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KOMUNIKAT

W dniu 15 września 2013 r., w Bystrej wzdłuż ul. Fałata – od siedziby
klubu LKS „Klimczok-Bystra” do ostatniego przystanku MZK, zostaną
rozegrane zawody sportowe, w biegach na nartorolkach „Rollski`2013”.
W zawodach będą uczestniczyć kobiety i mężczyźni w kategoriach
senior, junior A, junior B i Junior C. Atrakcją zawodów będą Kadry
Olimpijskie PZN, przygotowujące się do Igrzysk Olimpijskich w Soczi
(Rosja). Zapraszamy do kibicowania, szczególnie zawodnikom naszego
klubu – Agnieszce Szymańczak i Pawłowi Kliszowi.
Organizatorzy

WRZESIEŃ - ODBIÓR WIELKOGABARYTÓW
INFo NA STR 10-11 GAZETKI
W ZAŁĄCZENIU Również ARTYKUŁ

„Wakacyjne wędrowanie”- lato 2013 w Szkole Podstawowej
im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach

Półkolonia „Wakacyjne wędrowanie lato 2013”, zorganizowana
w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach,
trwała w tym roku od 5 do 9 sierpnia. Każdego dnia grupa około
trzydzieściorga uczniów z kl.od II-VI zbierała się
przed budynkiem szkoły, aby przywitać się z paniami opiekunkami: Marią Prostak, Wiesławą
Stolarczyk-Kos i Barbarą Włodarz.
Już pierwszego dnia, cała grupa zaopatrzona
w nakrycia głowy i wygodne buty, wybrała się
pieszo na Kozią Górkę (Stefankę). Potężna burza poprzedniej nocy sprawiła, że droga na Stefankę- mimo zaczynającego się upału- nie była
taka uciążliwa i męcząca. Na szczycie uczestnicy półkolonii zobaczyli schronisko oplecione dzikim winem i otoczone pięknymi kwiatami, które
ułożono w oryginalnych kwietnikach zrobionych
z drewnianych bali.
Rozrywka na placu
zabaw z różnymi
atrakcjami oraz pieczenie kiełbasek
w zacienionym miejscu zajęły uczniom
kilka godzin. Następnie wykorzystując
na drodze cień tworzony przez gałęzie drzew uczestnicy półkolonii dotarli szczęśliwie do szkoły, a potem do
swoich domów.
Drugi dzień zajęć poświęcony był
malowaniu na szkle. Prowadzącą zajęcia była wtedy pani Jadwiga Tomasik. Uczniowie pod okiem nauczycielki
tworzyli obrazy o tematyce odtwórczej i twórczej. Na szkle pojawiał się najpierw kontur rysowany czarnym markerem, który potem został wypełniany farbami
olejnymi. Dzieci rysowały więc zwierzęta, owady, motywy kwiatowe, fantastyczne postaci. Dzień zakończył się spacerem do
„Kamiennego kręgu”, znajdującego się na skraju pobliskiego
lasu (na Kapli). Tam uczestnicy zajęć pod okiem opiekunek
śpiewali piosenki, uczestniczyli w grach skojarzeniowych i słownikowych.
W trzecim dniu półkolonii również było kreatywnie, twórczo
i kolorowo. Wtedy to dzieci uczestniczyły w zajęciach z bibułkar-

stwa, które również prowadziła pani Jadwiga Tomasik. Wykonane
z kolorowej krepiny maki, róże, goździki czy stokrotki to prawdziwe
dzieła, które mogą ozdobić niejedno pomieszczenie. Po zakończeniu pracy wszyscy uczestnicy zajęć brali udział w zabawach na boisku szkolnym, jedni grali w piłkę nożną,
inni skakali na skakankach, kręcili hula-hopem lub rzucali kółkiem ringo.
W czwartym dniu przewidziano wycieczkę pieszą
na plac zabaw na Błoniach. Niestety zbyt wielki upał
sprawił, że uczestnicy półkolonii powędrowali nad pobliską rzeczkę, gdzie
chłodzili się i wesoło
bawili w czasie upalnego dnia.
Dzień ostatni półkolonii poświęcony
był zajęciom z j. angielskiego na wesoło, zajęciom muzycznym oraz sportowym. Wtedy to
dzieci tworzyły kolorowe projekty
zatytułowane: „Make a summer
hat”, „Make a summer dress”,
„Make a birthday cake” czy „In an
octopus’s garden”. Rozgrywkami
sportowymi -zespołowo i indywidualnie- oraz zabawami muzycznymi zakończono półkolonię. Uczestnicy zabrali do swoich domów
obrazy na szkle, bibułkowe kwiaty oraz- mamy nadzieję - wiele miłych wspomnień i przeżyć.
Prowadzące półkolonię chciały serdecznie
podziękować osobom, które pomogły w zorganizowaniu wakacyjnych zajęć i wsparły finansowo całe przedsięwzięcie. Tymi osobami są:
Wójt Gminy Wilkowice, pan Mieczysław Rączka, Przewodniczący GK RPA, pan Jacek Lipowiecki oraz Dyrektor SP im. W. Jagiełły, pan
Andrzej Pobożny.
Prowadzące zajęcia:
Maria Prostak, Wiesława Stolarczyk-Kos,
Barbara Włodarz

POKAZ SPRAWNOŚCI STRAŻAKÓW GMINY WILKOWICE W LIKAvCE
W dniach 9-10 sierpnia br., na zaproszenie wójta
partnerskiej gminy Likavka na Słowacji Mariana Javorki uczestniczyłem w wyjeździe strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z Bystrej, Mesznej i Wilkowic na zawody sportowo-pożarnicze zorganizowane
przez strażaków z Likavki. W ramach projektu transgranicznego strona słowacka zapewniła nam i opłaciła bardzo interesujący pobyt w ich gminie.
Wyjazd do Likavki nastąpił 9
sierpnia, w godzinach popołudniowych. Tego samego dnia mięliśmy przyjemność
spotkać się ze strażakami z Likavki. Noc spędziliśmy w uroczym przedwojennym hotelu
w Likavce o nazwie Vila Gross.
Następnego dnia, w godzi-
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nach porannych, udaliśmy się na pieszą
wycieczkę do zamku
likavskiego. Co prawda zamek obecnie jest
ruiną, jednak w jedynej z odbudowanych
baszt mieści się stała
ekspozycja. W czasach świetności zamek stanowił ośrodek
obronny przed najazdami wrogich sił.
W godzinach popołudniowych w sobotę rozpoczęły się zawody sportowo-pożarnicze. Podzielone one zostały na dwa etapy.
W pierwszym zostały przeprowadzone zawody tzw. ligi pożarniczej,
w których zmagały się najlepsze drużyny z okręgu. W drugim odbył
się memoriał sportowo-pożarniczy, w którym udział wzięli strażacy
z naszej gminy.
cd. na str. 3
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cd. ze str. 2
System zawodów w Polsce i na Słowacji różni się od siebie, toteż nasi strażacy startowali zgodnie z polskim regulaminem i używali
własnego sprzętu. Zebrali bardzo pochlebne opinie na temat prezentowanej sprawności, a prezes OSP Likavka, zapowiadając nasz start,
w samych superlatywach wypowiadał się o naszych jednostkach pożarniczych, znając z pobytu w naszej gminie ich wyposażenie oraz

obserwując sprawność w wyjeździe do zdarzenia w OSP Wilkowice.
Wyjazd ten uważam za bardzo pozytywny rodzaj wymiany doświadczeń pożarniczych pomiędzy naszymi gminami i sprawił, ze współpraca z gminą Likavka jest bardzo merytoryczna na bardzo wielu
płaszczyznach.
Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka

Uchwały podjęte na sesji 31 lipca 2013 r.
XXXVII/306/2013 wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice
na lata 2013-2021.
XXXVII/307/2013 wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2013 r.
XXXVII/308/2013 załatwienia ponownej skargi na działalność komendanta Straży Gminnej w Wilkowicach.
XXXVII/309/2013 uchylenia Uchwały nr XXVI/207/2012 z dnia
24.10.2012 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Bielskim na remont chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy
Wilkowice
XXXVII/310/2013 udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bielskiego w zakresie wykonania dokumentacji
projektowej i remontu chodników wzdłuż dróg
powiatowych
XXXVII/311/2013 użyczenia gruntu będącego własnością Gminy
Wilkowice.
XXXVII/312/2013 użyczenia gruntu będącego własnością Gminy
Wilkowice.
XXXVII/313/2013 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice.
XXXVII/314/2013 przejęcia od Powiatu Bielskiego zadań w zakresie remontu chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Wilkowice.

WÓJT INFORMUJE

− zorganizował spotkanie rolników i mieszkańców Gminy Wilkowice z przedstawicielami kół łowieckich w temacie szkód
wyrządzanych przez zwierzynę leśną;
− wziął udział w konsultacjach samorządów subregionu południowego województwa śląskiego dotyczących środków
unijnych w nowym okresie
programowania 2014-2020;
− oddał do użytku mini plac zabaw, który powstał w parku
obok Urzędu Gminy w Wilkowicach;

Nowy placyk zabaw w Wilkowicach

Ogłosił przetargi między innymi na:
− remont drogi ul. Kapitana Cymsa w Bystrej;
− remont chodników na terenie Gminy Wilkowice;
− podpisał umowy na realizację zadania pn. budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających
połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi
w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice na terenie Gminy
Wilkowice w roku 2013 - etap 2 oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad ww. zadaniem.

Podsumowanie pierwszego okresu funkcjonowania nowej ,,ustawy śmieciowej”
Podsumowując gospodarkę odpadami na terenie Gminy Wilkowice, po pierwszych dwóch miesiącach jej funkcjonowania w nowym
wydaniu, warto zwrócić uwagę na fakt, iż właściciele 90% nieruchomości złożyli deklarację dotyczącą gospodarowaniem odpadami
komunalnymi, z czego prawie wszyscy zadeklarowali, że odpady
będą gromadzić w sposób selektywny. Niestety, pomimo istnienia
przewidzianego przepisami prawa wymogu złożenia deklaracji przez
wszystkich właścicieli nieruchomości i upływu określonego do jej złożenia terminu, szacuje się, że dla około 10% nieruchomości w całej
gminie nie zostały złożone deklaracje. W związku z tym, zostaną wysłane stosowne zawiadomienia do tych właścicieli, a w konsekwencji
zostaną wszczęte postępowania celem określenia wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami. Bowiem zgodnie z art. 6 o. ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz.
391 ze zm.) w przypadku niezłożenia deklaracji bądź uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt w drodze decyzji, określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. Oznacza to także,
że niezależnie od tego, kiedy zostanie złożona „pierwsza deklaracja
śmieciowa” lub wydana administracyjna decyzja zastępcza, z mocy
ustawy, obowiązek ponoszenia opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, powstał dla wszystkich właścicieli nieruchomości
z dniem 1 lipca 2013 roku. Wszelkie zaległości w tym zakresie, gmina
będzie zobowiązana dochodzić wraz z należnymi odsetkami. Dlatego
osoby, które nie złożyły deklaracji, jak najszybciej winny to uczynić
i uiścić stosowna opłatę, by nie narazić się na dodatkowe wydatki
związane zarówno z odsetkami za zwłokę, jak i przyjętej w decyzji
Wójta dwukrotnie wyższej stawki za odpady gromadzone w sposób
nie selektywny, gdyż nie ma podstaw do zastosowania stawki niższej, wynikającej z zadeklarowania gromadzenia odpadów w sposób
selektywny.
Mimo funkcjonującego nowego systemu gospodarowania odpadami od 1 lipca br., nadal na terenie naszej gminy występuje niepokojące, dziwne i niczym nieuzasadnione zjawisko zapełniania koszy

ulicznych odpadami komunalnymi, pochodzącymi z gospodarstw
domowych oraz wyrzucanie odpadów komunalnych przy drogach
i lasach. Przykłady można zobaczyć na stronie internetowej naszej
gminy w zakładce Ekologia/Gospodarka Odpadami.
Warto się zastanowić czy działania takie mają jakikolwiek sens,
gdyż jako mieszkańcy, z uiszczonych przez nas opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pokrywamy koszty sprzątania takich
,,dzikich wysypisk”.
Mamy nadzieję, że po dokonaniu weryfikacji i złożeniu przez
wszystkich „spóźnialskich ” właścicieli nieruchomości, stanowiących
te 10 % niezłożonych deklaracji, zjawisko to całkowicie zaniknie.
Pragniemy również poinformować Państwa, że zadeklarowana
prawie przez wszystkich selektywna zbiórka odpadów, przekłada się
na wzrost poziomu procentowego udziału w zebranych odpadach
surowców wtórnych nadających się do recyklingu. Tylko podmiot
wyłoniony w drodze przetargu jest uprawniony do odbioru zarówno
odpadów zmieszanych jak i segregowanych.
W związku z tym prosimy mieszkańców o zgłaszanie do Urzędu
Gminy w Wilkowicach lub do Straży Gminnej wszelkich informacji na
temat innych firm niż ,,Ekoład” Sp. z o.o., które odbierają odpady na
terenie naszej Gminy, a nie są do tego uprawnione. Zjawisko to dotyczy odpadów segregowanych wystawianych przed posesjami w terminach odbioru odpadów komunalnych dla danego rejonu.
Ponadto w miesiącu lipcu zostały przeprowadzone również rozmowy z zarządcami cmentarzy w sprawie segregacji odpadów w tych
szczególnych miejscach. W związku z tym, że zarządcy dysponują
odmiennym sprzętem, różnymi możliwościami dojazdu czy dostępu
do miejsc gromadzenia odpadów, prosimy mieszkańców o stosowanie się do zaleceń obowiązujących na poszczególnych cmentarzach.
Nasze postępowanie z odpadami zarówno na cmentarzach jak i każdym innym miejscu przekłada się na koszty funkcjonowania systemu,
a w konsekwencji ponoszone przez nas wszystkich opłaty.
Zgodnie z regulaminem o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Wilkowice oraz zgodnie z uchwałą w sprawie szczegócd. na str. 4
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cd. ze str. 3
łowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Wilkowice w miesiącu wrześniu zostanie zorganizowany odbiór odpadów wielkogabarytowych.
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem wywozu odpadów
wielkogabarytowych dla swojego rejonu, który został opublikowany
w naszej gazetce gminnej oraz na stronie internetowej urzędu www.
wilkowice.pl w zakładce Ekologia/Gospodarka Odpadami, a także
został rozwieszony na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.
Przypominamy właścicielom nieruchomości, że odpady komunalne oraz odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione w dniu
odbioru dla danego rejonu do godziny 7.00, gdyż po tej godzinie
odpady mogą zostać nieodebrane z nieruchomości, a wszelkie zgło-

szenia telefoniczne o nieodebranych odpadach nie będą uwzględniane.
Jednocześnie przypominamy, że termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał br., upływa
z dniem 31 sierpnia 2013 r.
Jednocześnie pragniemy zapewnić Państwa, że wszystkie uwagi
dotyczące funkcjonowania nowego systemu, zarówno pisemne jak
i telefoniczne, są przez nas gromadzone. Jednocześnie bacznie obserwujemy jak działają przyjęte przez inne gminy systemy G.O. Po
upływie pierwszego kwartału zostaną poddane głębokiej analizie, zarówno zgłoszone uwagi jak
i osiągnięte wyniki zarówno ekonomiczne jak uzyskane procentowe wskaźniki odzysku surowców wtórnych, celem wprowadzenia
ewentualnych zmian i korekt w przyjętym przez nasz samorząd rozwiązaniu.
Gospodarka Odpadami

Obchody 160 - lecia urodzin Juliana Fałata dobiegły końca

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bystrej zorganizował w dniu 26 lipca 2013 roku uroczystość poświęconą rocznicy urodzin malarza, Juliana Fałata. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: wójt, Pan
Mieczysław Rączka, wicewójt, Pan Aleksander Adamiec, przewodniczący Rady Gminy, Pan Bartosz Olma, prawnuczka Juliana Fałata,
Prof. Maria Zrałek wraz z mężem, przedstawiciele muzeum, Pani
Maria Aleksandrowicz, Pani Teresa Dudek - Bojarek, Państwo B.
B. Chorążowie, delegacja Miłośników Rudzicy, prezes Towarzystwa
Przyjaciół Porąbki oraz członkowie TPB. Otwarcia imprezy dokonała prezes Towarzystwa Przyjaciół Bystrej, Pani Jadwiga Kolarczyk,
która przywitała wszystkich gości bardzo serdecznie i zaznaczyła, że
dzień ten jest przede wszystkim poświęcony pamięci wielkiego malarza akwarelisty. Prezes Kolarczyk złożyła podziękowania młodzieży
z gimnazjum bystrzańskiego oraz uczniom ze szkoły podstawowej
z Bystrej, którzy aktywnie uczestniczyli w konkursach: biograficznym
oraz plastycznym poświęconym życiu i twórczości malarskiej Fałata.
Z tej okazji Towarzystwo Przyjaciół Bystrej zakupiło dla aktywnych
osób cenne nagrody.
Wyniki konkursu biograficznego:
1. miejsce - Florentyn Kapała (kl. V);
2. miejsce - Michał Siuda (kl. IV), Emilia Kruczek (kl. VI);
3. miejsce - Piotr Maciejowski (kl. VI), Kacper Chromiński (kl. IV).
Wyróżnienia otrzymali także: Joanna Jamróz (kl. VI), Marzena Orawczak (kl. VI), Magdalena Tranh Minh (kl. V) oraz Adam Opyrchał (kl.
VI).
Wyniki konkursu plastycznego Pejzaż z Bystrej przedstawiają się następująco:
Kategoria kl. I - III:
1. miejsce - Natan Błachut (kl. III a), Olga Sobol (kl. III a);
2. miejsce - Wiktoria Drzewiecka (kl. III), Michał Zaczek (kl. III a);
3. miejsce - Nina Kozaczka (kl. II b), Sandra Waligóra (kl. III b).
Kategoria kl. IV - VI:

1. miejsce - Paulina Szwed (kl. V), Julia Kubańda (kl. IV a);
2. miejsce - Nina Kumorek (kl. IV a), Dominika Zubek (kl. VI b);
3. miejsce - Florentyn Kapała (kl. V), Karolina Łaciak (kl. IV b).
Wyróżnienie: Agnieszka Polańska (kl. V), Kryspin Kapała (IV a).
Po wręczeniu nagród młodzież z gimnazjum im. Juliana Fałata zaprezentowała bogaty występ artystyczny, który przybliżył wszystkim
słuchaczom tak znamienitą postać wielkiego malarza.
Dzień 26 lipca 2013 roku to dzień, w którym odbył się w parku Fałata plener malarski. Udział w nim wzięli plastycy SPA „Ondraszek”.
Była to grupa 9 - osobowa w różnym wieku. Swoją gościnnością zaszczyciły nas następujące osoby: prezes, Pan Czesław Szwajkosz,
Pani Alicja Smoczyńska, Pani Emilia Olma oraz Pani Barbara Adamiec. Wykonywane prace malarskie zachwycały swoją oryginalnością. Nie sposób w tym miejscu pominąć m. in. takie nazwiska jak:
Pani Klara Olma, Pan Tymoteusz Adamiec, Pani Ewa Szymańska,
Pani Julia Poniewska oraz Pan Antoni Giza.
Na zakończenie uroczystości prezes Kolarczyk podziękowała
wszystkim za liczny udział. Dzień 26 lipca 2013 roku to dzień, który
pozostanie na długo w pamięci nas wszystkich.
Z. K.

Kolejny projekt Gminy Wilkowice w obszarze oświaty!
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach z dniem 01 września
2013 roku rozpoczyna realizację kolejnego projektu współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tym razem projekt nosi tytuł „Wilkowice-skuteczny menedżer
w edukacji”.
Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej systemem oświaty z terenu Gminy Wilkowice (dyrektorzy szkół i przedszkoli wraz z obsługą administracyjną, kadra Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach)
i przewiduje przeprowadzenie następujących szkoleń:
99Profesjonalna komunikacja i zarządzanie w oświacie,
99Budowanie wizerunku własnego i placówki,
99Kształtowanie umiejętności lidera i przywódczych,
99Socjotechnika w negocjacjach,
99Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora placówki oświatowej,
99Asetywność, zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.
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Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w siedzibie Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice (biuro projektu – pokój 202, telefon: 334990077 w. 209) oraz na
stronie internetowej: www.zosip-wilkowice.pl.
Projekt „Wilkowice – skuteczny menedżer w eduk@cji” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach.
Jednocześnie informujemy, iż w miesiącu marcu 2013 r. z powodzeniem
zakończono realizację projektu „Wilkowice – ekspert w eduk@cji” w ramach którego zrealizowano wszelkie zaplanowane działania, a nawet więcej, dzięki otrzymaniu w trakcie realizacji dodatkowych środków. Projekt
został skontrolowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
w Katowicach uzyskując najwyższą kategorię jakości projektu.
Ewa Majdak – Dyrektor Zespołu
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Wprowadził Polskę do szkoły
Wrzesień sprzyja postaciom związanym ze szkołą. Bystra miała szczęście do
osobowości niezwykłych. Jedną z nich był
Karol Dorda, kierownik szkoły w Bystrej
Śląskiej w latach 1923–1935, niezastąpiony sekretarz tutejszej gminy, społecznik. Przybył do Polski do Bielska w 1920
roku, z terenów Zaolzia przyznanych arbitralnie przez aliantów Czechom. Polski
nauczyciel, walczący w latach 1918–1920
o przyłączenie tej części Śląska Cieszyńskiego do Polski, nękany przez Czechów
dostał w końcu 24 godziny na spakowanie
opuszczenie miejsca pracy i zamieszkania.
Po tamtej stronie granicy pozostał grób jego pierwszej żony. Trzeba
przyznać, że młode państwo polskie zaopiekowało się nim. Otrzymał
pracę, a później odszkodowanie za utratę mieszkania. Zanim osiedlił się w Mikuszowicach Śląskich na pograniczu Bystrej dojeżdżał
z Bielska tramwajem do Cygańskiego Lasu, następnie na piechotę
docierał do budynku szkoły, gdzie przysiadłszy na schodach oczekiwał na zakończenie lekcji przez kierownika Schimke, który uczył
niemieckojęzyczną część dzieci. Nauka bowiem w początku lat dwudziestych odbywała się w Bystrej Śląskiej na zmiany. Mieściła się tu
niemiecka i polska szkoła. Niewątpliwą zasługą Karola Dordy i jego
żony Marii, nauczycieli Franciszka Piernikarczyka i Józefa Łanoszki,
przy wsparciu inspektora szkolnego Klemensa Matusiaka, był szybki
wzrost ilości dzieci uczęszczających na polskie lekcje. W 1933 roku
syn Karola Dordy Władysław zmarł w wyniku potrącenia przez motocyklistę. Dwa lata później choroba ograniczyła kierownikowi szkoły
dalszą pracę z takim natężeniem. Po odzyskaniu przez Polskę Zaolzia w 1938 zgłosił się jednak ochotniczo do pracy w tej części regionu. Władze oświatowe uznały jednak, że stan zdrowia nie pozwala
mu na powrót do nauczania. Był już zbyt wiekowy, by we wrześniu
przeciwstawić się agresji niemieckiej z bronią, w szeregach Wojska
Polskiego. Niewątpliwie miał swój udział w tworzącym się w okupacyjnej rzeczywistości polskim ruchu oporu. Dom Dordów pozostawał
jednak pod stałym „sąsiedzkim” nadzorem. 18 kwietnia 1940 roku
o godz. 6 rano przyjechali funkcjonariusze Gestapo wraz z policjantem – dzielnicowym. Kiedy zabierali ze sobą Karola Dordę jeden
z nich pochylił się nad rozbudzonymi córkami nauczyciela i szeptem
powiedział: „pożegnajcie się z tatusiem, bo się już z nim nie zobaczycie”. W samochodzie były już aresztowani w innych domach polscy
nauczyciele i urzędnicy.
3 września 1940 roku komendant obozu koncentracyjnego w Dachau, SS-Sturmbannführer Alex Piokowski przesłał Marii Dordzie
telegram, zawierający informację o śmierci Karola Dordy tego dnia
o godzinie 5 rano. Jego zwłoki Niemcy spopielili w krematorium
w Monachium. 24 września odesłali rodzinie rzeczy osobiste Karola
Dordy.
Mieści się w tym nauczycielskim życiu niezwykły wysiłek na rzecz
odrodzenia Polski, polskiego szkolnictwa, troska o dzieci, bezinteresowna, wieloaspektowa działalność na rzecz społeczności, w których
żył. Wreszcie ofiara z życia za to kim był, dla nas Polaków.
Biogram
Karol Dorda (1883-1940), nauczyciel, polski działacz niepodległościowy
Urodził się 18.10.1883 roku w Mnisztwie, powiat cieszyński. Syn
Jana i Anny z domu Skulina. Miał brata Franciszka. W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku uczęszczał do szkoły powszechnej, a następnie prawdopodobnie do szkoły wydziałowej. 22.09.1903 ukończył Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie i uzyskał świadectwo
dojrzałości dla szkół z językiem wykładowym niemieckim i polskim.
W roku szkolnym 1903/1904 pełnił obowiązki tymczasowego nauczyciela ludowego w Żukowie. Od 1904 został mianowany nauczycielem
w Gnojniku, gdzie pracował do 1906. Już 6.11.1905 złożył egzamin
kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół ludowych z językiem wykładowym niemieckim i polskim, co stabilizowało jego karierę zawodową.
Otrzymane świadectwo upoważniało go także do nauczania religii
rzymsko- katolickiej. W 1907 został przeniesiony na zastępstwo do

Łyżbic. 20.01.1909 mianowano go nauczycielem stałym. Nieustająco poszerzał wykształcenie na licznych kursach. Ukończył też kurs
sadowniczo-ogrodowy. Prawdopodobnie przeszedł przeszkolenie
wojskowe w Armii Monarchii Austro-Węgierskiej i służył w niej w czasie I wojny światowej. Należał do konspiracyjnej Polskiej Organizacji
Wojskowej na Śląsku Cieszyńskim. Brał udział w walkach z Czechami
w 1919 roku. Kierował w Łyżbicach, na terenie Śląska Morawskiego,
pracami plebiscytowymi na rzecz Polski oraz dwukrotnie brał udział
w powstaniach śląskich. Czesi jednak zajęli zbrojnie część Śląska,
w której mieszkał. Po utracie Zaolzia przez Polskę musiał przenieść
się na terytorium Rzeczpospolitej, gdyż został zwolniony z pracy dekretem zwolnienia czeskiej Rady szkolnej z 25.09.1920 i przymusowo wysiedlony z Łyżbic, które po plebiscycie znalazły się w granicach Czechosłowacji. Mianowany przez polską Komisję szkolną dla
Księstwa Cieszyńskiego nauczycielem w szkole ludowej i wydziałowej mieszanej w Bielsku, gdzie później został zastępcą kierownika.
Zajmował się również akcją dożywiania dzieci na bazie darów amerykańskich. Równolegle prowadził kursy dokształcające. 1.10.1923
objął posadę kierownika jednoklasowej (kolejno przekształconej
w dwuklasową i po reformie jędrzejewiczowskiej w siedmioklasową)
Publicznej Szkoły Powszechnej w Bystrej Śląskiej. Pracował tu do
końca 1935 roku przyczyniając się do wysokiego poziomu nauczania i rozpoczęcia budowy nowego budynku szkolnego. Dzięki jego
aktywności przy szkole skupiały się polskie organizacje, jak harcerstwo i Związek Strzelecki ze swym Klubem Sportowym „Klimczok”,
któremu przewodził w latach 1929–1933. Był prezesem Oddziału
Związku Strzeleckiego w Bystrej Śląskiej. Twórcą i prezesem koła
Macierzy Szkolnej Bystra – Mikuszowice Śląskie. Macierz Szkolna
zorganizowała i utrzymywała ochronkę dla dzieci. Założył również
koło Związku Powstańców Śląskich. Posiadał Państwową Odznakę
Sportową. Uczestniczył w pracach rady gminy Bystra Śląska, jako
jej sekretarz. W latach 1923–26 był również organistą w kaplicy pw.
Wniebowstąpienia NMP w Bystrej Śląskiej. Z początkiem 1936, z powodu złego stanu zdrowia przeszedł na emeryturę. Mieszkał w Mikuszowicach Śląskich, w domu nr 51, niedaleko szkoły, którą przez
lata kierował i w której z pasją nauczał. 3.01.1939 zgłosił do władz
oświatowych deklarację poprawy stanu zdrowia i gotowość powrotu
do pracy nauczycielskiej na terenie Śląska Zaolziańskiego w powiecie cieszyńskim, „o ile możności w Trzyńcu lub Jabłonkowie” lecz nie
uzyskał zgody na ponowne podjęcie pracy zawodowej. W czasie II
wojny światowej pozostał w Mikuszowicach Śląskich. 18.04.1940 został zabrany z domu przez niemiecką policję i Gestapo i wraz z innymi nauczycielami aresztowany w ramach akcji o kryptonimie „Intelligenzaktion”, której celem była fizyczna likwidacja polskiej inteligencji
oraz polskich warstw kierowniczych. Wywieziony przez Cieszyn do
obozu koncentracyjnego najpierw w Dachau w Bawarii, a następnie
Mauthausen-Gusen (więzień numer 6780) w Górnej Austrii, gdzie
pracował przymusowo w kamieniołomach. 14.08.1940 schorowany,
przewieziony został do obozu koncentracyjnego w Dachau (więzień
numer 15093), gdzie został zamordowany 3.09.1940.
Z pierwszą żoną miał syna Władysława. Owdowiał. Żonaty po raz
drugi z Marią z domu Hanak, nauczycielką. Mieli dwie córki — Gertrudę i Danutę.
opr. Bogdan Ścibut
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Od lewej stoją:
Gertruda,
Władysław, Danuta
i Karol Dordowie
oraz córka znajomej rodziny.
Pierwsza z lewej
siedzi Maria Dorda. Obok znajoma.
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UWAGA RODZICE!!!
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

•

•
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Do kogo kierowana jest pomoc?
W roku szkolnym 2013/2014 pomoc skierowana zostaje
do:
 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, uczniów w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
 uczniów klasy V szkoły podstawowej, uczniów klasy V
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
 uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej
szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum,
klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy
V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum
plastycznego, klasy II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej
 uczniów:
•
słabowidzących,
•
niesłyszących,
•
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
•
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
•
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych lub do ogólnokształcących szkół
muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk
pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących
szkół baletowych
Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać „Wyprawkę
szkolną”?
Zgodnie z założeniami programu w roku 2013 pomoc w formie
dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:
 uczniom klas I szkoły podstawowej, klas I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – pochodzącym z rodzin,
w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowe wynoszące 539 zł netto na osobę w rodzinie,
o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 uczniom klas II-III i V szkoły podstawowej, klas II-V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas II szkoły
ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej,
liceum ogólnokształcącego i technikum, klas V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas II liceum plastycznego lub klas II albo VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej
– pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe wynoszące 456 zł netto na osobę w rodzinie,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej
 uczniom klas I szkoły podstawowej, klas I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, uczniom klas II-III i V klasy szkoły podstawowej, klas II-V ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I stopnia, klas II szkoły ponadgimnazjalnej:
zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klas V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas V ogólnokształcącej szkoły sztuk
pięknych, klas II liceum plastycznego lub klas II albo VIII
ogólnokształcącej szkoły baletowej – pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca

2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 7 tejże ustawy
pomoc może być udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,
bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej
choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej
całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności
w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Pomoc, o której mowa powyżej przyznawana jest, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń
uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne.
 niezależnie od dochodu uczniom:
•
słabowidzącym,
•
niesłyszącym,
•
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
•
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym
•
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
– wyżej wymienieni uczniowie muszą posiadać
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwani dalej „uczniami
niepełnosprawnymi”, uczęszczający w roku szkolnym
2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych lub
do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku
gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów
dydaktycznych. Przez materiały dydaktyczne, należy
rozumieć materiały wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej.
•
Jak ubiegać się o pomoc?
Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:
 złożyć wniosek do dnia 06.09.2013 r. do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym
2013/2014. Wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny
opiekun, rodzic zastępczy, a także nauczyciel, pracownik
socjalny lub inna osoba – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Do wniosku należy dołączyć:
−
w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina spełnia kryterium dochodowe nale-
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cd. na str. 7

cd. ze str. 6

−

−

−

−

ży dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.
W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów –
oświadczenie o wysokości dochodów,
w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego
rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego,
można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości
dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń
pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy
I szkoły podstawowej lub klasy
I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie
zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,
można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości
dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń
rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do
zasiłku rodzinnego,
w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego
rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć
uzasadnienie.
w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego (słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona) do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.
zwrotu kosztów zakupu podręczników dokona dyrektor
szkoły, po przedłożeniu dowodu zakupu np. faktura VAT
wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica.
 realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do
dnia 22 listopada 2013 r.
•
Jaką wysokość dofinansowania do podręczników można
otrzymać?
 225 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
 325 zł dla uczniów klas V szkoły podstawowej
 390 zł dla uczniów klas II zasadniczej szkoły zawodowej
 445 zł dla uczniów klasy II szkół ponadgimnazjalnych: liceum
ogólnokształcącego, technikum, klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej
szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego, klasy II
lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej
 natomiast dla uczniów niepełnosprawnych: od 225 zł.
w zależności od klasy do której uczęszcza uczeń, a w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych
z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego
do spraw oświaty wychowania do kształcenie specjalnego
wysokość pomocy może wynosić do 770 zł. w szkole podstawowej i do 607 zł. w gimnazjum.
Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników i materiałów dydaktycznych oraz Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013
r. – „Wyprawka szkolna”.
Informacje o programie oraz wnioski druków są dostępne
w szkole do której będzie uczęszczał uczeń lub na stronie internetowej Zespołu Obsługi Szkól i Przedszkoli i Urzędu Gminy
Wilkowice.
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach



POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej
sytuacji materialnej ucznia udzielana jest uczniom pomoc materialna.
Świadczeniami pomocy materialnej są:
1. stypendium szkolne;
2. zasiłek szkolny.
Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej?
Świadczenia pomocy materialnej przysługują:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 24 roku życia;
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w
stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym
umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację
odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do
czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień
szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku
życia.
Kto może otrzymać stypendium szkolne?
1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący
się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:

a. w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
b. w których występuje alkoholizm lub narkomania,
c. niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.
2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może
być większa niż kwota 456,-zł, (zgodnie z § 1 pkt 1b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 poz.
823).

Wójt Gminy Wilkowice informuje, że wnioski o przyznanie pomocy
materialnej dla uczniów można pobrać od 28.08.2013 r:
¾¾w biurze obsługi klienta – dziennik podawczy Urzędu Gminy
Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 /parter/ od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Urzędu;
¾¾w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach ul. Wyzwolenia 25 /pok. 203 – parter/ od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.
¾¾ze strony internetowej Urzędu Gminy Wilkowice.
Warunki jakie muszą spełniać ubiegający się o uzyskanie pomocy
materialnej dla uczniów, zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy, na stronie internetowej Gminy oraz udostępnione
do wglądu w biurze obsługi klienta – dziennik podawczy Urzędu Gminy i Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Wilkowicach w biurze obsługi klienta - dziennik podawczy (parter)
w nieprzekraczalnym terminie do 13 września br.
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ZRÓB SOBIE PREZENT I ZADBAJ O SWOJE SERCE!
Program profilaktyki chorób układu krążenia w Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Z badań przeprowadzonych i opublikowanych przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wynika, iż z powodu zawału serca umiera
codziennie w naszym kraju ok. 100 osób, a choroby układu sercowonaczyniowego są przyczyną prawie 500 zgonów każdego dnia oraz
połowy zgonów w Polsce (ok. 48 % w 2001 r.). Najgorszą sytuację
obserwuje się wśród mężczyzn w wieku 30-59 lat, bowiem ryzyko
zgonu jest większe o 40 % w stosunku do ich rówieśników żyjących
w innych krajach UE. Z analiz ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia( WHO) wynika, że ok. 80% przypadków chorób serca można
uniknąć, o ile uda się wyeliminować najważniejsze czynniki ryzyka.
Dane przedstawione przez WHO w perspektywie 20 lat wskazują,
że dominującą przyczyną umieralności i przedwczesnej umieralności
w Europie będą choroby serca i naczyń krwionośnych. Przez ostatnie
20 lat spadła umieralność z powodu chorób serca w Polsce. Odnotowano wydłużenie życia Polaków na przestrzeni 1991-2006. Nastąpił
również postęp związany z leczeniem chorób układu krążenia. Najważniejsze czynniki występowania chorób sercowo-naczyniowych to
otyłość, brak lub mała aktywność fizyczna, palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe.
Narodowy Fundusz Zdrowia daje nam możliwość kontroli swojego
stanu zdrowia organizując badania profilaktyczne. I na jedno z nich
dotyczące profilaktyki chorób krążenia chciałabym zaprosić wszystkich tegorocznych 35,40,45,50 i 55 latków, którzy w ciągu ostatnich
pięciu lat nie korzystali ze świadczeń udzielanych w ramach programu i u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu
krążenia.
Współczesny styl życia sprzyja niestety rozwojowi chorób układu
krążenia. Do najistotniejszych czynników należą:
●● nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mm Hg),
●● zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi
cholesterolu całkowitego, cholesterolu - LDL, triglicerydów i niskie stężenie cholesterolu - HDL),
●● palenie tytoniu - sprzyja chorobie wieńcowej, często towarzyszy
stresowi podnoszącemu ciśnienie i powodującemu przeciążenie
układu krążenia
●● niska aktywność ruchowa = miażdżyca, choroba niedokrwienna
serca, zawał
●● nadwaga - sprzyja chorobie wieńcowej, miażdżycy i nadciśnieniu (każdy dodatkowy kilogram oznacza dla naszego serca
zwiększoną pracę, otłuszczenie serca osłabia jego czynność
i prowadzi do niewydolności).
●● nieracjonalne odżywianie - sprzyja nadwadze i podwyższeniu
poziomu cholesterolu we krwi
●● upośledzona tolerancja glukozy,
●● wzrost stężenia fibrynogenu,
●● wzrost stężenia kwasu moczowego,
●● nadmierny stres,
●● wiek,
●● płeć męska,
●● obciążenia genetyczne.
Brak profilaktyki i lekceważenie czynników ryzyka prowadzi do rozwoju chorób układu krążenia, a w efekcie do niewydolności serca.
Do kogo kierowany jest program?
Adresatami programu są w szczególności osoby obciążone
czynnikami ryzyka, zadeklarowane do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i w tym roku będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku
życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba
układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały
ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).
Badania w ramach programu
Badania można wykonać u swojego lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej bez skierowania.
W ramach programu wykonywane są m.in.: profilaktyczne badania
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układu krążenia, określenie BMI, pomiar ciśnienia, badania biochemiczne krwi. W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjent kierowany jest na dalszą diagnostykę.
¾¾ Pomiar ciśnienia tętniczego - wielkość ciśnienia tętniczego
krwi podaje się za pomocą 2 liczb- pierwsza - jest zawsze wyższa i oznacza ciśnienie skurczowe (czyli mierzone bezpośrednio po skurczu serca tzn., w chwili przechodzenia fali krwi przez
tętnicę); - druga - jest niższa i oznacza ciśnienie rozkurczowe
(mierzone, gdy fala tętna zanika)
¾¾ Prawidłowa wartość ciśnienia tętniczego: 120/ 80 mmHg maksymalna wartość normy 135/85mmHg O nadciśnieniu tętniczym mówimy wówczas, gdy podczas kilkakrotnych pomiarów,
dokonywanych w spoczynku, ciśnienie przekracza wartości graniczne, uznane za prawidłowe. Podwyższone ciśnienie tętnicze
wywołuje szereg niekorzystnych zmian w naczyniach krwionośnych, sercu, nerkach i mózgu. Nie leczone może prowadzić do
udaru mózgu, choroby niedokrwiennej i zawału serca. U osób
z nadciśnieniem znacznie częściej niż u ludzi z prawidłowym ciśnieniem tętniczym, występuje niewydolność mięśnia sercowego i inne choroby układu krążenia.
¾¾ Określenie BMI –wskaźnik masy ciała (masa ciała w kg dzielimy przez wzrost w metrach podniesiony do potęgi drugiej-kg/
m2) prawidłowa masa(BMI)18,5-24,9 nadwaga–BMI powyżej
i równy 25 stopień I otyłości: 30-34,9stopień II otyłości: 35-39,9
¾¾ Badanie poziomu cholesterolu i trójglicerydów
Cholesterol jest tłuszczowym związkiem chemicznym, niezbędnym do życia; powszechnie dzieli się na cholesterol dobry i zły.
- LDL - „cholesterol zły” - korzystny dla zdrowia jest niski poziom
LDL. Jeśli poziom jest zbyt wysoki złogi cholesterolu odkładają się w tętnicach i dochodzi do przyspieszonej miażdżycy oraz
zwężenia tętnic. Nieodpowiednia dieta obfitująca w pożywienie
z dużą ilością tłuszczów zwierzęcych podwyższa stężenie cholesterolu LDL.
- HDL - „cholesterol dobry”, posiada właściwości przeciwmiażdżycowe.
U niektórych osób zbyt wysoki poziom cholesterolu uwarunkowany
jest genetycznie, jednak w większości przypadków wysoki poziom
cholesterolu jest wynikiem wadliwego odżywiania. Badanie poziomu
cholesterolu pozwala ocenić, czy w naszym organizmie nie ma zaburzeń gospodarki lipidowej. W badaniu o nazwie „lipidogram” ocenia się zwykle stężenie kilku parametrów: cholesterolu, cholesterolu
HDL, cholesterolu LDL. Oprócz tych parametrów istotny jest jeszcze
jeden: trójglicerydy. Nadmierne stężenie trójglicerydów zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca.
Jak skorzystać z badań?
Badania układu krążenia można wykonać bezpłatnie w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach ul. Wyzwolenia 18, 43-365 Wilkowice. Wystarczy zgłosić się
osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie ( tel. kom. 696 050 760
lub 33 8171 242). Skierowanie nie jest potrzebne.
Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wilkowicach Katarzyna Banet-Skwarna

Sprostowanie
W artykule na temat wystawy „Meszna. Ludziez pasją.” w treści dotyczącej rzeźbiarzy, brakuje nazwiska pana Krzysztofa Kukuły, który
oczywiście prezentował swe prace na wystawie w Mesznej.
Autor artykułu serdecznie przeprasza za zaistniałe uchybienie.
SRM
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69 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
W dniu 1 sierpnia, kilkanaście minut
przed 17:00, uroczystą Mszą Św., zorganizowaną przy obelisku poświęconym
Szarym Szeregom w Bystrej, rozpoczęły
się obchody upamiętniające 69 rocznicę
Powstania Warszawskiego.
Spotkanie odbyło się dzięki pracy i zaangażowaniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Bystrej oraz Kręgu Starszyzny Harcerskiej w Mesznej. Dla upamiętnienia
„Godziny W” dokładnie o 17:00 zabrzmiała pod Klimczokiem syrena strażacka. Po
mszy przedstawiciele władz samorządowych, z Wójtem Mieczysławem Rączką na czele oraz przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i mieszkańcy złożyli kwiaty oraz zapalili znicze
pod pomnikiem. Niezwykle wzruszająca dla słuchających oraz dla

nieobcy język obcy

Pana Józefa Steca (na zdj.), pomysłodawcy
i jednego z wykonawców pomnika, była jego
opowieść o historii powstania tego obelisku. Obecnie o obejście pomnika i właściwą
jego ekspozycję dbają członkowie Towarzystwa Przyjaciół Bystrej. Po części oficjalnej
uczestnicy spotkania udali się do Bystrzyńskiego „kamieniołomu”, gdzie przy ognisku
śpiewali patriotyczne i harcerskie piosenki
oraz wspominali, dzięki wykładowi Pani Joanny Szkody-Stwory, historię zrywu. Rozmawiano również i zastanawiano się już nad
oprawą przyszłorocznych obchodów, w związku z przypadającą na
2014 r., okrągłą 70-tą rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego.
Galerię zdjęć z uroczystości można zobaczyć na www.wilkowice.pl
S. Filapek

Stowarzyszenie „RAZEM DLA WILKOWIC”
ZAPRASZA

na warsztaty rękodzieła „Jarmark rzeczy ładnych”

W projekcie mogą wziąć udział

dzięki którym możesz odkryć swoje nowe pasje.
Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów i obejmą:
▪▪10 godzin ozdabiania przedmiotów techniką decoupage,
▪▪10 godzin zgłębiania tajników filcowania.
Projekt będzie realizowany od 23 września do 31 października br.
w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach, ul. Szkolna 8.
Zgłoszenia udziału można dokonać osobiście w Gimnazjum
lub Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach oraz telefonicznie pod nr 338171379, 338170872, w godzinach urzędowania.
W zajęciach może uczestniczyć 20 osób, dlatego będzie obowiązywać kolejność zgłoszeń.

ZEBRANIA SOŁECKIE:
Wilkowice - 17 wrzesia 2013 r. /wtorek/, godz. 17:00. Dom Strażaka
Meszna - 20 września 2013 r. /piątek/, godz. 17:00, MOK „Nad Borami”
Bystra - 24 września 2013 r., /wtorek/, godz. 18:00, Dom Strażaka

Zapraszamy do licznego uczestnictwa.

Zagrali i zaśpiewali…

I nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że muzycy to
uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, a instrumenty niecodzienne: fletnie Pana i okaryny.
Mało, kto zapytany, czy zna taki instrument odpowie twierdząco.
Natomiast „piszczałki”, na których grają latynoscy muzykanci każdy
kojarzy, a to jest właśnie fletnia Pana. Podniosłości sprawie dodaje
fakt, że wytwarzane są w Wilkowicach.
Od tego zaczęło się zainteresowanie tym instrumentem Pani Marii Prostak, nauczycielki wilkowickiej podstawówki. To Ona zachęciła
grupę ponad dwudziestu uczniów do gry. Stowarzyszenie „Razem
dla Wilkowic” przystąpiło do gminnego konkursu ofert i pozyskało
środki na współfinansowania zajęć dla chętnych. Zajęcia cieszyły się
powodzeniem, a Pani Maria doskonaliła warsztat młodych fletniarzy,
a przy okazji uczyła grać na okarynach tych, dla których nie starczyło
fletni.
Są to instrumenty nie na kieszeń każdego dziecka (czyt. rodzica)
i mimo, że znaleźli się sponsorzy, w tym rada sołecka, to jeszcze nie
starczyło dla każdego.
Podsumowanie projektu odbyło się 25 czerwca w sali gimnastycz-

nej SP w Wilkowicach.
Na spotkanie zaproszenie przyjęli: Pan Wójt
– Mieczysław Rączka,
producent fletni – Pan
Marek Teśluk, gospodarz miejsca Pan Dyrektor Andrzej Pobożny,
Ksiądz Piotr Jarosz –
sam muzykujący i inni
równie zacni Goście.
W wykonaniu zespołu „Beskidy” – taką nazwę przyjęli, usłyszeliśmy przekrojowy repertuar od piosenek ludowych, po kultowy utwór zespołu The Beatles
„Yesterday”. To jeszcze raz pokazało, jakie mamy zdolne dzieci i co
potrafi z nimi zrobić nauczyciel–pasjonat.
Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Janina J Piechota
Stowarzyszenie ”Razem dla Wilkowic”

Głos Gminy Wilkowice

9

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DLA GMINY WILKOWICE

wilkowice
Dzień
tygodnia

Miejscowość i rejon

2013
WRZESIEŃ

WILKOWICE
REJON I

ul. Wyzwolenia (od nr 80 numery parzyste) od ulicy Żywieckiej do Łodygowic - prawa strona z przyległymi, ul. Wyzwolenia od nr 239 do Łodygowic - lewa strona wraz z ulicami przyległymi: Mokra, Zielona, Strażacka,
Wiśniowa, Krzywa, Agrestowa, Prosta, Jagodowa, Topolowa, Oma, RzePoniedziałek
mieślnicza, Żytnia, Gościnna, Pszenna, Malwowa, Chabrowa, Bławatków,
Jeżynowa, Poziomkowa, Szkolna, Grabowa, Astrów, Maków, Zawilców,
Kaczeńców, Zimnik, Zajęcza, Sarnia, Żniwna, Jodłowa, Borsucza, Pieczarkowa, Rydzów, Borowików, Wilcza, Kurkowa, Gruntowa, Halna, Myśliwska

16 ODBIÓR WIELKOGABARYTÓW

REJON II
ul. Wyzwolenia od ulicy Żywieckiej (nr 97-237 numery nieparzyste) do
Łodygowic - lewa strona z ulicami przyległymi: Kwiatowa, Skalna, Długa,
Jesienna, Wierzbowa, NadWilkówką, Kościelna, Niecała, Krzywe Koło,
Sadowa, Cmentarna, Cienista, Szarotek, Wiosenna, Szklana, Orzechowa,
Leszczynowa, Siewna, Jarzębinowa, Jaworowa, Tęczowa, Dębowa, Klonowa, Turystyczna, Karpacka, Ślusarska, Zawiła, Brzozowa, Jesionowa,
Świerkowa, Krótka, Letniskowa, Górska, Olchowa, Krucza, Ptasia, Jałowcowa, Skowronków, Cisowa, Sosnowa, Harcerska, Kukułcza, Narciarska,
Wilgi, Olimpijczyków, Modrzewiowa

Wtorek

17 ODBIÓR WIELKOGABARYTÓW

Środa

18 ODBIÓR WIELKOGABARYTÓW

Czwartek

19 ODBIÓR WIELKOGABARYTÓW

Piątek

20 ODBIÓR WIELKOGABARYTÓW

REJON III

ul. Żywiecka z ulicami przyległymi prawa i lewo strona oraz Bułgaria Ogrodowa, Wesoła, Południowa, Jasna, Zacisze, Rolnicza, Gruszowa, Wiklinowa, Wodna, Cicha, Miła. Dworkowa, Żwirowa, Bratków, Piaskowa, Modra, Skośna, Ziołowa, Łubinowa, Frezji, Tulipanów, Fiołków, Równa, Na
Wałach, Dobra, Kręta, Malinowa, Leśna, Szczytowa, Krokusów, Potoczek,
Kolorowa, Falista, Kalinowa, Stroma, Borowa, Graniczna, Bukowa, Spadzista, Warzywna, Pogodna, Promienista, Różana, Chmielna, Wąska

REJON IV

Grabecznik. ul. Wyzwolenia (od nr 62-95) wraz z ulicami przyległymi: Parkowa, Zaułek, Promienista (Bystra), Rzemieślnicza (Bystra), Spacerowa
(Bystra), Swojska, Słowicza, Grabecznik, Nad Białką, Kamienna, Złota,
Zamknięta, Pochyła, Kolejowa, Mała, Pasieczna, Miodowa, Nadbrzeżna,
Ustronna, Koszykowa

REJON V

ul. Wyzwolenia (od nr 10-60), Pańskie Pola wraz z ulicami przyległymi:
Dworcowa, Gołębia, Do Boru, Bajeczna, Osiedlowa, Gwiezdna, Księżycowa, Robotnicza, Słoneczna, Do Lasku, Relaksowa, Spacerowa, Zielna,
Wypoczynkowa, Sportowa, Sucha, Nieduża

*Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione w dniu odbioru dla danego rejonu do godz. 7.00

Zespół regionalny
w MOK Nad Borami
1 sierpnia br., w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami” odbyła się pierwsza próba Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca działającego na terenie Gminy Wilkowice. Zajęcia prowadził choreograf
zespołu Bartłomiej Mieszczak.
Dwadzieścia dwie osoby, bo tyle liczyła łączna liczba uczestników, zapoznały się z podstawowymi krokami tańców tańczonych
przez górali Żywieckich. Poznaliśmy kroki takich tańców jak obyrtka, hajduk, siustany czy koło. Po dwugodzinnej intensywnej próbie, u niektórych, pojawiły się drobne dolegliwości, krótko mówiąc
- zakwasy. To tylko oznaka, że czas naszego pierwszego spotkania
został odpowiednio dobrze spożytkowany. Wszystkich chętnych do
dołączenia do nas zapraszamy w każdy czwartek na godzinę 18 do
MOK-u w Mesznej. Na kolejnych próbach zapoznamy się z podstawowymi krokami walczyka i polki.
A. Rusin
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PODZIĘKOWANIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach serdecznie
dziękuje
Państwu Zofii Owczarek i Łukaszowi Plewa,
którzy w dniu ślubu pamiętali
o rodzinach potrzebujących pomocy.
Nowożeńcy przekazali tut. Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej artykuły szkolne, które zgodnie z ich życzeniem otrzymali
od gości weselnych zamiast kwiatów. Otrzymane przybory zostały
przekazane dzieciom z rodzin wymagających wsparcia.
Wrażliwość społeczna jaką wykazali
Państwo Młodzi Zofia Owczarek i Łukasz Plewa
u progu nowego wspólnego życia zasługuje na podziw
i uznanie.
Z podziękowaniami
Dyrektor GOPS
Danuta Bieniek

Głos Gminy Wilkowice

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DLA GMINY WILKOWICE

BYSTRA I MESZNA
Dzień
tygodnia

Miejscowość i rejon
REJON I

2013
WRZESIEŃ

BYSTRA

ul. Fałata wraz z przyległymi od ulicy Szczyrkowskiej do DW Magnus
Myśliwska, Kasztanowa, Różana, Jeżynowa, Jałowcowa, Malinowa, Partyzantów, Leszczynowa, Potok, Szczęśliwa, Wiśniowa, Jagodowa, Orna,
Poniedziałek
Zielna, Beskidzka, Głogowa, Kapitana Cymsa, Działkowa, Willowa, Piękna,
Kwiatowa, Konwaliowa, Zielona, Stroma, Przedszkolna, Słoneczna, Długa,
Krótka, Letniskowa, Widok, Sikorek Sportowa, Pod Grapę

23 ODBIÓR WIELKOGABARYTÓW

REJON II
ul. Klimczoka z przyległymi Boczna, Wąska, Zgodna, Kolorowa, Szarotek, Jaśminowa, Cisowa, Limbowa, Karpacka, Jodłowa, Bukowa, Zjazdowa,
Świerkowa, Dębowa, Akacjowa, Jaworowa, Klonowa, Modrzewiowa, Lipowa, Brzozowa, Sosnowa, Halna, Ława, Południowa, Skośna, Kościelna (od
nr 0 do nr 22), Pogodna, Bliska, Ogrodowa

Wtorek

24 ODBIÓR WIELKOGABARYTÓW

Środa

25 ODBIÓR WIELKOGABARYTÓW

Czwartek

26 ODBIÓR WIELKOGABARYTÓW

Piątek

27 ODBIÓR WIELKOGABARYTÓW

REJON III

ul. Szczyrkowska prawa i lewa strona oraz ulice: Zdrojowa, Szczytna,
Pod Piekłem, Tęczowa, Prosta Cicha, Osiedlowa, Spokojna, Uzdrowiskowa, Poziomkowa, Ochota, Leśna, Niecała, Cmentarna, Jarzębinowa, Górska, Gołębia, Złota, Kręta, Dolna, Jasna (od nr 1 do nr 65), Nowa, Słowicza

Górna Meszna i Bystra Południowa
REJON IV

Słowicza, Wilgi, Krucza, Szkolna, Rolnicza, Zacisze, Energetyków, Orczykowa, Nadmeszna, Lipowa, Piwna, Wesoła, Boczna, Krótka, Klonowa, Kościelna (od nr 34 do nr 128),Tatrzańska, Malinowa, Kalinowa, Wrzosowa,
Skośna, Pasterska, Leśna, Sportowa, Pod Skocznią, Świerkowa, Strażacka, Jaśminowa, Zawiła, Brzozowa, Modrzewiowa, Grzybowa, Wodna, Poprzeczna, Olszyny, Łukowa, Kowalska, Polna, Jasna (od nr 86 do nr 97),
Chabrowa, Łagodna, Rumiankowa, Zagrodowa

REJON V

DOLNA MESZNA

Wspólna, Łukowa, Prosta, Sosnowa, Sadowa, Handlowa, Orzechowa, Olchowa, Borowa, Dębowa, Dolna, Głogowa, Bór (Południowa), Przelotowa,
Wąska, Jaworowa, Jagodowa, Modra, Polna, Wilkowska (Woprowska),
Gruntowa, Nadszkolna, Agrestowa, Słoneczna, Skowronków, Rzemieślnicza, Zielona, Bzowa

*Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione w dniu odbioru dla danego rejonu do godz. 7.00

Przypominamy Państwu, że w maju Gmina Wilkowice rozpoczęła
realizację projektu pod nazwą: „Wilkowice-Likavka, potężna historii
dawka”. Projekt ten jest realizowany na podstawie umowy nr PLSK/BES/IPP/III/21 w współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 20072013.
Jego głównym celem jest rozwój wiedzy historycznej na temat
partnerskich miejscowości oraz terenów przygranicznych, mieszkańców
obu gmin. Bezpośrednim celem projektu jest przygotowanie i wydanie
drukiem monografii historii Gminy Wilkowice. Prace te już się rozpoczęły.
Kieruje nimi dr Przemysław Stanko, pracownik Katedry Nauk
Pomocniczych Historii i Archiwistyki, Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie. Pod jego kierunkiem pracuje zespół naukowców,
którzy opracują i przygotują do druku następujące zagadnienia
tematyczne: historia Gminy Wilkowice od pradziejów poprzez
historię średniowiecza do pierwszego rozbioru Polski (1772) dalej
okres międzywojenny (1918-1939), okres II Wojny Światowej (19391945), okres PRL i III Rzeczypospolitej (1945-2011), oraz rozdziałów
dotyczących herbów i pieczęci Gminy Wilkowice, oraz środowiska
geograficznego i przyrodniczego. Planowany termin wydania

monografii to wiosna przyszłego roku. Wszystkie osoby, które posiadają
pamiątki oraz wiedzę historyczną na temat naszej gminy i chciałby się
nimi podzielić, proszone są o kontakt z Urzędem Gminy, Referatem
Kultury Sportu i Promocji Gminy pod nr tel. 33499-00-77 w. 414 lub
aszymik@wilkowice.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem
Euroregionu Beskidy.
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Ach Ci Nasi Kochani Strażacy!
Na posiedzeniu Rady Gminnej z 4 czerwca 1905 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Wilkowice /Wójta/ Józefa Jachnickiego rada postanowiła: „uchwalono zakup sikawki do
ratowania pożarów”. Wyasygnowano na ten cel 500 zł jak napisano w protokole cyt: „te lepszą, a zresztą według uznania co lepsze”.
Ostatecznie za sikawkę zapłacono 800 zł reńskich. Dla porównania
wartości sikawki: dom drewniany pokój z kuchnią i obora kosztował
około 80 zł. reńskich. 15 lipca 1906 roku w Wilkowicach odbyła się
pierwsza historyczna uroczystość poświęcenia nowo zakupionej sikawki kołowej ręcznej. Sikawkę zakupiono w Firmie Handlowej we
Lwowie. Zachowało się w księgach ogłoszeń parafialnych, ogłoszenie następującej treści cyt.- „Po południu o 3 i pół na miejscu przed
dworem odbędzie uroczystość poświęcenia sikawki straży ochotniczej pożarnej z Gminy Wilkowic. Uroczystość tę poprzedzą straże
obecne w tutejszej parafii uczestnictwem swoim na sumie, która się
w intencję wszystkich parafian i uczestniczących. Celem głównym tej
uroczystości jest przyjść z pomocą materialną straży pożarnej, która
w dani swe zdrowie i narażając się na niebezpieczeństwo przy pożarach zasługuje pod tym względem na wszelkie poparcie i uznanie
publiczności”. Bardzo wyważone ogłoszenie pełne szacunku dla braci strażaków, pisał ks. Paweł Talaga. Wyobrażamy sobie jak piękne
i barwne to było widowisko. Strażacy w nowych mundurach, w błyszczących hełmach, dostojna świta duchownych i oficerów strażackich,
władze gminne i te rzesze społeczeństwa, które tłumnie uczestniczyły w tych uroczystościach. Przypomnę tylko, że było to w dawnym
wilkowickim dworku /obecnie magazyny GS/.
Nie mniej kolorowo i uroczyście było 27 lipca 2013 roku. W tym
to dniu odbyły się „Otwarte zawody sikawek konnych. Nagrodą był
puchar Wójta Gminy Wilkowice Mieczysława Rączki. Zbiórkę uczestników zawodów ustalono przy Domu Strażaka w Wilkowicach. Punktualnie o godzinie 12-tej w południe ruszyła kawalkada. Na początku
na koniach galopowały cztery pięknie ubrane panie, za nimi cztery
bryczki, na bryczkach zabytkowe sikawki. Zabytkowe, ale wszystkie
sprawne. 15 paradnie wypucowanych, nabłyszczonych ustrojonych
samochodów strażackich, w nich strażacy w bojowych różnokolorowych strojach. Kawalkadę zamykał paradny wóz Pana Adamczyka
i jego pięknie umięśnione konie. Zapach potu końskiego mieszał się
ze spalanym olejem w silnikach samochodów. Wyglądało to imponująco, niektórzy starsi ludzie pamiętają takie uroczystości. Słychać
było – „ach łezka się w oku kręci”. W takim uroczystym i wesołym
nastroju kawalkada dociera do naszego stadionu GLKS Wilkowice.
Druh Andrzej Duraj składa meldunek Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbrygadierowi Markowi Rączce o gotowości 10
drużyn pożarniczych do zawodów. Były to: OSP Zabełków, OSP Wilkowice, OSP Wilkowice dziewczyny, OSP Siołkowa, OSP Zabrzeg,
OSP Cieszyn Mnistwo, OSP Bieńkowice, OSP Bystra, OSP BystraMDP, Radni Gminy Wilkowice, (kolejność listy startowej była losowana). W zawodach liczył się czas jaki upłynął po przebiegnięciu przez
tor przeszkód, uruchomieniu sikawki i przewróceniu słupka strumieniem wody który płynął z sikawki. Nie podajemy wyników zawodów
ponieważ sikawki miały różną moc strumienia, jedno jest pewne, że
walka wszystkich grup, była zacięta i pasjonująca. Na ich tle dobrze
wypadli nasi samorządowcy z Bartoszem Olmą na czele. Do walki

zachęcała „Kapela Góralska” i głośny doping licznie zgromadzonej
publiczności. Uroczystość zaszczycili znamienici goście:
nadbrygadier Marek Rączka – Śląski Komendant Wojewódzki PSP.
st. brygardier Adam Caputa- Komendant Miejskiej PSP w BielskuBiałej
Andrzej Płonka- Starosta Bielski
Mirosław Szemla- Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Mieczysław Rączka –Wójt Gminy Wilkowicach
Bartosz Olma- Przewodniczący Rady Gminnej w Wilkowicach
Jacek Lipowiecki – Sekretarz Gminy Wilkowice
Grzegorz Gabor- Radny Powiatowy
Marek Kubica-dyrektor GOSiR
Ryszard Rączka- sołtys Wilkowic
Radni Gminy Wikowice
Prezesi OSP Wilkowice, OSP Bystra, OSP Meszna
Dowódcą zawodów był druh Andrzej Duraj, Sędziami zawodów
byli: Jarosław Polak, Jakub Cader, Marcin Pielesz. Głównym spikerem zawodów był Jarosław Zabłocki. Rozmawiałem z niektórymi
gośćmi zawodów. Oto co powiedzieli. Pan Starosta Bielski Andrzej
Płonka- „Cieszę się bardzo, że tutaj mogę być i cieszę się, że Wójt
Wilkowic i Gmina przejęła i kontynuuje tradycję jaką jest konkurs sikawek konnych. Możemy nie tylko podziwiać, ale patrzeć jak to było
tak naprawdę i jaką wielką i nieprawdopodobną drogę przebyliśmy
do dnia dzisiejszego, dysponując tym sprzętem który dzisiaj stanowi
o naszym bezpieczeństwie. Cieszę się bardzo, że również młodzież
się tutaj przy tym aktywizuje bo przy okazji, pokazują to co kiedyś się
działo i jak wyglądała straż pożarna i czym dysponowała. Możemy
również naszą młodzież przekonywać, że działanie w ochotniczych
strażach jest nam tak bardzo potrzebne i oni są potrzebni, a przy
okazji jest dobra zabawa. Tej dobrej zabawy przy dzisiejszym dniu
bardzo serdecznie życzę, przy okazji pozdrawiam mieszkańców Wilkowic. Gratuluję strażakom ich dbałość o sprzęt. Jest fantastyczny,
przecież te sikawki są wszystkie sprawne i działają mimo, że zostały
wyprodukowane w latach dwudziestych. To niesamowite”.
Pan nadbrygadier Marek Rączka -„Dzień dobry, pozdrawiam
wszystkich mieszkańców i strażaków Gminy Wilkowice. Gratuluję
Wójtowi i strażakom, że po raz kolejny przygotowali tak piękną imprezę. Wracamy do historii. W tym roku byłem już na wojewódzkich zawodach sikawek zabytkowych, ale dzisiaj jest dobra atmosfera, jest
muzyka, jest pogoda, dużo młodzieży, pięknie przebrani uczestnicy
zawodów. Cieszę się, że dostałem zaproszenie. Dziękuję”.
Starszy brygadier Adam Caputa - „Bardzo się cieszę z takiej inicjatywy na terenie gminy. Tą tradycję warto kultywować, gdyż jest sprzęt
na którym nasi przodkowie budowali obecną potęgę straży pożarnej.
Drużyny prezentują się znakomicie, sprzęt przygotowany, rywalizacja
ogromna. Tak trzymać”.
Wszystkie 10 drużyn prezentowały się znakomicie .OSP Wilkowice w pomarańczowych mundurach, czarne tarcze i złociste hełmy,
Nowy Sącz jasne białe płaszcze z azbestu, hełmy czarne, białe pióropusze, Zabrzeg jasne białe bluzy i srebrne hełmy, OSP Cieszyn
Mnistwo srebrne hełmy, czerwone bluzy, OSP Bystra jasne bluzy,
cd. na str. 16

sezon letni lks „klimczok-bystra”
W dniu 20 lipca 2013 r. na skoczniach narciarskich w Zagórzu /
podkarpackie/ odbyły się zawody w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej o PUCHAR BIESZCZADÓW oraz LETNIE MISTRZOSTWA PODKARPACKIEGO OKRĘGU NARCIARSKIEGO dzieci.
W zawodach startowali zawodnicy z czterech państw, mianowicie
z Ukrainy, Łotwy, Białorusi oraz z Polski. Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy LKS
KLIMCZOK- BYSTRA. W skokach narciarskich
w kategorii Junior – D czyli rocznika 2000-2001
pierwsze miejsce zajął Jakub Harat, trzecie
miejsce zdobył Karol Niemczyk, a 9 Patryk
Pulkowski/wszyscy z Klimczoka/. W kategorii
Junior –E czyli rocznik 2002 i młodsi zwyciężył
12

Bartłomiej Klimowski z Olimpijczyka Gilowice przed Michałem Sochą
z LKS Klimczok – Bystra, a 7 miejsce zdobył Szymon Olek.
W tym samym dniu na skoczni w Wiśle-Malince odbyły się zawody
o Puchar Prezesa PZN, w których startowała cała polska czołówka.
Świetnie zaprezentował się zawodnik z KLIMCZOKA Bartłomiej Kłusek który zajął trzecie miejsce/zwyciężył Maciej Kot/pokonując miedzy innymi Kamila Stocha/5/ czy Piotra Żyłę /10/.
W dniu 21 lipca na skoczniach w niemieckim Bad Frenwalde odbyły się Mistrzostwa Brandenburgii w skokach narciarskich. W zawodach tych drugie miejsce w kategorii Junior - C
zajął zawodnik Klimczoka Kacper Konior. W dzieciach zwyciężył Kacper Tomasiak.
Gratulujemy.
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
WILKOWICE

Głos Gminy Wilkowice

9
13

P

––
––
––
––
––
––
––
––
––

10
14

G
G łł oo ss GG m
m ii nn yy W
W ii ll kk oo w
w ii cc ee

Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43–365 Wilkowice
Tel. (+48 33) 499 00 77 w. 414 (w godz. od 8.00 do 15.00), e-mail: slawek@wilkowice.pl
Redaktor naczelny: Sławomir Filapek
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.wilkowice.pl
Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 33 819 39 57
Głos Gminy Wilkowice

15
11

Ach Ci Nasi Kochani Strażacy!

cd. ze str. 12
czarne hełmy, żółte pióropusze. OSP Lipnik
zaprezentował/poza konkursem/ pierwszą
pompę spalinową. Została ona wykonana
w Rybniku w firmie „Silesia”.Pompa ukrywa-

na była przed Niemcami w kopie siana. Jak
widać barwne i niezwykle urodziwe były to
zawody. Wszystkie drużyny zasługiwały na
wyróżnienie. W skład drużyny wchodziło 8
strażaków a największą sztuką było jak najszybciej poruszać ramionami pompy, aby
uzyskać strumień wody, który przewrócić
miał słupek z tarczą. Decyzją wszystkich
uczestników zawodów wygrała drużyna
OSP Wilkowice w składzie: Jan Damek, Jacek Duraj, Mieczysław Wala, Rafał Kania,
Tomasz Kąkol, Tomasz Szczygłowski oraz
Mirosław Mrowiec. Wyróżniono również:
OSP Bieńkowice, OSP Cieszyn Mnistwo,
OSP Bystra, OSP sekcja kobiet Wilkowice, OSP MGP Bystra. Wyróżniono również
samorządowców z Wilkowic. Im szczególnie gratulujemy, przecież wystąpili bez
treningów. Nagrody wręczali Wójt Gminy
Wilkowice i zaproszeni goście. Szczególne
wyróżnienie spotkało drużyny młodzieżowe
z Wilkowic/dziewczyny/ i z Bystrej, którym
wręczono puchary i pamiątkowe medale.

Wręczał Pan Mirosław Szemla Wiceprezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Również serdecznie pozdrowił uczestników
zawodów i podziękował tym którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczyli w zawodach,
aby rywalizować i podtrzymywać wspaniałą tradycję ochotniczego pożarnictwa. Podziwiał strażaków za dobre przygotowanie
sprzętu oraz zawodników do zawodów.
Wyróżniono najmłodszą uczestniczkę
zawodów Weronikę Kozioł, najstarszym

16

uczestnikiem był Albin Daglas z OSP Zabrzeg i Marian Broda z OSP Bielsko-Biała
Lipnik. Gościnni nasi strażacy częstowali
grochówką i smacznym grillem, co znacznie
poprawiło humory uczestnikom imprezy.
Na zakończenie Wójt
Gminy Mieczysław Rączka podziękował wszystkim
uczestnikom, zaproszonym gościom i kibicom.
Zaprosił wszystkich na
koncert naszej młodzieżowej orkiestry dętej. Orkiestra dała popis doskonałej
muzyki. Ci młodzieżowcy
dojrzeli artystycznie, grają
rytmicznie dobrze przygotowaną muzykę, można
napisać iż jest to „duma
Wilkowic”.Gratulujemy!
Chcielibyśmy
wyróżnić i serdecznie
podziękować naszym
ofiarodawcom (poniżej
lista), bez których nie
moglibyśmy zorganizować Otwartych Gminnych Zawodów Starych
Sikawek Konnych. Zapraszamy za rok do Wilkowic.
Władysław Wala.

Brzazgacz Maria - Biuro rachunkowe
Grzybek Justyna
Jakubiec Adam
Jakubiec Bogusław
Januła
Klimczak
Kufel Antoni Sołtys - Mesznej
Laszczak Stefan
Nycz Jadwiga - Bar Perła
Pagacz Henryk
Pagacz Paweł - Sterilex
Polak Jarosław - Stolarstwo
Rączka Michał
Stawinoga
Romaniak Mateusz
Szczygłowska Anna - Geodezja
Ziemba Jan
Zipser Jan
Zipser Agnieszka

Mieczysław Rączka - Wójt Gminy Wilkowice
OSP Wilkowice
OSP Bystra
OSP Meszna
OSP Lipnik
Spółka Wodociągowa Wilkowice
Kąkol Dorota - Restauracja ”Pod Kuźnią”
Wandzel Dariusz
Krysta Witold
Piekarnia i Cukiernia Czader
Dębiński Mirosław
Jamróz Mirosław
Lipowiecki Jacek i Alicja
Rączka Paulina - Wilmark
Surma Michał
Adamiec Aleksander
Bożek Jacek - Klub Gaja
Bysko Adam - Stolarstwo
Damek Jan - Mechanika
samochodowa
Damek Jolanta
Hańderek Wiesław
Konior Janusz
Maślanka Bożena
Mędrek Tomasz - Tom Dach
Olma Bartosz
Polak Sławomir
Przemysław Duraj - Spraw Master
Rączka Ryszard - Sołtys Wilkowic
Świszcz Alicja
Wala Anna i Władysław
Wala Jerzy
Intertech
Kaśków Zbigniew - Zakład Kominiarski
Kwaśny Jerzy

PROBUD
Waleczek Piotr
Sołdra Piotr
Foryś Arkadiusz - ARKO
Kurzydło Janusz
Jakubiec Tadeusz
Pezda Jacek
Piechota Janina
Mędrek Krystyna
Świerczek Jan
Kochaj Jerzy
Szmit Marzena
Śpiewak
Szczególne podziękowania składamy
Panu Jerzemu Kozioł, który wydatnie pomógł przy remoncie zabytkowej sikawki.
Bezpłatnie zamontował uszczelki na tłoki,
naprawił amortyzatory ramienia i wykonał
końcówki do węża ssawnego.

Głos Gminy Wilkowice

Władysław Wala

