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VII JESIENNE BIEGI NA MAGURCE

„ŚLADAMI ARCYKSIĘŻNEJ MARII TERESY HABSBURG”
Już po raz siódmy, w pierwszą sobotę października, na stokach
Magurki Wilkowickiej odbyły się jesienne biegi „Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg”. Piękna słoneczna pogoda i wysoka, jak na październik, temperatura pozwoliły na miłe spędzenie
czasu zarówno przez biegaczy, jak i przez kibiców, turystów i przybyłych na zawody gości.
cd. na str. 2

SILESIA ROLLSKI
TOUR’ 2013

Wbrew wcześniejszym pesymistycznym przewidywaniom meteorologów, przy pięknej słonecznej pogodzie, w sprzyjającej
ogromnemu wysiłkowi biegaczy temperaturze, w niedzielę 15
września br. odbyły się w Bystrej, wzdłuż ul. Fałata zawody sportowe w biegach na nartorolkach „Rollski’ 2013”. Bystrzańskie zawody znalazły się w kalendarzu letnich zawodów Polskiego Związku
Narciarskiego sezonu 2013/2014. W zawodach startowało i sklasyfikowano 111 zawodniczek i zawodników w kategoriach wiekowych senior, junior A, B i C. Biegacze startowali w stylu wolnym,
na dystansie 2800 [m], pokonując w biegu pod górę, różnicę poziomów, między startem a metą, 91 [m].

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

ŚP. PIOTRA WALI
olimpijczyka z Innsbrucku w 1964 r.
Bliskim wyrazy współczucia składają
Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka
Przewodniczący Rady Gminy Bartosz Olma

W zawodach wzięła udział męska i kobieca kadra szkoleniowa Polskiego Związku Narciarskiego przygotowująca
się do Igrzysk Olimpijskich w Soczi (Rosja), cd. na str. 3

cd. ze str. 1
Jak co roku, zgodnie z regulaminem zawodów, biegi przeprowadzono w kilkunastu kategoriach oraz w kategorii OPEN. W kategoriach dziecięcych i młodzieżowych wystartowało 102 zawodników,

Swoją obecnością zaszczycił organizatorów Pan Sławomir Kowalski Poseł RP oraz starosta partnerskiej Gminy Likavka ze Słowacji, który przyjechał wraz z zawodnikiem Panem Pavolem Mucha
(III miejsce w kat. VIII).
Wyjątkową ciekawostką podczas zawodów były okolicznościowe
„cegły” przygotowane przez Pana Stanisława Badurę (II miejsce
w kat. VIII), które Wójt Gminy Mieczysław Rączka wręczył zaproszonym gościom.
Wyniki oraz pełna fotorelacja z biegów dostępne są na oficjalnej
stronie internetowej gminy www.wilkowice.pl

w tym w biegach przedszkolaków na starcie stanęło aż 34 małych
biegaczy. Łącznie w zawodach sklasyfikowanych zostało 151 zawodników i zawodniczek.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na IX Puchar Magurki w biegach narciarskich, który zaplanowany jest na 18 stycznia 2014 r.,
podobnie jak w roku 2013 wyniki biegów wejdą do klasyfikacji Mistrzostw Polski Amatorów Polskiego Związku Narciarskiego.
UG
Praca oddala od nas trzy wielkie niedole - nudę, występek i ubóstwo.
François-Marie Arouet de Voltaire

I TARGI PRACY W WILKOWICACH
Praca jest podstawowym elementem godnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie, dlatego wspólnie ze Stowarzyszeniem
„Wrota Beskidów” oraz Ochotniczym Hufcem Pracy postanowiliśmy
zorganizować I Targi Szkoleń i Pracy w Wilkowicach.

na terenie gminy niewątpliwie spadnie. Spodziewamy się, że w roku
2014 co najmniej siedem firm rozpocznie budowę swoich nowych
siedzib. Mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania z bogatej
oferty zawodowej oferowanej przez powstające firmy, począwszy
od obsługi maszyn przemysłowych, a skończywszy na pracy biurowej.
W chwili obecnej myślę jednak, że dzięki tak dużemu zainteresowaniu ofertą zaprezentowaną przez przedsiębiorców i pośredników
pracy podczas targów, przed wieloma mieszkańcami naszej gminy otwarły się drzwi do rozpoczęcia nowej drogi zawodowej, bądź
zmiany obecnej pracy.
Uważam, że organizacja tego rodzaju targów i szkoleń to jeden
z podstawowych warunków dających możliwość poprawy i zwiększenia aktywności zawodowej wśród mieszkańców naszej gminy.
Zapewne tę inicjatywę będziemy kontynuowali w kolejnych latach.
Wójt Gminy
Mieczysław Rączka

Targi spotkały się z niezmiernie dużym zainteresowaniem ze
strony mieszkańców naszej gminy, którzy chcąc znaleźć nową pracę postanowili skorzystać z oferty, jaką mieli do zaprezentowania
przedsiębiorcy i pośrednicy pracy. Zapewne na targi pracy przybyło
również wiele osób, które chcą zmienić obecną pracę, na taką, która da możliwość rozwoju zawodowego oraz lepsze warunki finansowe i socjalne.
Targi pracy są jednym z elementów długofalowej polityki prowadzonej przez samorząd Gminy Wilkowice mającej na celu stworzenie jak najlepszych możliwości znalezienia pracy na terenie gminy.
Tworzona, od kliku lat, strefa przemysłowa zaoferuje w najbliższym
czasie wiele nowych miejsc pracy, dzięki czemu stopa bezrobocia
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w składach której jest nasza Agnieszka Szymańczak i nasz Paweł
Klisz. Na załączonych wynikach, na uwagę i uznanie zasługują wyniki reprezentantów naszego klubu – drugie miejsca Agnieszki i Pawła
oraz III miejsce Justyny Wandzel oraz IV
miejsce Kamili Adamczyk, juniorek w kategorii C.
W zorganizowaniu zawodów udzieliły
naszemu klubowi wsparcia formalnego,
organizacyjnego i finansowego niżej wymienione podmioty, którym bardzo dziękujemy, w tym szczególnie służbom Policji
z Bielska-Białej, służbom medycznym bystrzańskiego szpitala, zespołom sędziów
wraz z obsługą komputerową, służbom
porządkowym Ochotniczej Straży Pożarnej z Bystrej, obsłudze technicznej trasy i wszystkim wolontariuszom,
którzy bezinteresownie realizowali organizacyjne zadania.
Na uwagę zasługują również fakty stanowiące wartość dodaną
w stosunku do dotychczas organizowanych przez nas zawodów nar-

we Zespoły Sportowe, Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego
i Polskiego Związku Narciarskiego; oryginalne i wartościowe patery
kryształowe autorstwa Pana Krzysztofa Klisza; dyplomy z fotografiami ich adresatów i praktyczne nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy zawodów chwalili wędliny Pana Wojciecha

Dobiji z Żywca, pyszną kawę „Tchibo”, pieczywo z Piekarni Pana
Rafała Wykręta, catering z „Zajazdu pod Źródłem”, okolicznościowy
wspaniały tort z Cukierni Pana Sławomira Zdrowaka z Bielska-Białej,
firmową pizzę z bystrzańskiej „Hawy”, kremówki autorstwa Pani Karoliny Banet z Bielska-Białej oraz napoje „Bystrzanki”.
Wartość medialną tworzyły – obecność Pana Tomasza Giżyńskiego z „Kroniki Beskidzkiej” i ekipy Telewizji Regionalnej z Katowic,
której okolicznościowego wywiadu udzieliła Agnieszka Szymańczak.
Końcowym akcentem zawodów była zbiorowa fotografia i zaproszenie do udziału w zawodach w Bystrej w roku 2014.
Zbigniew Banet
Prezes LKS „Klimczok-Bystra”

Uchwały podjęte na sesji
28 września 2013 r.
to rolkowych, a mianowicie: wprowadzenie elektronicznego pomiaru
czasów biegów, zgodnie z najwyższymi wymaganiami FIS’u; wsparcie w prowadzeniu stanowiska komentatorskiego przez osobę komentującą zawodowo biegi narciarskie w Eurosporcie; liczny udział
ważnych osobistości reprezentujących samorządy Gminy Wilkowice,
Powiatu Bielskiego, Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludo-

WÓJT INFORMUJE

• wziął udział w konferencji gospodarczej zorganizowanej przez
Multibank dotyczącej prognoz rozwoju gospodarczego kraju;
• przyjął delegację samorządową z partnerskiej Gminy Bziny
na Słowacji i przeprowadził rozmowy dotyczące współpracy
w najbliższym okresie;
• spotkał się z wyróżnionymi nauczycielami oraz dyrektorami
placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej
i wręczył nagrody Wójta Gminy Wilkowice;
• wziął udział w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalną
Izbę Obrachunkową dotyczącym przygotowania uchwały budżetowej na rok 2014;
• wziął udział w rozpoczęciu sportowego roku szkół powiatu
bielskiego w Gminie Jasienica;
• ogłosił, po raz drugi, przetarg na Remont chodników na terenie Gminy Wilkowice otwarcie ofert nastąpiło 26.09.2013 r.
- wybrano dwóch wykonawców na realizację zadania w 3 częściach, umowy podpisano 01.10.2013 r.
• ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie: 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 3 - otwarcie
ofert nastąpi 04.11.2013 r.
• ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Wilkowice - otwarcie ofert
nastąpi 30.10.2013 r.

XXXIX/320/2013 Wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice
na lata 2013-2021.
XXXIX/321/2013 Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2013 r.
XXXIX/322/2013 Załatwienia ponownej skargi na działalność komendanta Straży Gminnej w Wilkowicach.
XXXIX/323/2013 Przystąpienia w roku 2014 do realizacji projektu
o nazwie „Aktywizacja społeczna i zawodowa w
Gminie Wilkowice” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII,
Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
XXXIX/324/2013 Pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego
w 2013 r. na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu
Bielskiego.
XXXIX/325/2013 Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lelów,
poszkodowanej w wyniku powodzi.
XXXIX/326/2013 Udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiem.
XXXIX/327/2013 Przejęcia od Województwa Śląskiego zadań
w zakresie wykonania dokumentacji odwodnienia terenów przyległych do drogi wojewódzkiej nr
942 w rejonie Bystrej, w gminie Wilkowice.

WYNIKI ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
- LOTERII FANTOWEJ

Szkoła Podstawowa w Bystrej, na podstawie zgody Pana
Wójta Gminy Wilkowice - SK.5311.014.2013, SK.KW.046.2013
z dnia 09.09.2013 r., zorganizowała w dniu 10.10.2013 r.
w godz. od 16:00 do 20:00 loterię fantową na terenie placówki
podczas "EkoPikniku". W celu organizacji loterii przeznaczono
na zakup fantów kwotę 500,50 zł z funduszu Rady Rodziców.
W wyniku sprzedaży 365 losów po 5 zł zebrano kwotę 1825,00
zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy
dydaktycznych oraz wyposażenie szkoły.
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Czy segregacja śmieci ma sens?
Czy segregacja śmieci ma sens?

A jak NAM się to udaje ?

Wszyscy lubimy spędzać czas w miłym, schludnie wyglądającym
otoczeniu. Czujemy się dobrze, gdy zarówno w naszym domu, jak
i wokół niego, panuje ład i porządek. Rzadko się jednak zastanawiamy, co dzieje się z wyrzucanymi przez nas odpadami. Szacuje się,
że przeciętny mieszkaniec Polski rocznie wytwarza niemal 250 kg
śmieci! Warto przy tym pamiętać, że odpady to nie tylko to, co zazwyczaj traktujemy jako zwyczajne „śmieci”. Odpady to również zawarte w nich: szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne, ale także meble,
odpady organiczne i niebezpieczne. Odpady wyrzucane przez nas
często ulegają rozkładowi przez wiele lat – np. metale, zaś niektóre
z nich, np. plastik i szkło nie rozkładają się praktycznie wcale. Odpadów wytwarzamy coraz więcej, a miejsca na ich składowanie jest
coraz mniej.
Stąd wielkiego znaczenia nabiera tzw. recykling, jest to proces odzyskiwania i przetwarzania surowców nadających się do ponownego użytku i wykorzystania do produkcji nowych produktów. Z jednej
strony pozwala on na ograniczenie obszarów wysypisk śmieci oraz
uciążliwości, które są z nimi związane, takie jak np. przykre zapachy
związane z powstawaniem i ulatnianiem się do otoczenia biogazów
na wysypiskach, na skutek gnicia resztek organicznych. Z drugiej
strony recykling oszczędza wykorzystanie naturalnych, pierwotnych
surowców do naszych potrzeb – czyli np. pozwala ograniczyć wycinkę drzew w lasach, przyczynia się do oszczędności w zużyciu energii
oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Warunkiem osiągnięcia wysokiego poziomu recyklingu jest jednak
odpowiednie segregowanie wytwarzanych przez nas odpadów. Tak
naprawdę prawie każdy odpad może być surowcem przeznaczonym
do powtórnego wykorzystania lub wytworzenia energii, zwłaszcza
makulatura, szkło, plastik, metale, odpady biodegradowalne. Natomiast ze względów ekologicznych, szczególną uwagę należy zwrócić
na odpady niebezpieczne, do których zaliczają się: m.in. baterie, akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki i środki ochrony roślin,
farby, lakiery i środki czyszczące, kleje i żywice, odpady zawierające
rtęć, zużyte oleje, których w żadnym wypadku nie można wyrzucać
do pojemnika na śmieci. Należy zbierać je odrębnie i dostarczyć do
PSZOK zorganizowanego na składowisku odpadów w Wilkowicach
na ul. Wilkowskiej 51.
Ponieważ zmianie uległa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w całym kraju rozpoczęła się od lipca tzw. „rewolucja
śmieciowa”. Skutki jej wprowadzenia są powszechnie znane, a ona
sama bardzo jest krytykowana, szczególnie w gminach gdzie stare
systemy nieźle działały. Nastąpiła powszechna podwyżka cen za odbiór śmieci, choć obiecywano efekt zupełnie odwrotny. Każda gmina
zorganizowała system nieco różniący się od systemu obowiązującego w gminach ościennych. W efekcie mieszkańcy pracujący poza
miejscem zamieszkania, a dodatkowo posiadający jeszcze w innej
gminie nieruchomości, gubią się w szczegółach dotyczących składanych deklaracji, zasad rozliczania oraz w prowadzeniu właściwej dla
danej gminy segregacji odpadów. Jednak jest jedna duża zaleta tej
niedopracowanej ustawy. W całym kraju wszyscy o gospodarce odpadami rozmawiają, porównują systemy, ceny, zalety i wady konkretnych rozwiązań. Wielu mieszkańców tylko deklarowało, że segreguje
odpady a dzisiaj robią to rzeczywiście, mniej lub bardziej prawidłowo.

Z ostatniej chwili

Zespół piłkarski oldbojów „Wilki” „Wrót Beskidów” przegrał
w niedzielę 20.10.2013 roku mecz piłkarski, z bardzo dobrymi
oldboyami z Jasienicy. W niedzielę 27.10.2013 r. zapraszamy na
rewanżowy mecz na boisko piłkarskie w Jasienicy, który rozegramy o godzinie 14-tej. ZAPRASZAMY!

Na podsumowania i ostateczne wnioski jest zdecydowanie za
wcześnie, chociażby z powodu zbliżającego się nieuchronnie sezonu
grzewczego i prowadzonego w tym okresie odbioru popiołu z nieruchomości. Przypomnieć w tym miejscu należy, że w drugim terminie od października do maja, odbierany będzie wyłącznie popiół,
wystawiony przed nieruchomość do godziny 7.00 w pojemniku
lub pojemnikach przystosowanych do mechanicznego załadunku. Pojemniki te są takie same jakie używane były przez nas od
lat, które nabyć można w spółce Ekoład lub gdziekolwiek w placówkach handlowych, ale posiadających stosowne uchwyty. Piszemy o tym wyraźnie, gdyż dotarły informacje do UG o problemach
z odbiorem popiołu wystawionego w nieprzystosowanych na ten cel
pojemnikach. Wszelkie zgłaszane przez mieszkańców uwagi dotyczące funkcjonowania systemu odbioru odpadów są notowane i poddawane bieżącej analizie. Wynika z niej, że najbardziej oczekiwaną
zmianą w naszym systemie jest dystrybucja worków na selektywnie
zbierane odpady w ramach uiszczonej opłaty oraz wprowadzenie
możliwości oddawania odpadów biodegradowalnych. W związku
z tym, zostanie wprowadzone do końca roku, tj. w listopadzie i grudniu, pilotażowe dostarczanie worków na odpady selektywne mieszkańcom, którzy zadeklarowali selektywna zbiórkę odpadów w takiej,
ilości, jaka zostanie odebrana z nieruchomości w danym miesiącu
z limitem do 4 worków na jedną złożoną deklarację. Jeśli z danej nieruchomości zostaną oddane 3 worki z frakcjami zebranymi w sposób
selektywny to otrzymają państwo również 3 worki na kolejny miesiąc
na selektywna zbiórkę odpadów. Natomiast jeśli zostanie oddanych
5 i więcej worków z odpadami zgromadzonymi w sposób selektywny to w zamian otrzymają Państwo 4 worki. Powyższe podyktowane
jest ograniczoną możliwością sfinansowania tego przedsięwzięcia na
chwilę obecną. Ostateczne decyzje w zakresie możliwości dokonania zmian w systemie dokonane mogą być jednak dopiero po
co najmniej półrocznym okresie rozliczeniowym działania systemu. Będziemy Państwa o tym informować na bieżąco.
Dzisiaj możemy powiedzieć, że generalnie system działa dobrze,
bo nie odnotowaliśmy powstania nowych dzikich wysypisk, spółka
Ekoład wywiązuje się ze swoich obowiązków na miarę swoich możliwości rzetelnie, a wyniki w zakresie poziomu odzysku surowców
wtórnych są zadawalające i poprawiają się z każdym miesiącem.
Dlatego apelujemy do Państwa o dalszą współpracę w ramach przyjętego systemu, dokładne zapoznanie się z nim na stronach internetowych gminy lub bezpośrednio w zespole gospodarki odpadami
w UG.
Ze swej strony deklarujemy podejmowanie wszelkich działań mających na celu poprawę funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w ramach funduszy jaki na ten cel zostanie zebrany. Zgodnie
bowiem z ustawą, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty m.in.
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymywania punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, zatem środki te nie mogą być wydane przez
Gminę na inny cel.
Wszystkie te działania powinny się przyczynić do bardziej racjonalnego gospodarowania odpadami i czystości w naszym otoczeniu,
co stanowi cel nowych regulacji prawnych w tym zakresie. Warto
zaznaczyć, że aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców naszej
gminy. Liczymy na to nie bezpodstawnie, gdyż 99 % mieszkańców
zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów, a jej prowadzenie na
poszczególnych nieruchomościach będzie poddawane okresowej
kontroli przez pracowników Ekoładu oraz UG.

Władysław Wala
4

Głos Gminy Wilkowice

Zespół ds. GO

KOMUNIKAT

Zgodnie z przyjętymi na terenie naszej gminy uchwałami dotyczącymi gospodarowania odpadami komunalnymi istnieje konieczność
złożenia nowych deklaracji zmieniających na kolejny rok kalendarzowy, do dnia 30 listopada danego roku, dla właścicieli nieruchomości rozliczających się w oparciu o zużycie wody z danej
nieruchomości. Nie dotyczy to jednak osób, które w punkcie 8 B
deklaracji wyraziły zgodę na pobranie danych ze spółki wodociągowej lub kanalizacyjnej. UG otrzyma na tej podstawie dane z właściwej spółki i Wójt w drodze decyzji naliczy stosowną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014 r., w takiej samej
wysokości jakby opłatę tą obliczył samodzielnie właściciel nieruchomości. Zostanie również wygenerowany wymiar opłaty i przesłany
na adres do korespondencji wskazany w pierwszej deklaracji.
Właściciele, którzy nie dokonali powyższego upoważnienia, po-

winni złożyć deklarację zmieniającą w terminie do 30.11.2013 r.,
i wyliczyć w niej samodzielnie opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, załączając stosowne faktury bądź zaświadczenie ze
spółki wodociągowej co będzie stanowiło podstawę do wyliczenia
wysokości opłaty na rok 2014.
Właściciele nieruchomości, rozliczający się w oparciu o ilość
osób zamieszkujących daną nieruchomość, u których nie nastąpiły zmiany od czasu złożenia pierwszej deklaracji, nie mają obowiązku składania deklaracji zmieniającej. Dla tych nieruchomości deklarację zmieniającą należy złożyć do 14 dni od momentu zaistnienia
zmiany danych zawartych w złożonej wcześniej deklaracji. Również
właściciele nowo wybudowanych nieruchomości, mają obowiązek złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w ciągu 14 dni od zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca.
UG

Entuzjaści bardzo potrzebni !!!

W Gminie Wilkowice powstały z inicjatywy entuzjastów, miłośników
sztuki – pomysły, które przekształcały się w profesjonalne zespoły
znane nie tylko w naszej gminie, ale rozsławiają ją na całą Europę.
Takimi są: Chór Cantica z Bystrej czy Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Wilkowic. Wcześniej w latach 50tych istniał nawet dobry teatr amatorski w Wilkowicach. Obecnie na
terenie gminy powstaje Zespół Pieśni i Tańca. Zespół regionalny to nie
tylko kultywowanie tradycji regionu,
ale także sposób na czynne spędzenie wolnego czasu, na rozwój życia
towarzyskiego, którego temperament zawiera się w żywiołowych
tańcach, pięknym śpiewie i ładnym
stroju. Stąd też inicjatywa założenia takiego zespołu na terenie naszej Gminy. Zespół swoją działalność rozpoczął
w sierpniu 2013 r. Na
chwilę obecną na zajęcia przychodzi od 15 do
20 osób, co uważamy za
sukces jak na tak krótki okres czasu. Próby
zespołu odbywają się
raz w tygodniu w każdy
czwartek w Mesznej
w Meszniańskim Ośrodku Kultury nad Borami przy ulicy Handlowej
16 w godzinach od 18 do 20 t-ej. Są to zajęcia taneczne, tj. klasyka

tańca, ćwiczenia rozciągające, koordynacja ruchowa, zajęcia choreograficzne. Dodatkowo członkowie zespołu biorą udział w nauce
tańca towarzyskiego, ponieważ planujemy wystąpić w amatorskich
konkursach tanecznych. Chcielibyśmy by zespół upowszechniał kulturę ludową naszego regionu na terenie kraju oraz poprzez
udział w międzynarodowych przeglądach i festiwalach folklorystycznych.
Zespół Pieśni i Tańca będzie prezentował opracowany artystycznie folklor regionalny, polskie tańce narodowe oraz popularne tańce wybranych krajów Unii Europejskiej. Integralną
częścią zespołu jest kapela składająca się z młodych, ale
bardzo utalentowanych muzyków akompaniujących
do tańca i śpiewu, jak
również
wykonująca
popisowe utwory muzyczne. W planach,
związanych z repertuarem zespołu, znajdują
się również programy
okolicznościowe: kolędy i pastorałki, piosenki biesiadne. Już wkrótce
członkowie naszego zespołu będą mogli rozpocząć bezpłatną naukę
gry na instrumentach. Więcej informacji dotyczących działalności zespołu można uzyskać pisząc na adres mailowy:
zespolregionalny@gmail.com
Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach!
Agnieszka Rusin, Władysław Wala

BYSTRA MŁODZIEŻ – KRASNA SPRAWA
Szanowni Państwo, w maju br. Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej rozpoczęła realizację projektu pod nazwą: „Bystra młodzież –
Krasna sprawa”. Projekt ten jest realizowany na podstawie umowy
nr umowy 75/Rcz-RP/X realizowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita 2007-2013.
Celem ogólnym projektu jest promowanie, podtrzymywanie i rozwijanie wypracowanych wcześniej bezpośrednich kontaktów transgranicznych między mieszkańcami partnerskich gmin Krasna i Wilkowice.
Celem ogólnym projektu jest intensyfikacja działań na styku dwóch gmin
z terenu Polski i Czech, która ułatwić ma wymianę społeczno-kulturalną
i spowodować, że mieszkańcy obu regionów płynnie i aktywnie będą
chcieli poznawać te dwa regiony. Cel ogólny projektu jest w pełni
zgodny z założeniami Programu Operacyjnego Współpracy Trans-

granicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska.
Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa
mieszkańców obu gmin oraz integracja poprzez wspólne szkolenia
z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Projekt, w głównej mierze, skierowany jest do mieszkańców partnerskich gmin, ze szczególnym uwzględnieniem strażaków zrzeszonych w obu zaprzyjaźnionych jednostkach ochotniczej straży
pożarnej. Udostępnienie zarówno jednostki OSP w Bystrej, a także
odremontowanej sali wykładowej i sprzętu, da im również możliwość
aktywnego spędzenia wolnego czasu. Dotychczas warsztaty polskoczeskie w ramach projektu odbyły się dwukrotnie w siedzibie OSP
Bystra w dniach 13 lipca oraz 19 października br. Trwa również kurs
kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ochotników z Gminy Wilkowice.
OSP Bystra
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EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYSTREJ

„Inny język to inna wizja życia”
Federico Fellini
Nauka języków obcych w XXI wieku jest koniecznością i obowiązkiem każdego z nas, a szczególnie młodych ludzi. Bez znajomości
języków trudno jest egzystować w dzisiejszym świecie i czuć się obywatelem Europy. Dlatego
najważniejszymi przesłaniami Europejskiego Dnia
Języków jest poszerzanie
świadomości w zakresie
bogactwa i różnorodności
językowej Europy i zachęta
do nauki języków obcych.
Obchody Europejskiego
Dnia Języków są już w naszej szkole tradycją. Impreza organizowana jest od 2008 roku i co
roku staramy się, aby w szkole działo się coś innego.
Do stałych punktów programu obchodów należą, cieszące się
ogromną popularnością wśród uczniów, konkurs wiedzy i konkurs na
najciekawszy wystrój klasy. Konkurs wiedzy o Europie rozgrywany
jest pomiędzy drużynami klas IV–VI, w tym roku najlepszą znajomością faktów o Europie wykazali się uczniowie klasy VA, miejsce drugie zajęła drużyna klasy VI, a miejsce trzecie klasa VB. Najwięcej
inwencji wymaga od uczniów przygotowanie gazetek i wystroju klas
na temat wylosowanego przez klasę kraju. Dzieci z klas starszych
samodzielnie wyszukiwały informacji na temat Słowacji, Estonii, Finlandii i Czech. Natomiast dzieci z klas młodszych pod opieką wychowawców poznawały fakty o Austrii, Belgii i Bułgarii. Gazetki były pełne ciekawostek i mini słowniczków, które wzbudzały zainteresowanie

nie tylko komisji, ale i pozostałych uczniów. Jak zawsze komisja oceniająca miała trudne zadanie, bo wszystkie gazetki były interesujące
i ciekawie wykonane.
Najwięcej emocji wzbudziła prezentacja klas na forum szkoły. 26
września wszystkie dzieci miały za zadanie przyjść ubrane w kolory
państw, którymi się zajmowały i dokonać krótkiej prezentacji podczas
wspólnego spotkania. Rywalizację wygrała klasa VA, miejsce drugie
ex-equo zajęły klasy I A i IV B, a miejsce trzecie przypadło klasie VB.
W czwartek wszystkie klasy zgromadziły się na sali gimnastycznej, aby przygotować plakaty zachęcające do nauki języków obcych.
Dzieci wykazały się dużą pomysłowością przy tworzeniu prac i znowu komisja miała problem
z wybraniem najlepszego
plakatu. Najciekawsze plakaty wykonali uczniowie klas VI
i VB, drugie miejsce zdobyła
klasa IV A i trzecie miejsce zajęła klasa VA.
Na podsumowanie obchodów odbył się krótki apel, na
którym dyrektor szkoły wręczyła dyplomy dla zwycięzców
i drobne upominki dla wszystkich zaangażowanych dzieci. Impreza
jak zwykle była bardzo udana, dzieci ekscytowały się i prześcigały
w pomysłach. Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie nasi uczniowie
mieli okazję poznać historię i kulturę kolejnych krajów europejskich,
a dzięki ciekawostkom językowym chętniej uczyć się będą obcych
języków.				
Monika Hubert-Skura
Szkoła Podstawowa w Bystrej

IX POWIATOWY ZJAZD TOWARZYSTW REGIONALNYCH
pod patronatem starosty bielskiego Andrzeja Płonki obradował 28 września 2013 roku w Bystrej
Gospodarzem Zjazdu było Towarzystwo
Przyjaciół Bystrej oraz Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka, a wzięli w nim udział
przedstawiciele 26 stowarzyszeń regionalnych z powiatu bielskiego.
Na Zjazd przybyli także europoseł Małgorzata Handzlik
i poseł na Sejm RP Stanisław
Szwed, wicestarosta powiatu
bielskiego Grzegorz Szetyński,
członek Zarządu Rady Powiatu Renata Franasik, Mirosław
Szemla Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW, radni powiatu
i gminy, przedstawiciele placówek oświatowych i kultury, przewodnicząca Komisji Kultury Janina Janica-Piechota,
skarbnik gminy Alicja Świszcz, przedstawiciele wydziału
KSP, twórcy ludowi, literaci, delegacje organizacji działających na terenie Bystrej.
O godz. 8.30 zaproszeni uczestnicy Zjazdu zwiedzali Muzeum Juliana Fałata, gdzie podziwiali ekspozycje
obrazów malarza. Dalsza część Zjazdu odbyła się w sali
Domu Strażaka w Bystrej. Przybywających gości Zjazdu
witała Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Wilkowice.
W sali obrad zostały przygotowane wystawy miejscowych twórców ludowych. Można było podziwiać piękne
obrazy Aleksandry Dybczak i Moniki Marek-Duraj, rzeźby
Jerzego i Henryka Salachny oraz Piotra Pegla, hafty artystyczne Jadwigi Marek i Heleny Hefler, piękne koronki Zofii Ciapały, wyroby rękodzieła artystycznego i ikony
Bogusławy Dębińskiej, puchary i odznaczenia Klubu LKS
„Klimczok’ oraz wystawę dorobku Towarzystwa Przyjaciół
Bystrej. Piękną ekspozycję eksponatów zbójnickich przygotowało Stowarzyszenie Zbójników„Beskidnicy”.
Uroczystego otwarcia Zjazdu Towarzystw Regionalnych dokonali: wicestarosta Grzegorz Szetyński i wójt
gminy Mieczysław Rączka, a uczestnicy spotkania wraz
6

z chórem „Cantica” odśpiewali hymn stowarzyszeń „Ojcowski Dom”,
po czym chórzyści z dyrygentką Janiną Rosiek odśpiewali kilka pieśni. Prezes TPB Jadwiga Kolarczyk powołała Kapitułę Zjazdu.
Prezentacji inwestycji i osiągnięć gminy dokonał wójt Mieczysław
Rączka. Następnie odtworzono multimedialną prezentację dorobku Towarzystwa Przyjaciół Bystrej.
Później prelekcje na temat „Żyć na pograniczu
w świetle archiwalnych źródeł” wygłosiła Małgorzata
Kiereś, etnograf, dyrektor Muzeum w Wiśle, a różne
ciekawe fakty z życia Juliana Fałata przedstawiła
Maria Aleksandrowicz, historyk Muzeum w BielskuBiałej. Organizatorzy podczas spotkania zaprezentowali gościom urozmaicony program artystyczny.
Z pięknym programem patriotycznym pt. „Nasza mała ojczyzna w wielkiej ojczyźnie” wystąpili
uczniowie Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej.
Regionalne piosenki i tańce wykonali; „Zespół Beskidnicy” i dziecięcy Zespół „Górolicki” z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej, zaś dziecięcy
zespół Fletni Pana „Beskidy” ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach swym przepięknym koncertem
ubogacił uroczystość.
Nasza bystrzańska poetka Zofia Ciapała, członek
Stowarzyszenia Autorów Polskich zarecytowała kilka swych wierszy związanych z Bystrą. Na zakończenie Zjazdu przewodnicząca Kapituły Zjazdu Teresa Marekwica odczytała wnioski do realizacji do
następnego Zjazdu i poinformowała uczestników
spotkania, że X Zjazd Towarzystw Regionalnych
zorganizuje Towarzystwo Przyjaciół Porąbki.
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bystrej składa
serdeczne podziękowania: Radzie Gminy Wilkowice, wójtowi Mieczysławowi Rączce oraz wszystkim
organizacjom i osobom, które pomogły nam w zorganizowaniu uroczystości.
				
Prezes TPB
Jadwiga Kolarczyk
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IX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRÓW IM. KAZIMIERZA FOBERA

Na terenie naszego powiatu w dniach 10-13 października 2013 r.,
po raz dziewiąty odbywał się Międzynarodowy Festiwal Chórów
„Gaude Cantem”. Tradycyjnie już Gmina Wilkowice była współorganizatorem festiwalu. W tym roku koncert chórów, na terenie naszej
gminy, odbył się 12 października w Kościele Parafialnym w Bystrej
Krakowskiej.

Koncert rozpoczął się o godzinie 16:30, jako pierwszy wystąpił
chór Smíšený pěvecký sbor města Hodonína z Czech pod dyrekcją
Pana Josefa Ilčík. Chór Mieszany Miasta Hodonina powstał w 1990 r.
Niedawno, wraz z Hodonińską Orkiestrą Symfoniczną, przygotował
i zaprezentował „Mszę koronacyjną C-dur” Wolfganga Amadeusza
Mozarta, „Mszę D-dur” Antonina Dvořaka oraz „Missa brevis” czeskiego kompozytora Jiriego Pavlicy. W repertuarze chóru znajdują
się klasyczne utwory wokalne
z epoki renesansu, a także kompozycje współczesne oraz aranżacje pieśni ludowych, a nawet
popularne utwory musicalowe.
W 2005 r. zespół zaprezentował
się podczas Międzynarodowego
Festiwalu Chóralnego Muzyki Sakralnej w Rumi, gdzie zdobył trzecie miejsce. W 2008 uczestniczył w Festiwalu Pieśni w Ołomuńcu
(Czechy), gdzie otrzymał Złoty Medal w kategorii muzyki sakralnej.
W 2009 r. na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Rimini
(Włochy) uzyskał Brązowy Medal.
Następnie wystąpił Zespół Wokalny Unanime z Rzeszowa pod kierownictwem Pani Anny Marek-Kamińskiej. Zespół powstał z jej inicjatywy w roku 2011. Tworzą go głównie absolwenci rzeszowskich
uczelni. W swoim repertuarze posiada utwory o tematyce sakralnej
od renesansu do muzyki współczesnej, negro spirituals i utwory rozrywkowe. Zespół często bierze udział w festiwalach. Ma na swoim
koncie III miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej
„Cantate Deo” w Rzeszowie (2012), II miejsce w Ogólnopolskim
Festiwalu Muzyki Chóralnej „Sacra Ecclesiae Cantio” w Tarnowie

(2012) i Złote Pasmo na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Adwentowej i Bożonarodzeniowej w czeskiej Pradze (2012) oraz Srebrną
Strunę na Małopolskim Konkursie Chórów „O Złotą Strunę” w Niepołomicach (2013).
Jako ostatni zaprezentował się Zespół Kameralny Absolwent z Katowic pod dyrekcją Pani Beaty Rąba-Tomica. Jego członkami są absolwenci Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, będący przed laty
śpiewakami Akademickiego Chóru Harmonia. Działalność rozpoczęli
w grudniu 1997 r., obecnie próby odbywają się w Katowicach. Absolwent ma na swym koncie wiele osiągnięć i sukcesów, m.in.: I nagrody w swojej kategorii w Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica
Cantat” (1999) i Festiwalu „Cantio Lodziensis” w Łodzi (2004), Grand
Prix na Tyskich Wieczorach Kolędowych w Tychach (2004) oraz na
Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach
(2004), I miejsca w Międzynarodowym Święcie Pieśni „Gaude Cantem” w Bielsku-Białej (2005) i na Warszawskim Międzynarodowym
Festiwalu Chóralnym (2005) oraz II miejsce w kategorii zespołów kameralnych na III Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej „Sacra
Ecclesiae Cantio” w Tarnowie (2012). Od początku istnienia zespół
prowadziła prof. Halina Goniewicz-Urbaś. Jej następczynią jest chórzystka zespołu Beata Rąba-Tomica.
Poziom
artystyczny
festiwalu był w tym roku
nieodmiennie
wysoki,
czemu wyraz dał Zastępca Wójta Pan Aleksander
Adamiec wręczając dyplomy i kwiaty dyrygentom chórów.
Serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi Tadeuszowi Krzyżakowi za udostępnienie
kościoła, Pani Krystynie Fenik za profesjonalną pracę konferansjera
oraz OSP Bystra za udostępnienie sali w Domu Strażaka, a firmie
Dom Rest. „Pod Kasztanami” za w przygotowaniu poczęstunku dla
chórzystów.					
UG

Ekologia w Przedszkolu w Bystrej
W naszym przedszkolu od wielu już lat
staramy się kształtować u dzieci postawy
proekologiczne. Jesień
to dobry czas na wprowadzanie takich treści
– nie tylko podczas zajęć w sali, ale przede
wszystkim bezpośrednio działając w terenie.
We wrześniu wzięliśmy
udział w akcji „Sprzątanie świata”. W tym dniu młodsze przedszkolaki porządkowały najbliższe otoczenie przedszkola i ogród. Starsze
natomiast, park obok „Fałatówki” oraz teren nad brzegiem rzeki (realizując program „Zaadoptuj rzekę ”). Ze względu na bezpieczeństwo
dzieci - rodzice i pracownicy przedszkola zadbali o rękawice foliowe
i mocne worki. Przy tej okazji w grupach przedszkolnych rozmawiano
o segregacji śmieci i sposobach powtórnego ich wykorzystania.
W październiku przedszkolaki przygotowały wielki plakat „Jesienne
drzewa” – z czterech części. Każda grupa zastosowała inną technikę

plastyczną: „Krasnoludki” skrawki fruwającej bibuły, „Motylki” wycięte z kolorowego papieru elementy, „Muchomorki” pomalowane farbą
łapki, a „Jagódki” wyklejone bibułkowymi kulkami liście.
„Święta Drzewa”- 10 października - rozpoczęliśmy od zbiórki makulatury (w ramach akcji „Zbieraj makulaturę-ratuj konie”) – dziękujemy
wszystkim rodzicom i dzieciom za jej dostarczenie.
Korzystając z pięknej
pogody posadziliśmy ósme
już z kolei drzewko (w tym
roku w parku). Podsumowaniem tego słonecznego
dnia był konkurs wiedzy
ekologicznej. Z zadaniami
i zagadkami dzieci poradziły sobie świetnie. Systematyczne przekazywanie wiedzy na temat ochrony przyrody oraz uczenie proekologicznych przyzwyczajeń od najmłodszych lat, na pewno
przyniesie efekty w dorosłym życiu naszych podopiecznych.
A. Jaślanek, M. Foltyniak
Przedszkole Publiczne w Bystrej
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Warto szczepić!

Dzięki szczepieniom udało się wyeliminować szereg chorób zakaźnych
np. dur brzuszny, błonica i ograniczyć zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu B. W skali globalnej szczepienia zmieniły zdrowotne
oblicze naszej planety. Nic innego z wyjątkiem czystej wody pitnej, nawet
wynalezienie antybiotyków, nie miało tak ogromnego wpływu na obniżenie
śmiertelności. Szczepienia chronią nie tylko nasze zdrowie, ale także zdrowie przyszłych pokoleń.
Szczepienia to temat, który zgłębiają świeżo upieczeni rodzice. Temat
trudny ponieważ z chwilą przyjścia na świat dziecka musimy sobie uświadomić iż spada na rodziców ogromna odpowiedzialność podjęcia decyzji
wyboru szczepień zalecanych. Czym jeszcze powinno być zaszczepione
moje dziecko? Muszą oni decydować, bo często nie stać ich na sfinansowanie całego panelu szczepień zalecanych. Poza tym wielu rodziców
małych pacjentów posiłkuje się informacjami "dr google", prasy, telewizji
szukając wyczerpujących danych za i przeciw szczepieniom. W kalendarzu
szczepień mamy 2 grupy szczepień: te, które są obowiązkowe i w całości
refundowane przez Państwo. Do tych szczepień należą szczepienia przeciwko:
• gruźlicy
• błonicy,
• tężcowi,
• krztuścowi,
• polio(p/chorobie Heinego-Medina-porażenie dziecięce),
• wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
• zakażeniu Hib (Haemophilus influenzae typ b),
• odrze,
• śwince,
• różyczce,
• pneumokokom i przeciwko ospie wietrznej dla dzieci w grupach wysokiego ryzyka zakażenia tymi drobnoustrojami.
Druga grupa szczepień, które znajdują się w kalendarzu szczepień to
szczepienia zalecane, ale że Państwo dysponuje ograniczonymi środkami
finansowymi i nie refunduje ich kosztu. Rodzice chcąc zapewnić szerszą
ochronę przed niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi muszą sami za nie
zapłacić, a nie jest to mała suma. Do grupy szczepień zalecanych należą
szczepienia przeciwko:
• zakażeniom rotawirusowym,
• zakażeniom wywołanym przez pneumokoki,
• zakażeniom wywołanym przez meningokoki,
• wirusowemu zapaleniue wątroby typu A,
• grypie,
• ospie wietrznej,
• kleszczowemu zapaleniu mózgu,
• wirusowenu zapalenie wątroby typu B (dorośli).
Jaką mamy podjąć decyzje? Szczepić czy nie szczepić? W jaką broń
uzbroić nasze dzieci?
I czy to dla nich dobre?
Moje zainteresowanie i ten artykuł jest wynikiem spotkania zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Dzieci Cierpiących Na
Skutek Inwazyjnych Chorób Bakteryjnych "Parasol dla Życia". Pani Prezes
Sabina Szafraniec mówi cytuję:
"Jestem mamą Kuby. Mój synek w wieku 9 miesięcy zachorował na
pneumokokowe zapalenie opon mózgowych powikłane sepsą i obustronnym zapaleniem ucha środkowego. Walczyliśmy o życie 2 miesiące. Kuba
wyszedł z tej śmiertelnej choroby "prawie" zwycięsko. Nie słyszy tylko na
jedno ucho. Takiego szczęście nie miały inne dzieci, które w wyniku ciężkich chorób wywołanych przez pneumokoki, są głęboko upośledzone: nie
chodzą, nie mówią, nie kontaktują się ze światem. Wymagają nieustannej,
całodobowej, matczynej opieki oraz długotrwałej i kosztownej rehabilitacji
przez całe życie.... Założyłam Stowarzyszenie, żeby ostrzegać innych rodziców przed zagrożeniem, jakim dla małych dzieci są pneumokoki; żeby
nie dręczyła ich uporczywa myśl "gdybyśmy wiedzieli"...
Marzeniem Pani Prezes jest aby wszystkie dzieci w Polsce otrzymały
możliwie najlepszą ochronę przed pneumokokami jaką są szczepienia, które prawie we wszystkich krajach Europy są w kalendarzu szczepień obowiązkowych i są refundowane przez Państwa. Ja dołączam się i wspieram
działania tego Stowarzyszenia. Chciałabym zaznaczyć, iż w naszym kraju
wiele samorządów zadbało o swoich małych mieszkańców refundując im
szczepienia. Kielce są takim przykładem, gdzie Urząd Miasta od 2006 r. realizuje program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom -zaobser8

wowano spadek liczby hospitalizacji z powodu zapaleń płuc u dzieci o 65%,
dowodzi to skuteczności stosowanej szczepionki. Na tej akcji skorzystali
również pośrednio dorośli, po 4 latach prowadzenia akcji szczepień wśród
dorosłych powyżej 65 r. ż. zmniejszyła się o 50% liczba zachorowań na
zapalenie płuc (każde zaszczepione dziecko chroni dwie niezaszczepione
osoby - odporność środowiskowa).
Szczepienia ochronne wzbudzają duże emocje. Z chwilą kiedy słyszymy,
że ktoś z naszego otoczenia poważnie zachoruje to decyzja wydaje się
prosta - zaszczepić! Jeżeli nas to nie dotyczy zainteresowanie maleje. Jak
słyszymy o niepożądanych powikłaniach mamy wątpliwości. Powinniśmy
pamiętać, że możemy się znaleźć w dramatycznej sytuacji i poważnie przechodzić dramat choroby ze swoim dzieckiem i obwiniać innych - dlaczego
o tym nie wiem? Dlaczego nikt mi nie powiedział? Gdybym wiedziała czy
wiedział to przecież zaszczepiłbym.... Dla podjęcia właściwej decyzji przytoczę argumenty, które pomogą Wam podjąć przemyślaną decyzję.
Nad bezpieczeństwem szczepień ochronnych czuwa Światowy Komitet
Doradczy ds. Bezpieczeństwa Szczepień, który został powołany w 1999
r przez WHO (Word Health Organization-Światowa Organizacja Zdrowia).
Ten komitet ocenia bezpieczeństwo szczepień w maksymalnym zakresie
- od naukowych badań podstawowych poprzez doświadczenia związane
z epidemiami. Brane są pod uwagę wszystkie aspekty bezpieczeństwa ich
stosowania w obszarze ogólnoświatowym.
W grudniu 2006 roku Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa powołał Zespół ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych, który autoryzuje ten
program oraz dostosowuje aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i na
świecie, starając się nadążać nad postępem w nauce i dostosowywać się
jednocześnie do możliwości finansowych naszego Państwa.
"Priorytetami działań w latach 2010-2014 ww. Zespołu Ekspertów jest
wprowadzenie do Programu Szczepień Ochronnych następujących zmian:
Wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie zasad finansowania Programu Szczepień Ochronnych (PSO).
Wprowadzenie masowych szczepień wszystkich dzieci do lat dwóch
przeciwko inwazyjnej chorobie pneumokokowej w ramach szczepień obowiązkowych (od 2010 r. dzieci z grup ryzyka rozwoju inwazyjnej choroby
pneumokokowej zostały wprowadzone do szczepień obowiązkowych).
Wprowadzenie do obowiązkowego PSO bezpiecznych i efektywnych
szczepionek wysokoskojarzonych
Rozszerzenie PSO o nowe szczepienia przeciwko: grypie w wybranych
grupach ryzyka, ospie wietrznej w całej populacji, wirusowi brodawczaka
ludzkiego w wybranych grupach wiekowych, rotawirusom całej populacji
niemowląt"
Polscy eksperci w dziedzinie szczepień jak i Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) alarmują, że zakażenia pneumokokowe są obecnie jedną z głównych przyczyn zachorowań i przypadków śmierci dzieci. Według
WHO, co roku około miliona dzieci na świecie umiera z powodu inwazyjnej
choroby pneumokokowej.
Nie należy bać się szczepionki! Naukowcy przekonują nas, iż szczepionki są dużo korzystniejsze dla zdrowia niż dotychczas sądzono. Najnowsze
doniesienia mówią, że u osób szczepionych układ odpornościowy zwalcza
infekcje o wiele skuteczniej i chroni organizm nie tylko przed wirusami i bakteriami na które zostały opracowane, ale łagodzą również przebieg innych
stanów chorobowych. Należy również pamiętać, iż w każdym przypadku
przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie szczepienia bezwzględnie
konieczna jest konsultacja z lekarzem i każdy przypadek powinien być potraktowany indywidualnie!
Źródła informacji:
-Szczepienia Ochronne prof .dr. hab. med. Ewa Bernatowska Warszawa
2010 r.
-Szczepienia w profilaktyce chorób zakaźnych dr n. med. Hanna Czajka,
prof. dr hab. Jacek Wysocki Kraków 2010 r.
Kierownik SGZOZ
Katarzyna Banet-Skwarna
Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach
serdecznie zaprasza na warsztaty rękodzieła
(papierowa wiklina, szydełkowanie, frywolitki).
Spotkania będą się odbywać w środy o 16:30
w bibliotece w Wilkowicach.
Pierwsze spotkanie 6 listopada br.
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„UKAZAĆ TWÓRCÓW SZTUKI”

- TO INICJATYWA, KTÓRA PRZYŚWIECAŁA STOWARZYSZENIU ROZWOJU WSI BYSTRA.

W ramach konkursu na zadania publiczne Wójta Gminy
Stowarzyszenie zorganizowało 3 jarmarki sztuki regionalnej
na Biwaku w Bystrej przy ulicy
Fałata w miesiącu maju, lipcu
i wrześniu.
W czasie jarmarków swoje
prace prezentowało 39 wystawców, a były to eksponaty własnoręcznie wykonane.
Wystawy zwiedziło około
1250 dorosłych, prawie tyle
samo dzieci, dla których to organizatorzy przygotowali inne
atrakcje i rozrywki.
Jarmarki to znakomita integracja samych wystawców,
wymiana doświadczeń, różnorodność eksponatów w komponowanych w Regionalne
straganiki przygotowane do tego celu. To niepowtarzalna sceneria
plenerowa pozytywnie oceniona, tak przez wystawców, jak
i zwiedzających.
Organizatorzy
jarmarków
zrobili wszystko, by oprawa artystyczna tych wydarzeń była
różnorodna. Zadbali również
o degustację potraw regionalnych i inne smakołyki.
Wszystko to było możliwe
przy wsparciu finansowym na
zadania publiczne Wójta Gminy, dobrej współpracy organizacji społecznych z Bystrej,
członków
Stowarzyszenia,
a w szczególności pomocy ze
strony Regionalnego Ośrodka
Kultury w Bielsku-Białej, który
to wypożyczył niezbędną ilość
straganików regionalnych.
Stowarzyszenie jako główny
koordynator jarmarków dziękuje
wszystkim za pomoc i wsparcie. Jest inicjatywa - jest pomoc - są
efekty, ale to musi być współdziałanie, to musi być grupa ludzi, która rozumie i kocha sztukę i jej twórców i chce wyjść im naprze-

Przypominamy o Konkursie Plastycznym organizowanym w ramach projektu
pod nazwą „Wilkowice-Likavka, potężna historii dawka” – nr umowy PL-SK/
BES/IPP/III/21, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska –Republika Słowacka 2007-2013.

„Wilkowice – Likavka, potężna historii dawka”

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest promocja realizowanego, polsko-słowackiego projektu,
w ramach którego, między innymi, zostanie wydana monografia historii
Gminy Wilkowice. Wszystko ma na celu integrację społeczności, partnerskich
gmin Wilkowice oraz Likavka, dzięki możliwości odbywania dwujęzycznych
warsztatów i działań na rzecz odkrywania historii obu gmin.
Celem konkursu jest również pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych
dzieci i młodzieży oraz uwrażliwienie ich na historię Gminy Wilkowice i Likavka.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych Gminy Wilkowice oraz Gminy Likavka.
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ciw. To jeden z wielu założeń
Stowarzyszenia, być tam, gdzie
potrzebna jest pomoc i wsparcie. Inicjatywy Stowarzyszenia
są niepowtarzalne i trafione,
tworzą ciekawe imprezy, które
pielęgnują tradycje integrują
członków organizacji społecznych i mieszkańców, zwłaszcza
dzieci i młodzież. Biwak, który
powstał również z inicjatywy
Stowarzyszenia służy do tego celu przez cały rok od zimy do zimy.
To kolędowanie w plenerze, to szachy plenerowe, to jarmarki.
Biwak jest miejscem wielu spotkań, jest też miejscem rekreacyjnym dla mieszkańców, turystów i gości. Stowarzyszenie
ma jeszcze wiele ciekawych
pomysłów i koncepcji o czym
pochwali się w roku 2014.
A. M.

A long time ago in a galaxy far,
far away...
... a jednak nie tak dawno i nie tak daleko!
... już w listopadzie,
w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami”
gratka dla fanów japońskich sztuk walki, fantastyki,
Gwiezdnych Wojen, Hobbita, itd.
szczegóły już wkrótce na www.wilkowice.pl
!!!!!
tego nie możecie przegapić :)

2. Prace zostaną ocenione w 3 kategoriach wiekowych: przedszkolaków,
uczniów szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum.t
3. Każda placówka może zgłosić max: 20 prac. W tym tylko jedną pracę od
jednego ucznia.
4. Tematem pracy jest: „Historia mojej miejscowości” w dowolnej
interpretacji.
5. Technika i forma prac: dowolna. Wymiar prac: A4.
6. Na odwrocie pracy należy czytelnie nakleić kartę informacyjną
z następującymi danymi autora: imię, nazwisko, wiek, szkoła (przedszkole)
nazwisko nauczyciela – prowadzącego, pod którego kierunkiem praca
została zrealizowana.
7. Komisja konkursowa zostanie powołana przez Wójta Gminy Wilkowice.
8. Prace należy składać osobiście lub nadesłać pocztą do dnia 30 listopada
2013 roku na adres: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43365 Wilkowice z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie grudnia 2013/stycznia
2014 r.

Na najładniejsze prace czekają cenne nagrody!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w 85% w ramach Programu Współtpracy Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem
Euroregionu Beskidy.
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