić Państwu zatrzymanie go na dłużej 
oraz skorzystanie ze wzoru wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów ko-
munalnych, zawartej z firmą Ekoład Sp. z o.o.

W pierwszej połowie marca br., na  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, 
zostaną przyjęte wszystkie niezbędne, pozostałe uchwały dotyczące, 
metod naliczania opłat, wysokości stawek, wzoru deklaracji oraz zakresu 

świadczonych usług, w zamian za uiszczoną opłatę. W następnym wydaniu 
Głosu, przybliżymy Państwu treść tych dokumentów i zamieścimy wzór de-
klaracji wraz z objaśnieniami umożliwiającymi jej prawidłowe wypełnienie 
przez właścicieli nieruchomości i złożenie jej do końca kwietnia. Po złoże-
niu właściwie wypełnionej deklaracji w urzędzie gminy, dane w nich zawar-
te zostaną wprowadzone do systemu komputerowego. Następnie z sys-
temu wygenerowane zostaną druki wymiaru opłaty za gospodarowanie 
odpadami z numerami indywidualnych kont, na które przyjmowane będą 
wpłaty od właścicieli nieruchomości. Nadmienić w tym miejscu należy, iż do 
końca czerwca br., spółka Ekoład w myśl zawartych umów z właścicielami 
nieruchomości, będzie realizowała usługi wywozu odpadów. Od lipca usłu-
gę tą wykonywać będzie firma wyłoniona w drodze przetargu, na podstawie 
umowy zawartej z Wójtem Gminy. Zgodnie z przyjętą uchwałą z dnia 27 
grudnia 2012r. dotyczącą terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami, pierwszy termin płatności  upływa z końcem 
drugiego miesiąca danego kwartału tj. 31 sierpnia 2013 roku.

Wszelkie wątpliwości, pytania i uwagi dotyczące treści regulaminu prosi-
my zgłaszać mailowo lub telefonicznie do komórki gospodarowania odpa-
dami pod nr tel. 33499-00-77 w. 402, mail: blipart@wilkowice.pl 

Na zadane pytania i uwagi postaramy się odpowiedzieć w następnym 
wydaniu „Głosu…”. 

Zwracamy uwagę, że na stronie internetowej urzędu www.wilkowice.pl 
znajduje się zakładka: ekologia – gospodarka odpadami, na której będzie-
my zamieszczać wszelkie informacje związane z gospodarką odpadami 
komunalnymi.

Zastępca Wójta 
Aleksander Adamiec
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prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach do-
mowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumu-
latorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych 
odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, rozbiórkowych i po-
piołu oraz zużytych opon. 

2. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych nadających się do 
odzysku, należy umieszczać 

w osobnych pojemnikach. 
3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone 

powstające na terenie nieruchomości, można poddawać procesowi kom-
postowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu. 
W przypadku braku możliwości kompostowania odpadów biodegradowal-
nych na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy gromadzić je 
w przeznaczonym do tego celu pojemniku, wymienionym w § 6 i dostarczyć 
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

4. Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić odrębnie od pozosta-
łych odpadów komunalnych i przygotować do usunięcia w terminach okre-
ślonych w harmonogramie wywozu odpadów wielkogabarytowych przez 
podmiot odbierający, bądź dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozo-
stałych odpadów komunalnych, wyłącznie w wydzielonym przez prowadzą-
cego remont miejscu lub pojemniku i dostarczyć do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

6. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktu zbiórki zlokali-
zowanym w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wil-
kowicach przy ul. Wyzwolenia 18 oraz w punkcie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 

7. Zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zużyte opony, można dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych na terenie gminy Wilkowice. 

8. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków 
komunikacyjnych oraz dróg publicznych należy gromadzić poza terenem 
przystanku komunikacyjnego w sposób nieutrudniający zatrzymywania się 
pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów. 

9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia, bez zbęd-
nej zwłoki, błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni części 
nieruchomości służących do użytku publicznego. 

10. Uprzątnięcie nie może odbywać się poprzez zgarnięcie błota, śnie-
gu, lodu i innych nieczystości na teren nieruchomości sąsiednich, w tym 
w szczególności na drogi publiczne. 

11. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń nie 
może powodować szkód w mieniu osób trzecich. 

12. Mycie pojazdów samochodowych, jeżeli odbywa się poza myjnia-
mi, dozwolone jest na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powsta-
jące ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej przez urządze-
nie oczyszczające lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ścieki takie nie 
mogą być odprowadzane bezpośrednio do cieków wodnych lub do ziemi. 

13. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodo-
wymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpa-
dów w pojemnikach do tego przeznaczonych, 

2) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy bieżącej obsługi i drob-
nych napraw, 

3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla wła-
ścicieli sąsiednich nieruchomości. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 
1) Wyposażenia nieruchomości w opisane w rozdziale III pojemniki, słu-

żące do zbierania odpadów komunalnych. 
2) Utrzymywania w należytym stanie sanitarnym miejsc przeznaczonych 

do gromadzenia odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. 
3) Przekazywania podmiotom odbierającym poszczególne strumienie 

odpadów komunalnych w terminach ustalonych w harmonogramie i w roz-
dziale IV regulaminu. 

4) Terminowego regulowania należności za odbieranie i gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

5) Na terenach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Wil-
kowice, obowiązki właściciela nieruchomości realizuje podmiot zarządzają-
cy nieruchomością w imieniu Gminy lub podmiot władający nieruchomością 
na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na 

drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników 
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym 

§ 5. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości oraz na 
drogach publicznych przeznacza się pojemniki, kontenery, worki, kosze na 
śmieci. 

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych przez 
właścicieli nieruchomości stanowią jego własność. 

§ 6. 1. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy 
to : 

1) pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe o następujących po-
jemnościach: 60 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l; 

2) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 70 l; 
3) worki przeznaczone do gromadzenia zmieszanych odpadów komu-

nalnych oraz przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów; 
4) kontenery o pojemności 1,5 m3, 5,0 m3, 7 m3, 10 m3; 11,0 m3; 
5) kompostowniki do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji. 
2. Pojemniki muszą spełniać wymagania określone odpowiednimi nor-

mami i być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym 
(w stanie nieuszkodzonym), w sposób uniemożliwiający dostęp zwierzę-
tom. Opróżniony pojemnik nie powinien wydzielać nieprzyjemnego zapa-
chu. 

3. Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, na której wytwa-
rzane są odpady. 

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkań-
cy, wytwarzający odpady i prowadzący działalność gospodarczą, kierujący 
placówkami oświatowymi, zdrowia, zobowiązani są dostosować pojemność 
pojemników do swych indywidualnych potrzeb, biorąc pod uwagę cykl od-
bioru oraz poniższe miesięczne wskaźniki nagromadzenia odpadów: 

1) zabudowa jednorodzinna - 40 l na osobę; 
2) zabudowa wielorodzinna – 40 l na osobę; 
3) szkoły wszelkiego typu – 8 l na ucznia i pracownika; 
4) żłobki i przedszkola – 8 l na każde dziecko i pracownika; 
5) pensjonaty, hotele, schroniska i inne placówki noclegowe – 20 l na 

jedno łóżko; 
6) szpitale, hospicja, domy opieki - 20 l na 1 łóżko; 
7) przychodnie i gabinety lekarskie – 15 l na każdą osobę wykonującą 

pracę; 
8) lokale gastronomiczne - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne; 
9) sklepy, hurtownie, lokale handlowe – 30 l na każdego pracownika 
10) obiekty małej gastronomii co najmniej jeden pojemnik o pojemności 

120 l; 
11) ogrody działkowe, domki letniskowe – 30 l na każdą działkę w okre-

sie sezonu od 1 marca do 
31 października każdego roku i 5 l poza tym okresem; 
12) zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne w odniesieniu do po-

mieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 12 l na każde-
go pracownika. 

13) targowiska – 50 l na każde stanowisko w punkcie handlowym; 
14) cmentarze – 5 l na każde 10 miejsc pochówku; 
15) obiekty sportowe – (stadiony, hale widowiskowo-sportowe, korty itp.) 

1 l na osobę korzystającą z obiektu; 
§ 8. 1. Dla ustalenia minimalnej pojemności pojemników dla zbierania 

odpadów komunalnych przyjmuje się średnie ilości odpadów komunalnych 
wytwarzanych w gospodarstwach domowych i innych źródłach, w ciągu 
1 miesiąca. 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której za-
mieszkują mieszkańcy oraz na terenie nieruchomości, która 

w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy 
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powsta-
ją odpady komunalne, gdzie zamieszkuje: 

1) nie więcej niż 2 osoby – 60 litrów 
2) powyżej 2 do 5 osób – 110 litrów 
3) powyżej 5 osób- 240 litrów. 
3. Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować 

pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod 
uwagę normatywy zapisane w § 6 i 7 regulaminu. 

4. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić 
w następujący sposób: 

1) odpady ulegające biodegradacji: 
a) w zabudowie jednorodzinnej - właściciel nieruchomości może składo-

wać je w przydomowym kompostowniku, (który winien być tak usytuowany 
by nie powodować uciążliwości dla przyległych nieruchomości); w przeciw-
nym wypadku, zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w odrębny po-
jemnik do zbierania tych odpadów, 

b) w zabudowie wielorodzinnej, cmentarzach, targowiskach, ogrodach 
działkowych – zarządca nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nie-
ruchomość w odrębne pojemniki (odpowiednio oznakowane), na odpady 
ulegające biodegradacji, które odbierane będą przez podmiot odbierający, 

2) odpady opakowaniowe: 
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a) w zabudowie jednorodzinnej – należy składać do pojemnika na opa-
kowania i przekazywać na bieżąco podmiotowi odbierającemu odpady ko-
munalne, 

b) w zabudowie wielorodzinnej – odpady należy przekazywać do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do pojemników usta-
wionych przez zarządcę nieruchomości, które odbierane są przez podmiot 
odbierający, 

3) sprzęt elektryczny i elektroniczny w zabudowie jednorodzinnej i wie-
lorodzinnej – należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania od-
padów komunalnych lub dostarczyć do placówek sprzedaży detalicznej 
artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-tele-
wizyjnych, zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi 
odpadami, 

4) odpady niebezpieczne : 
a) akumulatory, świetlówki, opakowania po środkach chemicznych oraz 

inne chemikalia nie mogą być składowane razem z innymi odpadami komu-
nalnymi i winny być przekazane do gminnego punktu selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych; 

b) mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą zwrócić je bez-
płatnie do punktu usytuowanego w Samodzielnym Gminnym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18 lub dostarczyć 
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

c) zużyte baterie - należy umieszczać w pojemnikach na zużyte baterie, 
rozmieszczonych na terenie gminy w placówkach oświatowych lub dostar-
czyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

d) pozostałe odpady niebezpieczne należy gromadzić w pojemnikach 
rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i sprzętu 
gospodarstwa domowego oraz radiowo - telewizyjnych, 

w placówkach sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, w pla-
cówkach sprzedaży detalicznej paliw płynnych i gazowych, warsztatach 
samochodowych, punktach wymiany oleju lub przekazywać je do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół, należy składować w pojem-
nikach wyszczególnionych w § 6 ust. 1. 

5. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są do: 
1) wyposażenia miejsca, w którym odbywa się impreza masowa, w jeden 

pojemnik o pojemności 120 l na 50 osób uczestniczących w imprezie oraz 
w szalety przenośne w minimalnej liczbie: jeden szalet na 200 osób uczest-
niczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli 
jest on dłuższy liczby te należy zwiększyć o 50 % w stosunku do podanych 
wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; 

2) przed imprezą zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi celem 
wyposażenia miejsc imprezy 

w kosze oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 
godzin po zakończeniu imprezy. 

§ 9. 1. Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbiera-
nia odpadów komunalnych 

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych 
oraz zbiorników bezodpływowych należy uwzględniać przepisy Rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późń. zm.); 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, przystanki 
komunikacji, parki są wyposażone w kosze uliczne, zgodnie 
z zasadami: 

a) na chodnikach odległości pomiędzy koszami ulicznymi 
powinna być dostosowana do panującego na danym terenie 
ruchu pieszych, 

b) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lo-
kalizować w otoczeniu wiaty przystankowej, a jeśli jej nie ma 
to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku, wielkość koszy ulicz-
nych została określona w § 6 ust. 1 pkt 2, 

3) na terenach innych niż drogi publiczne przeznaczonych 
do użytku publicznego, należy umieścić co najmniej jeden kosz 
uliczny. 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów 

komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego 
§ 10. 1. Gmina zapewnia możliwość pozbywania się odpa-

dów komunalnych poprzez: 
1) odbieranie odpadów komunalnych bezpośrednio z terenu 

nieruchomości, realizowane przez podmiot odbierający odpa-
dy, 

2) dostarczenie odpadów komunalnych przez właścicieli 
nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 
2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki prze-

znaczone do zbierania odpadów komunalnych, w terminie odbioru tych 
odpadów, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd specjalistycz-
nym pojazdom, w taki sposób by nie powodować zagrożeń w ruchu dro-
gowym. 

3. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości powinien odby-
wać się w sposób systematyczny, z częstotliwością co najmniej jeden raz 
w miesiącu a w miesiącach lipiec, sierpień dwa razy w miesiącu, zgodnie 
z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. 

4. Dopuszcza się możliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w innym dodatkowym terminie, uzgodnionym przez właści-
ciela z podmiotem odbierającym. 

5. Odbiór odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego odbywać się będzie nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. 

6. Sposób pozbywania się odpadów: 
1) Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości, przed ich 

zgromadzeniem w określonych w § 6 pojemnikach, należy poddać segre-
gacji mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych, 
zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz szkła, metalu, two-
rzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, popiołu, odpadów ko-
munalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych 
ulegających biodegradacji. 

2) We wskazanym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunal-
nych będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
b) zużyte baterie i akumulatory, 
c) przeterminowane leki i chemikalia, 
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
e) odpady budowlane i rozbiórkowe, 
f) zużyte opony, 
g) popiół, 
h) odpady zielone, 
i) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulega-

jące biodegradacji. 
3) Ponadto będzie można dostarczać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych następujące rodzaje odpadów zebranych selektywnie: 
a) papier, 
b) metal, 
c) szkło, 
d) tworzywa sztuczne, 
e) opakowania wielomateriałowe. 
7. Zasady funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów ko-

munalnych dla mieszkańców gminy, jego lokalizacja oraz szczegółowy za-
kres świadczenia usług przez ten punkt, zostaną określone odrębnie oraz 
podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Wilkowice. 

8. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz 
z terenów przeznaczonych do użytku publicznego odbywa się poprzez: 

a) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i następuje w spo-
sób bieżący za pośrednictwem przyłącza kanalizacyjnego lub 

b) odprowadzanie nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego 
nieczystości ciekłych lub 

Imię i Nazwisko data

ulica i nr domu
EKOŁAD” Sp. z o.o

ul. Swojska 3
43-365 Wilkowice

miejscowość, kod

nr dowodu osobistego

WYPOWIEDZENIE

Wypowiadam z dniem 31.03.2013r., umowę nr…………….o świadczenie 
usługi wywozu i składowania odpadów komunalnych.

podpis
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c) odprowadzanie nieczystości ciekłych do przydomowej oczyszczalni 
ścieków bytowych. 

9. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanaliza-
cyjnej z uwagi na brak możliwości technicznych, są zobowiązani do opróż-
niania zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni 
przydomowej poprzez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa posiadające 
wymagane zezwolenie, dysponujące odpowiednimi, dostosowanymi do 
tego pojazdami. 

10. Opróżnianie zbiornika bezodpływowego należy dokonywać z czę-
stotliwością zapewniającą niedopuszczanie do przepełnienia i wylewania 
zawartości na powierzchnię terenu nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 
Podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać 
dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie 
stopnia ich oczyszczania a osady w nich powstałe winny być usuwane 
zgodnie z instrukcją eksploatacji. 

11. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospo-
darstwa rolnego lub dla utrzymania terenów zielonych, m in. podlewania 
ogrodów i innych terenów zieleni, mogą zainstalować odrębne liczniki do 
pomiaru zużycia wody na ww. potrzeby. 

§ 11. 1. Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych 
przez podmiot uprawniony należy odtransportować do stacji zlewnych wła-
ściwych dla Gminy Wilkowice i określonych w zezwoleniach udzielanych 
przez wójta na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowychi transportu nieczystości ciekłych.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami 
§ 12. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizo-

wanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunal-
nych, a także zapobiega gromadzeniu odpadów w miejscach do tego nie 
przeznaczonych. Podejmuje działania promujące postawy zmierzające do 
ograniczenia ilości odpadów powstających na nieruchomościach, w tym 
odpadów niesegregowanych. 

2. Zaleca się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości kompostowa-
nia odpadów zielonych 

w obrębie tej nieruchomości, na której powstają. 
3. Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Wilkowice kierowane 

będą do instalacji wskazanej 
w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego dla Regionu IV.
 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu 

ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do za-
chowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę 
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszcze-
niem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowa-
nia nad nimi właściwej opieki i dozoru. 

3. Utrzymywanie psa na terenie nieruchomości może mieć miejsce wów-
czas, gdy pies znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub nieruchomość 
jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa. 

4. Psy wykorzystywane do pilnowania powinny być zabezpieczone przed 
wydostaniem się poza teren pilnowanego obiektu, a obiekt powinien posia-
dać odpowiednią tabliczkę informacyjną. 

5. Wyprowadzanie psów na terenach przeznaczonych do użytku wspól-
nego (publicznego) wymaga: 

1) prowadzenia psa na smyczy, a w przypadku ras psów uznawanych za 
agresywne lub psów w inny sposób zagrażających otoczeniu dodatkowo 
należy psu założyć kaganiec, 

2) natychmiastowego usuwania, przez osoby wyprowadzające zanie-
czyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta, za wyjątkiem osób niewido-
mych, korzystających z psów przewodników. 

6. Nie należy wprowadzać zwierząt domowych na tereny placów gier 
i zabaw, piaskownic dla dzieci. 

7. Ponadto do obowiązków właścicieli zwierząt domowych należy niedo-
puszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez te zwierzęta. 

§ 14. 1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wilkowi-
ce i umieszczaniem ich 

w schronisku dla bezdomnych zwierząt zajmuje się specjalistyczna fir-
ma, zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wilkowice. 

2. Zbieraniem zwłok bezdomnych zwierząt zajmuje się specjalistyczna 
firma zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wilkowice.

 
Rozdział 7.

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na 
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich 

utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach 

§ 15. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na tere-
nach wyłączonych z produkcji rolniczej, przy spełnieniu przez właściciela 
nieruchomości następujących warunków: 

1) posiadania budynków gospodarskich, przeznaczonych do hodowli 
zwierząt, spełniających wymogi prawa budowlanego, 

2) utrzymywania zwierząt w taki sposób, by emisje, będące jej skutkiem, 
były ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona, 

3) przestrzegania przepisów sanitarno–epidemiologicznych, 
4) gromadzenia i usuwania nieczystości w sposób zgodny z prawem, 

a także niepowodującym zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych, 

5) zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczeniem nierucho-
mości, 

6) zwalczania insektów i gryzoni, 
7) przekazywania padłych zwierząt do punktów utylizacji. 
2. Zezwala się na chów pszczół na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej pod warunkiem utrzymywania pasiek w takiej odległości od gra-
nicy sąsiednich nieruchomości, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie 
zakłócały korzystania z tych nieruchomości. 

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej 

przeprowadzania 
§ 16. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 
1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi, 
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowied-

nio do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-
spożywczych. 

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy 
przeprowadzić co najmniej raz w roku, w miesiącach od wrze-
śnia do października. 

3. W przypadkach uzasadnionych stanem zagrożenia sa-
nitarnego, dodatkowe terminy przeprowadzenia deratyzacji 
podane zostaną do publicznej wiadomości w drodze obwiesz-
czenia. 

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe 

§ 17. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z ni-
niejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Wilkowice, przy 
pomocy służb Urzędu Gminy Wilkowice oraz Straży  Gminnej. 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wil-
kowice. 

§ 19. Traci moc uchwała nr LII/405/2006 Rady Gminy Wilko-
wice z dnia 21 września 2006 r. w sprawie regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice. 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartosz Olma

Na odwrocie podajemy naszym czytelnikom FORMULARZ wy-
powiedzenia umowy o świadczenie usługi wywozu i składowania 
odpadów komunalnych zawartych z firmą ,,EKOŁAD”. Może on 

stanowić również wzór dla właścicieli nieruchomości, którzy mają 
podpisaną umowę z inny przedsiębiorcą.(dotyczy nieruchomości 

niezamieszkałych)

Zachęcamy naszych mieszkańców do wypowiadania 
zawartych umów na wywóz odpadów komunalnych.
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KRZTusIEC – ZaPOMNIaNa CHOROBa, WsPółCZEsNE ZaGROżENIE

VENI, VIdI, VICI GMINY WILKOWICE Na MaZuRaCH

Krztusiec, inaczej zwany w czasach naszych babć kokluszem, to choro-
ba wywoływana przez bakterię Bordetella pertussis, czyli pałeczkę krztu-
śca. Jest to zakaźna choroba układu oddechowego, charakteryzującą się 
występowaniem długotrwałego, męczącego, napadowego kaszlu.

Choroba jest szczególnie niebezpieczna dla noworodków oraz dzieci po-
niżej pierwszego roku życia, ze względu na ciężki, niejednokrotnie zagra-
żający życiu, przebieg infekcji w tej grupie wiekowej.

Zakażenie następuje drogą kropelkową w wyniku bezpośredniego kon-
taktu z chorym. Okres wylęgania wynosi od jednego do trzech tygodni. 
Zakaźność jest największa w pierwszych trzech tygodniach choroby. Kla-
syczny przebieg infekcji możemy podzielić na trzy fazy: początkowy okres 
nieżytowy, fazę kaszlu napadowego oraz okres zdrowienia.

I faza nieżytowa: trwa od 1 do 2 tygodni, występuje złe samopoczucie, 
nieżyt nosa, łzawienie oczu, łagodny, suchy kaszel, stan podgorączkowy; 
u noworodków i niemowląt często faza nieżytowa trwa krótko i jest niezau-
ważana.

II faza kaszlu napadowego: trwa od 1 do 6 tygodni, występuje w tym 
okresie choroby kaszel napadowy, powtarzający się, męczący, ze świstem 
wdechowym (tzw. „pianie koguta”) i wymiotami po napadzie kaszlu. Cza-
sami napadom kaszlu towarzyszy sinica i epizody bezdechu (szczególnie 
u niemowląt) lub „zanoszenie się’’. Napadom kaszlu mogą także towarzy-
szyć omdlenia lub nadmierne pocenie.

W drugim, najbardziej niebezpiecznym okresie choroby, może dochodzić 
do powikłań dających trwałe uszkodzenia np. do uszkodzenia ośrodkowe-
go układu nerwowego w wyniku encefalopatii.

III faza zdrowienia: od 2 do 12 tygodni,; w tym okresie stopniowo zmniej-
sza się częstotliwość napadów kaszlu i ich nasilenie oraz występuje nad 
reaktywność dróg oddechowych na różne bodźce np. słuchowe, świetlne.

Jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się tej groźnej infekcji?
Szczepionkę przeciwko krztuścowi, stosowaną do czasów współcze-

snych, wprowadzono do kalendarza szczepień na początku lat sześćdzie-

siątych dwudziestego wieku – aby walczyć z powtarzającymi się w okresie 
powojennym epidemiami krztuśca. Spowodowało to stopniowy spadek za-
chorowań obserwowany aż do roku 1990, jednak od roku 1998 ponownie 
liczba osób zapadających na tę infekcję z różnych względów wzrasta. Jed-
nym z powodów może być np. stopniowo wygasająca odporność poszcze-
pienna dzieci (trwająca od 5–10 lat) i związana z tym większa zapadalność 
młodych osób dorosłych. Ponadto, powraca zagrożenie tą chorobą małych 
dzieci ze względu na częste odroczenia, niepełny schemat szczepień lub 
wręcz nawet rezygnacja ze szczepień niektórych dzieci z powodu działań 
ruchów anty szczepionkowych.

W związku z tymi faktami istnieje pilna potrzeba działań środowiskowych 
zwiększająca odporność populacyjną na tę jednostkę chorobową. Mamy 
możliwość wyboru kilku opcji:

tzw.” strategia kokonu” obecnie propagowana w kilku krajach europej-
skich, to szczepienie członków rodzin, w których są małe dzieci jeszcze nie-
uodpornione np. młodych rodziców; w tym przypadku bierze się pod uwagę 
fakt, że ani noworodki, ani niemowlęta przed drugim szczepieniem nie mają 
odporności na krztusiec, a dla nich choroba jest najgroźniejsza

szczepienie dodatkowymi dawkami dzieci i młodzieży u których ob-
serwuje się stopniowe wygasanie odporności ze względu na odległość 
od ostatniej dawki przypominającej; mamy okazję wykorzystania nowych 
możliwości jakie dają nam szczepionki Boostrix lub Adacel np. zamieniając 
szczepionkę w 12rż dT na płatną zalecaną szczepionkę dTpa

szczepienie dorosłych szczepionkami zalecanymi w celu przedłużenia 
odporności na późniejsze lata życia

Diagnostyka krztuśca jest trudna.Dostępne są metody serologiczne wy-
krywające swoiste przeciwciała w surowicy. Badanie to może być zleco-
ne bezpłatnie przez specjalistę chorób zakaźnych pracującego w poradni 
chorób zakaźnych, która ma podpisany kontrakt z NFZ lub można takie 
badanie zrobić odpłatnie.    Lek.med. ewa Lasek

Kierownik SGZOZ Katarzyna Banet-Skwarna

„…na wierzchołkach brzóz rośnie Litwa na wysokich jodłach wschodzi 
Rosja…”, to fragment wiersza poety Krzysztofa Lisowskiego pod tytułem 
„Magia”, który świetnie oddaje klimat ziemi gołdapskiej. 

Miasto Gołdap to stolica tej krainy łowców przygód. Ziemia gołdapska 
leży nie tylko na pograniczu geograficznym Polski, ale i na pograniczu kul-
turowym, gdzie na wschodnim krańcu dawnych Prus Wschodnich krzyżują 
się różne kultury, a historia miesza nazwy polskie ze staropruskimi, litewski-
mi i niemieckimi – Błędziszki, Dubeniki, Maciejowięta, Żytkiejmy, Jurkiszki, 
Botkuny.

Pośród niespotykanie zdrowych lasów i morenowych wzgórz zostały 
wytyczone ciekawie ukształtowane i urozmaicone trasy narciarskie, na 
których w dniach 16 i 16 lutego br., rozegrano już XXVI Bieg Jaćwingów, 
w których wystartowało około 400 zawodników, w różnych kategoriach wie-
kowych. Wśród nich znaleźli się zawodnicy LKS „Klimczok-Bystra” repre-
zentujący Gminę Wilkowice, zaproszoną do udziału przez Burmistrza Pana 
Marka Mirosa.

Zawody miały charakter otwarty – startowali tzw. amatorzy z zawodnika-
mi licencjonowanymi, ze startów wspólnych, stylem klasycznym.

Zawodnicy naszego klubu godnie reprezentowali naszą Gminę, zdoby-
wając:

- w kategorii dziewczynek Malwinka Mroczkowska  zajęła II m. ze stratą 
3 sek. do zwyciężczyni,

- w kategorii I kl. gimnazjalnych – Weronika Mikociak I m., a Kamila 
Adamczyk II m.

- w kategorii II kl. gimnazjalnych chłopców – Sebastian Bożek V m. (biegł 
ze złamanym kijkiem). 

W drugim dniu zawodów wystartowała w kategorii seniorek trenerka na-
szych zawodników – Beata Szymańczak, która w biegu na 20 km stylem 
klasycznym zdeklasowała swoje konkurentki zwyciężając i w swojej kate-
gorii i w klasyfikacji generalnej. 

Zawody były zorganizowane nadzwyczajnie sprawnie, zgodnie z wytycz-
nymi Komisji Sędziowskiej PZN, a jednocześnie w duchu sportowego świę-
ta dla wszystkich zawodników, gości miasta i jego mieszkańców. 

Włodarze ziemi gołdapskiej – Burmistrz Miasta Gołdap Pan Marek Miros, 
Starosta Powiatu Gołdapskiego Pan Andrzej Ciołek, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Jarosław Słoma i Wojewoda Warmińskomazurski Marian Po-

dziewski, zaprosili do Gołdapi słynnych złotych medalistów: Mistrza Świata 
z 1978 r., z Lahti Józefa Łuszczka i olimpijskiego z Sapporo złotego meda-
listę, Wojciecha Fortunę – aktualnego mieszkańca miejscowości Szelment 
na Mazurach, ok. 30 km od Gołdapi. 

Zapraszający osobiście obecni w czasie trwania zawodów wręcza-
li zawodnikom miejsc od I do VI dyplomy, puchary i upominki. Sportowe 
osobistości towarzyszyły wyróżnianym w czasie podniosłej dekoracji, przy 
dźwiękach fanfar i obecności oryginalnie wyrychtowanego Jaćwinga. Cie-
kawostką imprezy był fakt, iż zawody były okazją dla rywalizacji sportowej 
grup zawodowych strażaków, pograniczników, policji i leśników.

W tym miejscu, w imieniu całej 8-osobowej reprezentacji naszej ekipy, 
najserdeczniej dziękuję Gminie Wilkowice w osobie jej Wójta Mieczysława 
Rączki szczególnie, reprezentowanej w Gołdapi przez Przewodniczącego 
Komisji Sportu Pana Piotra Pielesza.

Za umożliwienie nam udziału, po raz pierwszy, z nadzieją, że nie ostatni, 
w słynnym już, mającym ambicje zakwalifikowania się do biegów Eurolop-
pet, Biegu Jaćwingów a gospodarzom, ze szczególnym uwzględnieniem, 
Pana Marka Kuskowskiego, dyrektora miejscowego MOSiR-u za rzadko 
spotykaną przyjazność, którą otoczył naszą ekipę. 

Pan Piotr Pielesz na zakończenie imprezy podziękował gospodarzom 
i organizatorom za zaproszenie, przy okazji wręczając materiały promo-
cyjne i drobne upominki przedstawicielom ziemi gołdapskiej. Prezes LKS 
„Klimczok-Bystra” przekazał okolicznościowe patery. 

Na koniec pragnę podziękować kierowcy mikrobusa Panu Wojciechowi 
Foryś, z którym bezpiecznie przejechaliśmy trudną zimową trasę o długości 
prawie 1500 km. 

P.S. Gołdap na Mazurach to wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Tam 
warto odpocząć. Ciekawe tradycje, historia i wyjątkowa przyroda - piękne 
lasy i jeziora. Na Mazurach każdy znajdzie coś dla siebie. Nieważne jak 
lubimy wypoczywać – czynnie czy biernie, na żaglach, w siodle, w kajaku, 
czy pod namiotem, poszukując perełek architektury od tradycyjnej do pała-
cowej, oryginalnych wnętrz, smaków czy zapachów lokalnego dziedzictwa 
kulinarnego, oglądając wschody czy zachody słońca – tam zawsze dosko-
nale można wypocząć. Z pełną odpowiedzialnością za efekt można zachę-
cić do odwiedzenia Mazur o każdej porze roku.

Zbigniew Banet

dZIęKuJEMY WsZYsTKIM MIEsZKaŃCOM NasZEJ GMINY,
za finansowe wsparcie idei  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 
XXI Finału. To m.in. dzięki Państwa hojności Sztab SP Wilkowice zebrał,

„Dla ratowanie życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”
46 550 złotych.

Ponadto: EURO                           72,58
  Funty                               4,88
  Korona Czeska            282 
  Dolar Amerykański           1
  Biżuteria                           7 sztuk

cd. na str. 12
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Jak w poprzednich latach, tak i w tym roku pragniemy serdecznie zaprosić 
nie tylko siedmioletnie, ale także sześcioletnie dzieci do naszej szkoły o ponad 
stuletniej już tradycji. Uczniowie, którzy uczęszczają do naszej placówki, mogą 
liczyć na życzliwość wszystkich pracowników, którzy dokładają wszelkich starań, 
by czas spędzany u nas był dla nich jak najbardziej interesujący oraz efektywnie 
wykorzystany. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna we współpracy z Radą Rodziców 
i władzami Gminy podejmuje starania, by nasza placówka była jak najlepiej przy-
gotowana do przyjęcia tych najmłodszych uczniów.

Warto więc zastanowić się, kiedy można czy nawet należy zapisać swoje 
dziecko do szkoły?

W podstawie programowej wychowania przedszkolnego określono oczekiwa-
ne i pożądane umiejętności dziecka, które kończy przedszkole i ma rozpocząć 
naukę w I klasie szkoły podstawowej. Większość z tych umiejętności jest syste-
matycznie kształtowana u dzieci w wieku przedszkolnym, co znaczy, że powinny 
one posiadać dojrzałość szkolną i predyspozycje do podjęcia nauki w szkole.

Od dziecka rozpoczynającego naukę szkolną oczekujemy więc tylko:
 ▪umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych (ubieranie, posiłki, to-

aleta itp.),
 ▪radzenia sobie w typowych, codziennych sytuacjach,
 ▪rozumienia, że trzeba dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych,
 ▪rozumienia treści poleceń i dążenia do wykonania zadania,
 ▪umiejętności porozumiewania się, w tym zadawania pytań i słuchania odpo-

wiedzi, a także przywitania się, przedstawienia, zaproszenia dzieci do zabawy, 
zwrócenia się o pomoc, zabawy w dziecięce gry i stosowania się do ich reguł,

 ▪chęci zapamiętania krótkich tekstów (wierszy czy piosenek),
 ▪współdziałania z rówieśnikami i z dorosłymi,
 ▪wytrwałości w realizowaniu zadań i własnych pomysłów,
 ▪przeciętnej sprawności ruchowej,
 ▪przygotowania do nauki czytania i pisania – zainteresowania książeczkami, 

opowiadania historyjki obrazkowej, dzielenia słów na sylaby, dobrej koordynacji 
ruchowej i sprawności ręki (rysowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie),

 ▪przygotowania do nauki matematyki – porównywania liczebności i wielkości 
przedmiotów, liczenia, dodawania i odejmowania na konkretach, określania po-
łożenia przedmiotów oraz lewej i prawej strony, rozumienia kolejności pór roku, 
dni tygodnia i miesięcy.

Przydatna w szkole będzie otwartość dziecka na nowe sytuacje i nowe do-
świadczenia oraz odporność emocjonalna w trudnych sytuacjach.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie sześciolatki a nawet siedmiolatki 
są w stanie osiągnąć wyżej wymienione umiejętności. Dotyczy to na przykład 
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W takich przypadkach nasi, 
w większości dyplomowani nauczyciele, indywidualizują pracę z dziećmi sto-
sownie do rozpoznanych potrzeb i możliwości, organizują – za zgodą Rodziców 
– zajęcia wyrównawcze, ogólnorozwojowe czy specjalistyczne (np. logopedycz-
ne, terapeutyczne itp.), wspomagają działania Rodziców i podpowiadają, gdzie 
i jak szukać wsparcia zewnętrznego. Pomocą służy tu także nasza szkolna pani 
pedagog, która współpracuje z wychowawcami i Rodzicami, by każdy uczeń, 
zwłaszcza ten sześcio- czy siedmioletni czuł się w szkole bezpiecznie i dobrze. 
Nad zdrowiem maluchów czuwa natomiast pani pielęgniarka, która nie tylko po-
maga bolącym brzuszkom czy opatruje drobne skaleczenia, ale przeprowadza 
także przeglądy bilansowe czy fluoryzację.

Co może zyskać sześciolatek rozpoczynając naukę w szkole? O co zadba 
Szkoła Podstawowa w Wilkowicach? Jakie umiejętności nabywa sześciolatek 
w przedszkolu, a czego nauczy się w szkole? Na te pytania znajdą Państwo 
odpowiedzi w dalszej części artykułu. Zapraszamy na www.wilkowice.pl

Artykuł opracowała Pani Lucyna Skonecka- nauczyciel edukacji wczesnosz-
kolnej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława J agiełły w Wilkowicach ogła-
sza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014 dla dzieci sześcio i sied-
mioletnich (rocznik 2006 i 2007). Zapisu prosimy dokonywać w sekretariacie 
szkoły do 31.03.2013r. w godzinach do 8.00 do 16.00.

Zespół Promujący Szkołę

sZEśCIOLaTEK W sZKOLE POdsTaWOWEJ W WILKOWICaCH

Drodzy mieszkańcy Bystrej, Mesznej, Wilkowic!!!! 
Dziękujemy Wam za życzliwość i wsparcie, jakie okazujecie naszym wo-

lontariuszom podczas kwesty. Wielu z nich po raz pierwszy w życiu podej-
muje działania na rzecz innych. Wasza przychylność i akceptacja ich działań 
pozwala im na zdobywanie  bezcennych doświadczeń. Z perspektywy 15 
lat naszego „sztabowego” grania z całą odpowiedzialnością możemy stwier-
dzić, że w tym dniu to Wy Państwo, uczycie ich najważniejszych społecznych 
umiejętności: szacunku dla dorosłych, pracy na rzecz innych, współpracy 
międzypokoleniowej dla dobra innych. Dziękujemy.

Członkowie Sztabu SP Wilkowice

Podziękowania 
Od samego zaistnienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy towarzy-

szyły jej Dobre Anioły, które w tym dniu grają razem z wolontariuszami. Po-
jawiają się na plakatach, puszkach, w orkiestrowych pozdrowieniach  („niech 
was prowadzą Dobre Anioły”) i przy „Światełku do Nieba”. Przecież One za-
wsze towarzyszą ludziom Wielkich Serc. Nasz Sztab również ma swoich 
dobroczyńców o wielkich sercach, którzy rozumieją, akceptują i wspie-
rają. Dla nas organizatorów, priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa  
naszym młodym wolontariuszom, dlatego ta pomoc jest dla nas bezcenna. 
To dzięki naszym „Dobrym Aniołom” kolejne Finały są syte, bezpieczne 
i … mobilne. Dziękujemy Wam za to. 

Naszymi dobroczyńcami byli , są i mamy nadzieję, że będą: 
- Wójt Gminy Wilkowice Pan Mieczysław Rączka – wspiera nasze działa-

nia od początku naszego orkiestrowego grania, jako osoba prywatna Radny 
i Wójt,

- zastępca wójta pan Aleksander Adamiec – od początku „dobrowolny” 
i niezastąpiony członek Sztabu, co roku w raz z Żoną są z nami przez cały 
dzień kwesty,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach,
- niezastąpieni, wspaniali kierowcy – panowie:  
- Janusz Majdak – towarzyszący nam od 15 lat, Foryś Wojciech – Urząd 

Gminy  Wilkowice
- Michał Rączka  - Ochotnicza Straż Pożarna Wilkowice
- Adam Dusza,  Łukasz Skonecki, Marek Skonecki, Ziemowit Tobiczyk – 

samochody prywatne 
- Pani Anna Maślanka – Sklep Sam Bystra, (dziękujemy za ciepłe słowa)
- Prezes Spółdzielni „Bystrzanka” pan Jan Kowalski – jest z „nami” od sa-

mego początku                 naszego grania, czyli 15 lat,
- Państwo Paulina i Bartosz Czader – Piekarnia - Cukiernia „Czader,”
- Rada Rodziców Gimnazjum w Wilkowicach,
- Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Wilkowicach
- Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach, które oprócz pysznych 

ciast, obdarzają nas zawsze ogromną życzliwością i zainteresowaniem,
- wszystkie Mamy i Babcie, które swoimi wypiekami wzmacniały siły i za-

spakajały smaki wolontariuszom i członkom Sztabu ( pani Kubicy za 5 ciast  
głębokie ukłony).

„ŚWIATeŁKO DO NIeBA” – NOWe OTWARCIe
Tradycją Orkiestry jest wysyłanie o godzinie 20.00  „Światełka do Nieba”, 

które symbolicznie łączy wszystkich, dających  coś od siebie dla Orkiestry. 
To także, podziękowanie dla wolontariuszy za trudy całodziennej pracy i oka-
zja do radosnego zakończenia tego wyjątkowego, w skali światowej, dnia 
pomocy innym. 

Rozumieją to doskonale sponsorzy, którzy na ten cel, czyli na „Świateł-

ko”  przeznaczają swoje pieniądze. Już wielokrotnie dziękowaliśmy Im za 
to, że doceniają pracę naszych młodych podopiecznych na rzecz Orkiestry 
i przyczyniają się do „efektownego” podziękowania, które pozostaje na długo 
w pamięci.

Mimo kryzysu gospodarczego ich hojność nie maleje, a liczba darczyń-
ców wzrasta. Kiedy zastanawialiśmy się jak uczcić naszą 15-letnią obecność 
w WOŚP, narodził się pomysł podsunięty przez Rodzica naszej uczennicy, 
aby część kwoty pozyskanej na fajerwerki,  przeznaczyć na rzecz miesz-
kańców naszej Gminy. Po „sztabowej” burzy mózgów podjęto decyzję:  po-
kaz fajerwerków, będzie co roku zamykał się w określonej kwocie, będzie 
piękny (bo taki należy się naszym wolontariuszom) ale krótszy, resztę pienię-
dzy przeznaczamy na zakup:

defibrylatora, czyli urządzenie bezpośrednio ratującego życie. 
Chcielibyśmy, aby takie urządzenia znalazły się przy Remizach Ochotni-

czych Straży Pożarnych naszej Gminy. Ogólnie dostępne (po wybiciu szybki 
w specjalnej kapsule), ale także zabierane przez strażaków (strażników klu-
czyków do kapsuły) do każdej akcji. Realizacja zakupu tych urządzeń nie 
będzie natychmiastowa, bo koszty są znaczne, ale mamy wielką nadzieję, 
że uda nam się zrealizować te plany i za kilka lat mieszkańcy wszystkich 
sołectw naszej Gminy będą mieli do dyspozycji te urządzenia.

W tym miejscu zwracamy się z prośbą do wszystkich, którym ten pomysł 
się podoba i mają ochotę i zasoby finansowe, aby wesprzeć tę ideę, o wpłaty 
na ręce dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach pana Andrzeja Po-
bożnego.

Sponsorzy, którzy przyczynili się do sfinansowania „Światełko do nieba” 
oraz stworzyli finansowe podwaliny do  zakupu defibrylatora:

- Pan Franciszek Krupiński,
- ASIA-Fryzjerka,
- Anna i Marcin Michalewscy,
- Właściciele „Chaty na Groniu”
- Właściciele „Zajazdu Zachcianek” Buczkowice,
- Wlaściciel restauracji „Denis Stek House” Szczyrk
- Kwiaciarnia Roman Bernasiński
- Kwiaciarnia „Azalia” Ewa i Mateusz Romaniak
- Kwiaciarnia Wilkowice Ewa Bernasińska
- Kwiaciarnia „Robinson” Żywiec Monika i Sebasian Gilowscy
- Firma informatyczna „Doucusoft”
- Firma FAXTEL Bielsko-Biała Salony ORANGE Plac Smolki 4 oraz Sarni 

Stok 2, ul. Monte Cassino 421
- Skład Materiałów Budowlanych „Hołda” Buczkowice
- Jolanta i Bronisław Marszałek – Hurtownia nasion Wilkowice
- Anonimowi Sponsorzy.
Podziękowania od Szefa Sztabu: 
- dziękuję wszystkim  Członkom Sztabu SP Wilkowice, którzy przez cały 

dzień pracowali nad tym, aby znowu „wszystko się udało”. Bez Was i Wa-
szego wieloletniego zaangażowania nie byłoby naszych kolejnych Finałów 
WOŚP,

- dziękuję Rodzicom naszych Wolontariuszy za zaufanie, którym  nas ob-
darzyli, wyrażając zgodę na kwestę swoich dzieci,

- dziękuję „moim” Wolontariuszom za odpowiedzialność, zaangażowanie 
i godne reprezentowanie naszego Sztabu we wszystkich miejscach kwesty.

Wszystkim organizatorom, sponsorom, darczyńcom, ale przede wszyst-
kim  Wolontariuszom dedykuję list Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, któ-
ry otrzymaliśmy drogą meilową. Treść listu na stronie: www.spwj.edu.pl

Szef sztabu: ewa Tobiczyk 

cd. ze str. 11
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
 WILKOWICE 
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Wójt Gminy Wilkowice
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły
w Wilkowicach ul. Kościelna 10

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymaga-
nia wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
27.10.2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w po-
szczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placó-
wek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436,zm. Dz.U. z 2011r. Nr 254,poz. 1526) oraz 
spełnia kryteria określone w rozporządzeniu MEN z dnia 12.03.2009r. 
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycie-
li mniemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50,poz. 400, zm. Dz.U z 2012 nr 0 poz. 
174,zm. Dz.U z 2012 nr 0 poz. 426).

2. Oferty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Wil-
kowice, 43–365 Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 w zamkniętych kopertach 
z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach” w terminie do dnia 
9 kwietnia 2013r do godz. 15:00 lub przesłać pocztą na adres Urząd 
Gminy w Wilkowicach 43–365 Wilkowice ul. Wyzwolenia 25. Oferty, 
które wpłyną do Urzędu po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołane przez Wójta 
Gminy Wilkowice.

4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowe-
go kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni 
indywidualnie.

5. Wszelkich informacji udziela dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przed-
szkoli w Wilkowicach tel. 33 4990077 wew. 207.

6. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej 
gminy: www.wilkowice.pl
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UROCZYSTE SPOTKANIE NOWOROCZNE

Pierwszy dzień ferii zimowych jak co roku to zaproszenie dzieci na Bal Kar-
nawałowy. W tym roku bawiliśmy się w poniedziałek 11 lutego na dużej Sali 
Domu Strażaka w Bystrej.
Zabawę tradycyjnie prowadził Pan Sebastian Chmiel. Dzieci brały udział w róż-
nych konkursach i  zabawach tanecznych. Panie z  Koła Gospodyń Wiejskich 
w Bystrej przygotowały ciastka, słodycze, domowy sok.
W wesołej zabawie wzięło udział 78 dzieci oraz dorośli: rodzice, babcie i opie-
kunowie.

Kolejną ciekawą propozycją na okres 
ferii były Walentynkowe Niespo-
dzianki, które odbyły się w  Gminnej 
Bibliotece Publicznej filia w  Bystrej 
w  dniach 14 i  15 lutego od godziny 
10 do 13. Pierwszy dzień spotkań 
w  bibliotece przypadł na „Walentyn-
ki”. Dzieci wykonały dwie prace pla-
styczne: styropianowe serca ozdabia-
ły metodą patchworkową oraz kartki 

walentynkowe. W czasie głośnego 
czytania dzieci mogły się dowie-
dzieć o  starej polskiej tradycji 
święta zakochanych – Nocy Świę-
tojańskiej zwanej też Kupalnocką.
Piątek to drugi dzień spotkań w bi-
bliotece: głośne czytanie książek 
z humorem, zagadki przyrodnicze 
oraz wykonana przez dzieci dwu-
etapowa praca plastyczna farbami 
plakatowymi. Smaczna niespodzianka została przygotowana przez niezawod-
ne Panie z KGW Bystra, a były to ciasteczka, domowy sok oraz pyszne ciepłe 
parówkowe ośmiorniczki, a w piątek racuszki z jabłkami. W piątek w naszej we-
sołej zabawie wzięły także udział dzieci z przedszkola w Bystrej.
Organizatorzy ferii serdecznie dziękują wszystkim dzieciom i dorosłym, którzy 
skorzystali z naszego zaproszenia.

Dziękujemy też sponsorom bez których zorganizowanie radosnych ferii nie 
było by możliwe.

RADOSNE FERIE w BYSTREJ

Krystyna i Edward Adamczyk

Anna i Sylwester Loranc

Janina i Roman Solich

Maria i Władysław Świetlik

Małgorzata i Józef Nowak

Gertruda i Adam Jakóbiec

Joanna i Stanisław Orzechowscy

Alina i Władysław Bieniek

Stanisława i Franciszek Nikiel

Waleria i Jan Zemczak

Władysława i Kazimierz Micorek

Helena i Roman Pietraszko


