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miesięcznik, pismo bezpłatne

„Londzin”,
już po raz piętnasty,
przyznany….
8 listopada br. w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina.
Jest to szczególne wyróżnienie przyznawane
zasłużonym mieszkańcom powiatu bielskiego. W tym roku nagrodę
otrzymała Pani Małgorzata Hołdys ze Szczyrku.
Tegoroczna laureatka nagrody jest od blisko 30 lat kierownikiem i choreografem
Foto: Jarosław Jesionka
w Regionalnym Zespole
„Klimczok” ze Szczyrku.
Nominację z Gminy Wilkowice, w tym roku, otrzymała jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej z Wilkowic, którą reprezentował Prezes
Pan Wojciech Kąkol oraz Członek Zarządu OSP, Radny Gminy Wilkowice Pan Józef Kąkol.
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PASJONAT SPORTOWEJ
POLSKI
Działalność Gminy Wilkowice została już wielokrotnie doceniona przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej. W maju br.
otrzymaliśmy prestiżowy certyfikat „Sportowa Gmina 2013” za
inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz
skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji
w gminie.
Przed kilkoma dniami delegacja w składzie Wójt Gminy
Mieczysław Rączka, Przewodniczący Komisji ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Promocji Piotr Pielesz, Prezes Klubu LKS
„Klimczok-Bystra” Zbigniew Banet oraz Wiceprezes Edward
Wacht udała się na Galę XIV edycji konkursu Budowniczy Polskiego Sportu, która odbyła się w Warszawie.
cd. na str. 2

Jednostka OSP Wilkowice powstała w 1905 roku. Została założona przez
mieszkańców Wilkowic w celu obrony dobytku przed pożarami, które w tamtych latach często nawiedzały sołectwo.
cd. na str. 2

Wilkowice – Likavka, potężna PRZYJAŹNI dawka
Samorządowcy oraz działacze stowarzyszeń kulturalnych z Gminy Wilkowice zacieśniają współpracę z Mieszkańcami partnerskiej Gminy Likavka na Słowacji. Od maja br. realizujemy projekt pt. „Wilkowice – Likavka, potężna historii dawka”, zgodnie z umową
nr PL-SK/BES/IPP/III/21, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
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PASJONAT SPORTOWEJ
POLSKI - cd.

W tym roku Klub Sportowej Polski przyznał wyróżnienia blisko 50 Pasjonatom
Sportowej Polski, czyli osobom, które poprzez swoją działalność przyczyniają się do
upowszechniania kultury fizycznej, działają
na rzecz sportu dzieci i młodzieży, aktywizują inne środowiska, a poprzez swoje zaangażowanie są wzorem i autorytetem dla
mieszkańców, uczniów, sportowców. Wśród
elitarnej grupy Pasjonatów Sportowej Polski
znalazł się Pan Zbigniew Banet.
Prezes Zbigniew Banet od wielu lat prowadzi społeczną działalność na rzecz rozwoju sportu na terenie Gminy Wilkowice oraz powiatu bielskiego. Od 1983 roku
jest prezesem Ludowego Klubu Sportowego „Klimczok-Bystra”, którego wychowankami, za jego kadencji, są wybitni sportowcy. Wśród nich należy wymienić Łukasza Kruczka (4 złote medale Uniwersjad,
4-krotny olimpijczyk, Mistrz Polski) obecnego trenera kadry narodowej w skokach
narciarskich oraz Agnieszkę i Beatę Szymańczak, Pawła Klisza i Bartłomieja Kłuska. Dzięki staraniom Prezesa Zbigniewa
Baneta w 2010 roku wybudowano skocznie Hs19 oraz Hs31. Jest on również organizatorem zawodów kalendarzowych PZN
(Rollski). Organizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży pozaklubowej, seminaria szkoleniowe, ekologiczne i energooszczędne.
Pan Zbigniew Banet jest niewątpliwie, nie
tylko w moim mniemaniu, postacią nietuzinkową. Jestem niezmiernie dumny, że jako
miejsce zamieszkania i swojej działalności
społecznej wybrał naszą gminę. Wierzę, że
tytuł Pasjonata Sportowej Polski dla Pana
Prezesa będzie jeszcze mocniejszym bodźcem zarówno dla zawodników jak i dla trenerów Ludowego Klubu Sportowego „Klimczok-Bystra”, do jeszcze cięższej pracy.
Wójt Gminy
Mieczysław Rączka
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„Londzin” już po raz piętnasty
przyznany… - cd.
Od samego początku istnienia ta organizacja społeczna skupiała w sobie ludzi-społeczników
chcących nieść pomoc potrzebującym, jak również potrafiących angażować się w życie codzienne miejscowości. Jak czytamy w zgłoszeniu do konkursu: „W zakresie działalności kulturalnej jednostka OSP Wilkowice jest organizatorem lub jednym ze współorganizatorów większości imprez
na terenie sołectwa, w tym wielu cyklicznych takich jak Dni Wilkowic, Pożegnanie Lata, Odpust
Parafialny, Przegląd Orkiestr Dętych, Przegląd Muzyczny Rock & Blues. Od 2003 roku jednostka
posiada Młodzieżową Orkiestrę Dętą, w której na stałe gra ponad 30 młodych muzyków. Orkiestra
brała udział w wielu przeglądach i koncertach. Występowała na estradach Ukrainy, Litwy, Niemiec,
Czech, Słowacji i Węgier, swoją grą uświetnia wszystkie uroczystości sołeckie i gminne. Orkiestra jest znakomitym reprezentantem i wizytówką OSP na szczeblu powiatu, województwa i kraju”.
Podczas uroczystości w Teatrze Polskim, nominowanym z Gminy Wilkowice kibicował między
innymi: Pan Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice, Pani Agata Prochownik Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wilkowicach, Pan Jacek Lipowiecki Sekretarz Gminy Wilkowice oraz pozostali zaproszeni Goście z Gminy Wilkowice.					
UG

Uchwały podjĘte na sesji 30 października 2013 r.
XL/328/2013
XL/329/2013

W sprawie: wprowadzenia zmian do WPF Gminy Wilkowice na lata
2013-2021.
W sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2013 r.

XL/330/2013

W sprawie: załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy w Wilkowicach.

XL/331/2013
XL/332/2013

W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień na rok podatkowy 2014.
W sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2014.

XL/333/2013

W sprawie: określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2014.

XL/334/2013

W sprawie: zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości
stawek opłaty miejscowej za rok 2014 oraz określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

XL/335/2013

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Irządze.

XL/336/2013

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Katowicach.

Wilkowice – Likavka, potężna PRZYJAŹNI dawka - cd.

Głównym celem projektu 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.
Najlepszym sposobem na wzajemne poznanie swoich tradycji, historii i obyczajów jest
oczywiście integracja i wspólne przebywanie
ze sobą.
W dniu 23 listopada br. delegacja 30 osób
z Gminy Wilkowice, z Wójtem i Przewodniczącym Rady odwiedziła słowackich partnerów
w Likavce.
W godzinach porannych powitał nas Starosta Gminy Likavka Pan Marian Javorka, który zaproponował zwiedzenie Liptovskiego
Muzeum w Ružomberku oraz miejscowości
Vlkolinec, która jest typową liptowską wsią
sprzed wieku, w której zachowało się około 40
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oryginalnych, przeważnie XIX wiecznych domów drewnianych.
W Liptovskim Muzeum delegacja miała sposobność obejrzenia ekspozycji związanych z historią i tradycjami okolic Likavki,
Głos Gminy Wilkowice

a także z innymi wystawami tematycznymi, po
których oprowadzał przewodnik muzeum. Następnie uczestnicy warsztatów integracyjnych
mogli podziwiać uroki Vlkolinca – skansenu
architektury ludowej na Słowacji wpisanego
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO.
Po wyczerpującym zwiedzaniu atrakcji
regionu, posilona obiadem, delegacja wysłuchała wykładu na temat historii Gminy
Likavka, którego część poświęcona była sztuce wytwarzania papieru, który charakteryzuje
tamtejszy region. Następnie strony polska i słowacka integrowały się w Domu Strażaka w Likavce, a wieczorem Mieszkańcy Bystrej, Mesznej
i Wilkowic powrócili do kraju. Wójt Gminy Wilkowice zaprosił Słowaków na wizytę rewanżową
w przyszłym roku.
Koordynator projektu
Aleksandra Szymik-Caputa

WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka między
innymi wziął udział:
• w spotkaniu z przedstawicielami Śląskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Katowicach w temacie przyszłego użytkowania zbiornika małej retencji w Wilkowicach;
• w debacie poświęconej prawom i obowiązkom w Unii Europejskiej,
w ramach realizacji wspólnego projektu pn. „Europejskie obywatelstwo – wspólna wartość” w Gminie Bziny na Słowacji;
• w uroczystości wręczenia certyfikatu jakości ISO oraz certyfikatu akredytacyjnego nadanego przez Ministra Zdrowia dla Centrum
Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, a potwierdzającego spełnienie wymaganych standardów w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych oraz funkcjonowania zakładu; placówka znajduje się
w elitarnej grupie 136 szpitali akredytowanych w Polsce na ponad
700 istniejących; w grupie tej znajduje się również Szpital Kolejowy
w Wilkowicach, który akredytację otrzymał w roku ubiegłym;
Ogłosił przetargi na:
• budowę 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;
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami poło-

żonymi w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice na terenie Gminy
Wilkowice w roku 2013 - etap 3;
• zaprojektowanie i budowę linii oświetlenia ulicznego przy ul. Harcerskiej w Wilkowicach;
• budowę stacji uzdatniania wody wraz z instalacjami wewnętrznymi,
bezodpływowego osadnika ścieków, zjazdu z drogi gminnej oraz
wodociągu rozdzielczego w Mesznej na terenie Gminy Wilkowice;
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadania pn. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z instalacjami
wewnętrznymi, bezodpływowego osadnika ścieków, zjazdu z drogi
gminnej oraz wodociągu rozdzielczego w Mesznej na terenie Gminy Wilkowice;
• zakup paliw płynnych na potrzeby Referatu Służb Technicznych
oraz Straży Gminnej;
Podpisał umowy na:
• wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy w Wilkowicach i na kompleksie boisk sportowych przy ul. Wyzwolenia;
• świadczenie usługi rozprowadzania worków na selektywną zbiórkę
odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Wilkowice;
• sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice we wschodniej części gminy.
Podpisał umowy w ramach postępowań uzupełniających dla robót
budowlanych i nadzoru inwestorskiego dla 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 3”.

Sprawozdanie z III Zjazdu Delegatów Rejonowego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej
21 listopada 2013 r. w sali OSP Wilkowice odbył się III Zjazd Delegatów Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej. Delegaci to przedstawiciele Kół Gospodyń
Wiejskich, Kółek Rolniczych i Spółdzielni Kółek Rolniczych, działających na terenie byłego woj. bielskiego, tj. 6 powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego, suskiego, wadowickiego i żywieckiego.
Na Walnych Zebraniach w tych organizacjach wybrano ok. 100 delegatów, z czego do Wilkowic przybyło ponad 80-ciu. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady Rejonowego Związku p. Edward Korczyk z Kęt. Następnie wystąpił Dziecięcy Zespół Regionalny „Sarna” z Rajczy, nad którym Rejonowy Związek ma patronat. Ponad
czterdzieścioro dzieci w strojach góralskich śpiewało i tańczyło, promując wspaniały folklor Beskidu Żywieckiego. Po części artystycznej oficjalnie powitano gości, a wśród
nich: p. Mieczysława Rączkę – Wójta Gminy Wilkowice, p. Grzegorza Szetyńskiego – Wicestarostę Bielskiego, p.
Edwarda Janika – Przedstawiciela Marszałka Województwa Śląskiego, p. Władysława Serafina – Prezesa Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie. Przewodniczącym Zebrania został wybrany
p. Antoni Kawończyk z Witkowic, a sekretarzem - p. Antonina Górna z KGW
Meszna. Pan E. Korczyk złożył sprawozdanie za okres kadencji 2009-2013, w którym najwięcej było działań KGW,
w tym przeglądy zespołów regionalnych, konkursy kulinarne, konkursy wieńców dożynkowych, pielgrzymki KGW i KR do Rychwału,
spartakiady KGW, szkolenia i kursy. Rejonowy Związek na realizację tych działań pozyskiwał środki z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, grantów konkursowych Województwa Śląskiego, gmin i powiatów. Wiele działań realizowanych było też we współorganizacji
z Gminami, GOK-ami i innymi organizacjami. Dobrze układa się
współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym Izbami Rolniczymi, ARiMR, ARR,
KRUS, spółkami wodnymi i innymi. W dyskusji podkreślono potrzebę

rejestracji do końca br. wszystkich Kółek Rolniczych w Krajowym Rejestrze Sądowym – tych, które do tej pory jeszcze tego nie uczyniły,
ponieważ w przeciwnym razie od 1 stycznia 2014 r. formalnie przestaną istnieć. KGW z miejscowości, gdzie nie działają KR, namawiano
do rejestracji swoich regulaminów w Rejonowym Związku, co zapewnia im formalne podstawy do działania zgodnie z prawem. Podziękowano działaczom za ich ciężką, społeczną pracę, dzięki którym na
obszarach wiejskich realizuje się wiele wartościowych przedsięwzięć
i zachęcano do uczestnictwa w dalszych wspólnych działaniach.
Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium wszystkim członkom Zarządu i poprzedniej Rady. Podczas wyborów wybrano nową 13-to osobową Radę działaczy społecznych z 5-cio osobowym Prezydium.
Na czele Rady stanął nowy Przewodniczący p. Waldemar Pieczara z Makowa Podhalańskiego, Przewodniczącą Rady KGW pozostała p. Antonina Górna, Sekretarzem p. Stanisława Kasperczyk z Suchej Beskidzkiej, a członkami Prezydium p. Agnieszka Szczotka
z Rajczy i p. Ryszard Wójcik z Bielska-Białej. Pozostali członkowie Rady to. P. Halina Skrzypczyk z KGW Stare Stawy, p. Maria Kocoń z KGW Węgierska Górka, p. Łukasz Adamus z KR Czaniec , p. Stanisław
Chowaniec z KR Grojec, p. Zbigniew Kopeć z KR Rajcza, p. Jerzy Majer z KR Cieszyn-Mnisztwo, p. Tadeusz Strządała z KR Chybie, p. Andrzej Wrona z KR Kęty. Zarząd w osobach p. Danuta Kożusznik z Cieszyna, p.
Jadwiga Gębala z Wilkowic i p. Gertruda Proksa z Dzięgielowa. Do
Komisji Rewizyjnej wybrano p. Danutę Mynarską z Jaworza, Stanisławę Kawłatow z KGW Kobiernice i p. Stanisława Cieciaka z KR
Frydrychowice. Uroczyście podziękowano dotychczasowemu Przewodniczącemu – p. Edwardowi Korczykowi, który w organizacji kółkowej spędził już blisko 55 lat oraz p. Zofii Dwornik – Sekretarzowi
Rady, która od 50 lat przewodniczy Kołu Gospodyń Wiejskich w Kobiernicach. 					
Danuta Kożusznik
Prezes Zarządu RZRKiOR w Bielsku-Białej

Głos Gminy Wilkowice

3

PODWÓJNE ŚWIĘTO W ZESPOLE SZKOLNO –
PRZEDSZKOLNYM W MESZNEJ
14 października w Szkole Podstawowej im. bł. Jana
Pawła II obchodziliśmy podwójne święto: Dzień Edukacji Narodowej i uroczystość ślubowania uczniów
klas pierwszych.
Dzieci
zaprezentowały swe umiejętności artystyczne, wokalno-recytatorskie, a następnie zostały oficjalnie i ciepło powitane przez społeczność szkolną.
Punktem kulminacyjnym uroczystości było pasowanie na ucznia
przez Panią Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Małgorzatę Długosz. Dzieci z powagą i przejęciem kolejno podchodziły na miejsce pasowania. Swym spontanicznym zachowaniem ujęła
wszystkich Arjetka z kl. I b, która typowym dla sześciolatka krokiem,
podeszła na pasowanie. Do pełni szczęścia nie zabrakło ,,rogów obfitości” wręczonych nowoprzyjętym uczniom przez przedstawicieli Rodziców klas pierwszych.
Program artystyczny rozpoczął się występem grupy uczniów z kla-

sy piątej przygotowanej przez
mgr Grażynę Kubicę. Komediowe widowisko pt. ,,Program telewizyjny” dostarczyło
odbiorcom wiele radości, czego dowodem były salwy śmiechu zebranej widowni podczas spektaklu i gromkie brawa na zakończenie. W żartobliwym tonie utrzymany
był również występ ,,Teatrzyku Na Niby”, którego opiekunem jest mgr
Renata Durajczyk. ,,Kopciuszek na zawodach sportowych”, adaptowany przez opiekuna grupy, propagował naukę i aktywność ruchową
zarówno uczniów jak i dorosłych.
Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor. Podziękowała
wszystkim pracownikom naszej Placówki za dotychczasową pracę
i zaangażowanie oraz złożyła życzenia zdrowia, sukcesów i wytrwałości. Przewodniczący Rady Rodziców Pan Krzysztof Herzyk przyłączył się do życzeń i na ręce Pani Dyrektor przekazał kwiaty dla
wszystkich pracowników Zespołu. Uczniowie i nasi wychowankowie także przekazali życzenia nauczycielom, administracji i obsłudze
wraz z okazjonalnymi karteczkami. Radosny przebieg uroczystości
potwierdził rangę obu świąt.
Zespół Promujący Szkołę

EKOPIKNIK w Szkole Podstawowej w Bystrej

W słoneczny czwartek, 10 października 2013 r., kolejny raz zorganizowaliśmy w Szkole Podstawowej w Bystrej imprezę plenerową –
EKOPIKNIK. O godzinie 15 na boisku szkolnym zebrali się uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście.
Swoją obecnością zaszczycili nas Pan
Wójt Mieczysław Rączka i Pani Renata Franasik – Członek Zarządu Powiatu
bielskiego.
Starania nauczycieli, pracowników
szkoły, rodziców i uczniów przyniosły
wspaniałe rezultaty. Kto przyszedł, nie
żałował. Każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Podczas EKOPIKNIKU odbyło
się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów oraz występy uczniów klas II. Zaprezentowały się również dzieci
z klas IV-VI w szkolnym musicalu. Uczennice klasy Vb zatańczyły i zaśpiewały piosenki z serialu „Violetta”. Można było obejrzeć pokaz gru-

py tanecznej, zumby, tańca towarzyskiego, capoeiry oraz wysłuchać
koncertu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej „Puzon”. Uczniowie klasy III B przygotowali ekologiczne przedstawienie w języku an-

gielskim. Rozprowadzaliśmy także cegiełki, które brały później udział
w losowaniu atrakcyjnych nagród. Zabawa trwała aż do zmierzchu.
Imprezę zakończyliśmy po 20. Podczas trwania pikniku, od godziny
16, można było zakupić losy na Loterii Fantowej, postrzelać na strzelnicy, pojeździć na kucyku, poskakać na trampolinach. Były przepyszne
ciasta upieczone przez mamy naszych uczniów,
kawa, herbata, soki, frytki, kiełbaski i kaszanka.
Dzieci mogły skorzystać z możliwości pomalowania twarzy, odbył się konkurs na ekologiczny strój
z surowców wtórnych. Rozegrano także turniej
szachowy, czytano życzenia uczniów dla Ziemi.
Nasz piknik nie udałby się bez wsparcia sponsorów, którym serdecznie dziękujemy. Finansowo lub rzeczowo wsparli nas:
Zakład Przetwórstwa Mięsnego HAŃDEREK w Buczkowicach, IGLOTEX Kraków sp.z o.o., Piekarnia” Capri” w Rybarzowicach, Zakłady Tłuszczowe BIELMAR w Bielsku-Białej, Kwiaciarnia WIOSENNA
J.Cz. Kwaśny w Bystrej, Firma CARIO, Przewozy
autokarowe Roman Mikłas, Grzegorz Gabor, Uniwersytet Dziecięcy UNIKIDS, Joanna Walus, Maciej Witkowski – taniec towarzyski, Anna i Grzegorz
Zając – sklep „Anna” w Bystrej, Katarzyna Macura, Szkoła Muzyczna w Bielsku- Białej, Anna Maślanka, Firma BUZZER, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Bystrej.
W roli konferansjera i prowadzącego konkursy oraz zabawy wystąpił Sebastian Chmiel, któremu również gorąco dziękujemy za profesjonalizm,
życzliwość i bezinteresowność.
Mamy nadzieję, że w następnym roku nasz, tradycyjny już, październikowy piknik szkolny będzie równie udany!
SP Bystra

zapraszamy na wystawę

21 listopada w „Galerii w Sieni” wilkowickiej biblioteki odbyło się
otwarcie pokonkursowej wystawy i ogłoszenie wyników konkursu na
rzeźbę i malarstwo na szkle „Patron”.
Licznie przybyli autorzy prac zgłoszonych na konkurs. Przewodnicząca komisji konkursowej, Pani Teresa Kurzyk, etnograf, dyrek4

tor Żywieckiego Parku Etnograficznego, każdemu twórcy przekazała gratulacje i słowa uznania dla jego twórczości. Serdecznie gratulował talentu twórcom również z-ca wójta Gminy Wilkowice Pan Aleksander Adamiec.
Wystawę można oglądać w Wilkowicach do 20 grudnia br.
GBP

Głos Gminy Wilkowice

Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej w Wilkowicach
ŚLUBUJEMY…

jących zadaniach – sukces był już tylko kwestią
ogłoszenia przed Dyrekcją i Rodzicami. A potem
już można było usłyszeć
uroczyste słowa ślubowania. Dyrektor szkoły przekazał naszym pierwszakom słowa otuchy, zanim
każdy z nich ugiął się pod ciężarem opadającego ołówka pasującego
go na ucznia. Ale warto było przejść przez to, by na koniec odebrać
z rąk Dyrekcji, Wychowawczyń oraz Rodziców pamiątkowe dyplomy,
książki z historią naszej szkoły i kufereczki z niespodzianką. Oby słowa ślubowania naszych dzielnych pierwszaków pozostały w ich sercach do końca szkoły.
Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!
Zespół Promujący Szkołę

SZKOŁA PODSTAWOWA WYRÓŻNIONA

gów, którzy od wielu lat uatrakcyjniają zajęcia pozalekcyjne, tak, aby
uczniowie chętnie w nich uczestniczyli. Dzięki tej formie zajęć dzieci
i młodzież mają możliwość zaspokojenia, rozwijania i pogłębiania zainteresowań. Wśród tych, które cieszą się zainteresowaniem są nie
tylko koła artystyczne i sportowe, ale również przedmiotowe i zajęcia
organizowane w świetlicy szkolnej.
Wszystkich tych, którzy chcieliby się zapoznać z ciekawą ofertą zajęć organizowanych na terenie naszej szkoły, zapraszamy na stronę
internetową http://www.spwj.edu.pl/
Zespół Promujący Szkołę

Pod takim właśnie tęczowym hasłem oraz promiennymi słoneczkami pełnymi dziecięcych imion nasze pierwszaki przystąpiły do „pierwszego szkolnego egzaminu”. Wszyscy uczniowie musieli wykazać
się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami pokonując pięć kolejnych
zadań stawianych im przez starszych kolegów, takich jak: przedstawienie swoich klas – piosenką i wierszem, właściwe zachowanie ucznia
– wierszem, rozwiązanie szkolnych zagadek
– chóralnie oraz przygotowanie ucznia do szkoły
– znowu wierszem i piosenką, śpiewem i tańcem. Po tych wyczerpu-

Szkoła Podstawowa w Wilkowicach już od kilku lat prężnie działa w ramach projektu-Szkoła Odkrywców Talentu. W tym roku znalazła się ona wśród 50 szkół w Polsce, które zostały wyróżnione za
najciekawsze i najbardziej efektywne działania rozwijające zdolności
najmłodszych uczniów. Warto wspomnieć, że mieliśmy sporą konkurencję, bowiem na terenie woj. śląskiego takie wyróżnienie otrzymało
tylko 7 placówek. W ten sposób docenione zostały starania pedago-

Protokół komisji konkursowej

powołanej do oceny prac złożonych na konkurs rzeźby i malarstwa na szkle:

„Patron – opiekun, przyjaciel, orędownik, wzorzec do naśladowania w sztuce ludowej”.
Komisja w składzie: Teresa Kurzyk – etJan Bojko, Istebna
nograf, dyr. Żywieckiego Parku EtnograJakub Derwich, Żywiec
ficznego, Zbigniew Micherdziński – kier.
Józef Hulka, Łękawica
galerii Regionalnego Ośrodka Kultury
wyróżnienia II stopnia: [150,00 PLN]
w Bielsku-Białej, Dariusz Kocemba - etWładysława Bronicka, Tomice
nograf, Monika Teśluk - pracownik ROK
Iwona Żolińska, Wilkowice
w Bielsku-Białej
Wyróżnienie specjalne dla Warszw dniu 6 listopada 2013 roku stwierdza, że tatów Terapii Zajęciowej „PORT”
na konkurs wpłynęło 136 prac wykonanych w Bielsku-Białej za udane i twórcze
przez 60 twórców z całej Polski i również Ukra- próby malowania na szkle typowe dla
iny (51 rzeźb i 85 obrazów ).
dawnej sztuki ludowej [kwota 200,00].
Komisja przyznała równorzędne nagrody
Kolejny, już jedenasty, konkurs rzeźby Nagrodzone prace Pana Zbigniewa Grzywy
oraz wyróżnienia I i II stopnia w dwóch katego- i malarstwa na szkle organizowany przez
rej obrazki na szkle malowane nawiązują
riach: rzeźba oraz malarstwo na szkle
GBP w Wilkowicach spotkał się z dużym
Malarstwo na szkle:
zainteresowaniem. Komisja konkursowa z sa- w twórczy sposób do tradycyjnych obrazów
nagrody [500,00 PLN]
tysfakcją stwierdziła, że większość nadesła- żywieckich, Kasia Pastor, która w swoich praOksana Vynnychok, Lwów (Ukraina)
nych prac jest niezwykle dojrzałych i interesu- cach tworzy swoisty klimat. Ciekawe i obiecująMarta Walczak-Stasiowska, Zakopane
jących. Autorzy wykazali się znajomością te- ce są także prace Małgorzaty Mrowiec z MeszZbigniew Grzywa, Bielsko-Biała
matu i oryginalnym sposobem przedstawie- nej, Justyny Mitoraj z Żywca i Zdzisława Słoniwyróżnienia I stopnia:
nia go. Autorzy nagrodzonych prac to twórcy ny ze Świątnik.
Na uwagę zasługuje również fakt pojawienia
[250,00 PLN]
uznani i cenieni z różnych regionów Polski.
Włodzimierz Ostoja-Lniski, Czersk
Oprócz znanych się wśród prac konkursowych kilku grafik w wyWładysława Poręba, Paszyn
i cenionych arty- konaniu Lilianny Pleńkowskiej z Żywca.
Duże wrażenie na jurorach wywarły prace
wyróżnienia II stopnia: [150,00 PLN]
stów, pojawili się
Oksany
Vynnychok z Ukrainy czyniąc konkurs
Maria Gatnar-Guzy, Wisła
nowi
zdolni rzeźZdzisław Słonina, Świątniki
biarze i malujący na w pewnym sensie międzynarodowym. SzczeAnna Bogucka, Zakopane
szkle. Na uwagę za- gólne podziękowanie komisja konkursowa
Katarzyna Janik, Żywiec
sługuje Iwona Żoliń- składa Warsztatom Terapii Zajęciowej „PORT”
Rzeźba:
ska z Wilkowic – au- w Bielsku-Białej za udane i twórcze próby managrody [500,00 PLN]
torka niezwykle eks- lowania na szkle typowe dla dawnej sztuki luLeszek Cieślik, Żywiec
presyjnej
rzeźby dowej.
Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom za
Krzysztof Grodzicki, Łuków
przedstawiającej Św.
udział
w konkursie, zaś organizatorom za iniAndrzej Pochopień, Kuźnia Raciborska
Michała
Archaniowyróżnienia I stopnia: [250,00 PLN]
ła, Katarzyna Ja- cjatywę i trud włożony w przygotowanie konAP
Eugeniusz Bogucki, Zakopane
nik z Żywca, któ- kursu i wystawy pokonkursowej.
Rzeżba Pani Teresy Łycyniak
Głos Gminy Wilkowice
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SPOTKANIE Z POLICJANTEM
Przedszkole jest miejscem, w którym szczególną uwagę zwraca
się na bezpieczeństwo. Dlatego nasze przedszkolaki miały okazję
spotkać się z Panem policjantem. W dniu 23.10.2013 r. do naszego przedszkola przybył policjant. Dzieci bardzo serdecznie powitały gościa i z zainteresowaniem wysłuchały krótkiej pogadanki z zakresu bezpieczeństwa, której celem było kształtowanie
prawidłowych postaw i zachowań wśród
najmłodszych. Spotkanie przebiegało
w bardzo miłej atmosferze. Nasz gość
przybliżył dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku
do obcych. Jak zwykle szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się
prezentacja wyposażenia policyjnego niezbędnego podczas wykonywania pracy. Funkcjonariusz odpowiadał na pyta-

nia stawiane przez dzieci. Przedszkolaki bardzo chętnie przymierzały policyjną czapkę i pozowały w niej do zdjęć.
Dzieci podziękowały Panu Policjantowi
za dobre rady oraz wręczyły pamiątkowy dyplom i lizaka, który ma za zadanie osłodzić trudy pracy funkcjonariusza policji. Po tym spotkaniu na pewno
żaden przedszkolak nie będzie obawiał się spotkania z policjantem i będzie wiedział, że jest on jego przyjacielem, który chętnie
służy pomocą.
Przedszkole Publiczne w Mesznej

EUROPEJSKIE OBYWATELSTWO –
WSPÓLNA WARTOŚĆ

W dniach 14-17 listopada br., wspólnie z naszą słowacka partnerską Gminą Bziny, Gminą Privlaka z Chorwacji oraz Gminą Krasna z Czech realizowaliśmy projekt pn. „Europejskie obywatelstwo – wspólna wartość”. Celem projektu był cykl spotkań, na terenie Partnera Wiodącego Projektu Gminy Bziny, dotyczących wymiany doświadczeń związanych
z członkowstwem w Unii Europejskiej. Gościem specjalnym byli przedstawiciele gminy Bojarka z Ukrainy. Nasz udział w projekcie podzielony została na dwa etapy.
W etapie pierwszym, w dniach 14-15 listopada, w projekcie uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Bystrej, Mesznej i Wilkowic. W czwartek, po uroczystym
rozpoczęciu, projektu odbyła się prezentacja partnerskich gmin. Naszą gminę zaprezentowała Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Pani
Janina Janica-Piechota. W tym samym dniu odbył
się wieczór kulinarny, podczas którego Panie z kół gospodyń, z partnerskich gmin, zaprezentowały potrawy
regionalne. W piątek tuż po śniada- DELEGACJA KGW GMINY WILKOWICE
niu, nasz słowacki
partner, zaprosił nas na wycieczkę po orawskim zamku. W godzinach popołudniowych
nasza delegacja wzięła udział w dyskusji dotyczącej funkcjonowania Unii Europejskiej.
W godzinach wieczornych nastąpił powrót do kraju.
W drugim etapie, w dniach 16-17 listopada na Słowację pojechała delegacja sportowców z naszej gminy. W sobotę delegacja wzięła udział w warsztatach dotyczących Unii Europejskiej. W warsztatach udział wziął również Wójt Gminy Pan Mieczysław Rączka. W godzinach popołudniowych delegacja z Gminy Wilkowice miała możliwość zwiedzenia miasta Dolny Kubin.
W ostatnim dniu, w niedzielę, wszystkie zaproszone delegacje zostały zaproszone do miasteczka wodnego
w Dolnym Kubinie. W godzinach wieczornych delegacje powróciły do swoich krajów.
MM

Radna J. Piechota
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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, powinni 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, stanowiłące 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 maja 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 nieruchomości w ciągu 14 dni od zamieszkania na
niej pierwszego mieszkańca.
UG

Podsumowanie dwóch projektów realizowanych
przez Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic”
Kolejna edycja zmagań z ortografią przeszła do historii…
Podczas grudniowego posiedzenia Komisji ds. Oświaty i Kultury zostaną podsumowane wyniki V gminnego dyktanda
z języka polskiego „Potyczki ortograficzne” i wręczone nagrody. Będzie to świetna okazja zaprezentowania radnym laureatów, jak również sposobność do rozmowy na temat języka
polskiego i niełatwych zasad pisowni.
Laureatami zostali:
kategoria „1” SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce
Weronika Walczak		
- Meszna
Gimnazjaliści
Uczestnicy ze szkół podstawowych
II miejsce
Aleksandra Pająk		
- Wilkowice
III miejsce
Aleksandra Maciejiczek
- Meszna
kategoria „3” LICEUM i DOROŚLI
kategoria „2” GIMNAZJUM
I miejsce
Maciej Kajzer
- Bystra
I miejsce
Łukasz Kruczek		
- Meszna
II miejsce
Ewa Nikiel
- Wilkowice
II miejsce
Kornelia Opalińska
- Bielsko-Biała
III miejsce
Katarzyna Krupa - Meszna
III miejsce
Dawid Data		
- Bystra
Pozostaje raz jeszcze pogratulować laureatom i uczestnikom.

Akademia rękodzieła – Jarmark rzeczy ładnych
– na swych zajęciach skupiła Panie, które postanowiły się po raz pierwszy zmierzyć z techniką
decoupage i filcowania. Efekty tych zabiegów można było obejrzeć w drugiej połowie listopada na
wystawie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach.
Dla niektórych kurs ten był tylko propozycją na zagospodarowanie wolnego czasu, inni odkryli
w sobie pokłady talentu i nowych możliwości, stanowił źródło inspiracji oraz wspomagał rozwój osobisty. Projekt pozwolił upowszechnić i poszerzyć tematykę w ramach edukacji artystycznej – o nowe
formy tradycyjnych metod zastosowania filcowania oraz zdobienia techniką decoupage.
Na rynku pojawiło się bardzo wiele ofert warsztatów o tej tematyce, jednak dostępność jest ograniczona ze względu na wysoki koszt (opłata kursu i dojazdu).
Nieodpłatne uczestnictwo w projekcie otworzyło możliwości
nabycia nowych umiejętności przez osoby, którym np. obowiązki rodzinne nie pozwalają na dłuższą nieobecność poza
domem.
Stowarzyszenie nie posiada środków finansowych, ale zasoby ludzi-społeczników, którzy swój czas ofiarują na organizację przedsięwzięcia. Ponadto była to okazja pozyskania
nowych członków do Stowarzyszenia, jak również doskonała
promocja Gminy w środowisku.
W podsumowaniu dodać należy, że wszyscy razem spędziliśmy,
zbyt szybko mijające, ale bardzo sympatyczne chwile.
Wytwory wprost z akademii
Janina J Piechota sekretarz Stowarzyszenia

Ciekawostka
przyrodnicza
W niedzielne popołudnie, 10
listopada, mieszkaniec Wilkowic
znalazł w pobliskim lesie dwa
prawdziwki, z których jeden ważył
1,5 kg, a obwód kapelusza miał
82 cm.

Zbiór z 10.11.2013 r.

Tradycyjne spotkania Bożonarodzeniowe w Pubie Bibelot w Bystrej
Jak przed poprzednimi, tak i przed najbliższymi Świętami Bożego
Narodzenia w Pubie Bibelot w Bystrej przy ulicy Klimczoka 105 (budynek OSP Bystra) w niedzielę 08.12.2013 r. w godz.10.00 – 17.00
zorganizowany zostanie tradycyjny już Jarmark Świąteczny. Kupić
będzie można ozdoby okolicznościowe, niepowtarzalne prezenty
świąteczne i inne efekty wytwórstwa lokalnych rękodzielników, wśród
których są panie spotykające się co środę o 18.00 w Pubie Bibelot na
wspólnych “robótkach ręcznych”. Formuła tych spotkań jest otwarta,
uczestniczki wymieniają się swymi doświadczeniami i chętnie przekazują innym swoją wiedzę i umiejętności, a efektem są piękne nie-

mal arcydzieła. Właściciele Pubu zapraszają wszystkich chętnych
- atmosfera tych spotkań jest przyjacielska, a korzyści dla uczestników ogromne.
Tydzień później, również w niedzielę, 15.12.2013 r. o godz.19.00
w Pubie, jak rok temu, odbędzie się pianistyczny Koncert Bożonarodzeniowy połączony ze wspólnym śpiewaniem kolęd. Spotkanie
ubiegłoroczne miało przesympatyczny, niemal rodzinny i wzruszający klimat. Miejmy nadzieję, że tegoroczne będzie równie udane.
Wstęp na te spotkania jest bezpłatny, a właściciele Pubu Bibelot
serdecznie wszystkich zapraszają.			
DC
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POWRÓT DOWÓDCY!
BYSTRA 21 XII 2013

INOWROCŁAW - GNIEZNO 27 XII 2013
EKSHUMACJA PROCHÓW KAPITANA PAWŁA CYMSA Z GROBU NA CMENTARZU
PARAFIALNYM W BYSTREJ I EKSPORTA DO INOWROCŁAWIA - GNIEZNA.
Oprawa: 18. Bielski batalion powietrznodesantowy Wg rozkazu dowódcy wojsk lĄdowych
gen. broni Zbigniewa GŁowienki Z dnia 23 X 2013
patronat honorowy
BRONISŁAW KOMOROWSKI
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
ARCYBISKUP JÓZEF KOWALCZYK
METROPOLITA GNIEŹNIEŃSKI PRYMAS POLSKI
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
BYSTRA, 21 grudnia 2013 r.
Godz. 11. Msza św. pożegnalna
w kościele p.w. Najdroższej Krwi Pana
Jezusa w Bystrej. Godz. 12. – przeniesienie trumny ze szczątkami do pojazdu wojskowego i eksporta do Inowrocławia, gdzie zostanie złożona w kaplicy cmentarnej parafii p.w. Imienia
Najświętszej Maryi Panny przy ul. Libelta. Oprawa wojskowa: pododdział
honorowy ze sztandarem, posterunki honorowe – 18. Bielski Batalion Powietrznodesantowy z Bielska-Białej.
INOWROCŁAW, 27 grudnia 2013 r.
Godz. 10.30 – przewiezienie trumny
pojazdem wojskowym z kaplicy cmentarnej do Bazyliki Imienia Najświętszej Maryi Panny (tzw. Ruina). Po mszy św. o godz. 11. wyniesienie trumny i uroczystość patriotyczno-wojskowa. Godz. 12. - przed
pomnikiem Powstańców Wielkopolskich – Apel Poległych, salwa honorowa. Oprawa wojskowa: pododdział honorowy ze sztandarem,
posterunki honorowe – 1. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych z Inowrocławia, orkiestra wojskowa z Torunia.
GNIEZNO, 27 grudnia 2013 r.
Godz. 18.00 – Msza św. w kościele garnizonowym pod przewodnictwem Arcybiskupa Józefa Kowalczyka Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski. Godz. 19.00 – wyniesienie trumny przed kościół,
złożenie na lawecie armatniej i w wojskowej asyście honorowej przemarsz konduktu przez miasto na cmentarz św. Piotra przy ul. Kłeckoskiej. Godz. 19.30 – uroczystość pochowania szczątków kapitana Pawła Cymsa w AKROPOLU BOHATERÓW cmentarza św. Piotra, egzekwie, salwa honorowa. Oprawa wojskowa: pododdział honorowy ze sztandarem, posterunki honorowe, żołnierze do niesienia poduszek z odznaczeniami – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, orkiestra wojskowa z Torunia. Kapitan Paweł CYMS był
odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari (1921). Krzyżem Niepodległości
z Mieczami, Krzyżem Walecznych: 4-krotnie, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za wojnę polsko-bolszewicką: POLSKA SVEMU OBROŃCY, Śląskim
Krzyżem Powstańczym. Otrzymał również

odznakę pamiątkową 59. pp wielkopolskiej w Inowrocławiu. Uroczystość „POWRÓT DOWÓDCY”, za zgodą i ze wsparciem Rodziny kpt.
Cymsa, organizuje Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 Koło nr 6 w Gnieźnie przy współudziale:
Józefa Guzdka Biskupa Polowego WP, Wójta Gminy Wilkowice,
Prezydenta Miasta Inowrocławia.
***
Wojskową oprawę uroczystości „POWRÓT DOWÓDCY” - Szef
Sztabu WP generał Mieczysław Cieniuch, pismem z dnia 15 lutego
2013 r. polecił koordynować, we współpracy z Dowództwem Sił Powietrznych RP, generałowi broni Zbigniewowi Głowience - Dowódcy
Wojsk Lądowych RP, który pismem z dnia 23 października 2013 r.,
zorganizowanie oprawy wg
ceremoniału wojskowego
należnego Kawalerowi orderu Virtuti Militari, polecił:
- Dowódcy Garnizonu
Warszawa,
- Szefowi Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych w
Bydgoszczy,
- Szefowi Zarządu Planowania Logistycznego G-4,
- Szefowi Służby Zdrowia Dowództwa Wojsk Lądowych RP,
- Dowódcy 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu,
- Dowódcy 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie,
- Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu,
- Komendantowi Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.
KU CHWALE OJCZYZNY!
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Cyms,
http://pl.wikipedia.org/wiki/59_Pu%C5%82k_Piechoty_Wielkopolskiej,
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / P o w r ó t - D o w ó d c y - K p t - P a w e ł - C y m s /
755147414502653

UWAGA!
Zawiadamiamy, że początkiem grudnia br., zostaną ogłoszone konkursy na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w zakresie: dóbr kultury,
sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2014 r. Szczegóły dostępne będą na www.wilkowice.pl
oraz w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Gminy,
Tel. 33/499 00 77 w. 414.
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Rozmowa w rejonie kreatywności
M. Mrówka w rozmowie z J.L. Rysiem, miejscowym rezydentem, redaktorem problematyki naukowo-historycznej, seniorem lotnictwa.
MM - Jak nam wiadomo Bystra stała sie ostatnio częściej przez Pana
odwiedzana. Od jakiegoś czasu prowadzi Pan prace nad powstaniem
obiektu gospodarczego, o dość nietypowej architekturze i tajemniczym
przeznaczeniu.
JLR - Tak, to prawda, bo mój wybór, ten sprzed pół wieku, powodowany był głównie sezonową, letnią rekreacją, natomiast ostatnio, w wyniku
pewnych zawirowań losu stał się prawie stałym miejscem pobytu i wtórnej pracy. Tak więc wszystko to, co stanowiło kiedyś w Bielsku gniazdo rodzinne, a w nim pokoleniowe nawarstwienie zbiorów, zarówno tych
materialnych, jak i intelektualnych zmuszony zostałem do przemieszczenia w ten tu rejon.
MM - Należy wnioskować, że było to dość osobliwe „gniazdo”, bo
w ślad za jego przemieszczeniem wizytowanie
w Bystrej jest teraz częstsze, co wynika ze statystyki dostarczanej tu poczty jak i parkujących
samochodów.
JLR - Logiczny to wniosek! Tam w Bielsku, jak
w kuźni, wiele się działo. Wiele pisano, projektowano formy i technologie, które realizowane
były przez cztery pokolenia, plus żona, a pomimo manifestowanego wprost nonkorfizmu potrafiliśmy penetrować świat. A było to dosłownie:
od Indochin, aż po zachodnie wybrzeże USA.

miast podjął się Pan gigantycznego zadania, osobiście realizując budowę tego obiektu, który podobno ma mieć społeczne przeznaczenie. Jednocześnie zapytam więc, co kryje się pod hasłem „społeczne”? Jednocześnie z wcześniejszych rozmów wnioskuję, że w przyszłym roku przygotowuje się Pan do wydania dzieła będącego historią przemysłu naszego regionu. Nieśmiało zapytam, czy całość zaplanowanych zadań nie
stanowi przerostu kreatywnośći?
JLR - Odpowiem uwagą. Przecież moją kreatywność w Bystrej, prawdę mówiąc, w dominującym stopniu rozkręciłem w wyniku inspiracji płynącej właśnie z naszego Urzędu Gminy. W ubiegłym roku poczułem się
zaangażowany emocjonalnie w rocznicowy Jubileusz 300-lecia Mesznej, w redagowanie kolejnych artykułów, organizację autorskiej wystawy w Bielsku, a potem w wystawę prac miejscowych pasjonatów. Po
tym wszystkim moja kreatywność pobiegła dalej prawem bezwładności.
Tak więc teraz coraz częstsze wizyty, a szczególnie młodzieży, nie mogą
być kontynuowane w tym moim małym domku,
a eksponaty historyczne jak i opracowania techniczne prezentowane w pomieszczeniach piwnicznych. Ten stan rzeczy ma rozwiązać rozpoczęta budowa tej Arki Noego, jak nazwał ją znany Rektor.
MM - Jest Pan regularnym uczestnikiem spotkań, zarówno byłej kadry bielskiego przemysłu jak i aktualnej kadry Aeroklubu B.B. Co jest
przedmiotem Waszych narad?

MM - Kilka lat temu lokalne media informowały, a nawet ja pisałem, że to właśnie tu w Bystrej przygotowywał Pan liczne odczyty i wystawy w Książnicy Beskidzkiej jak i tą w 1983 r. w USA. To
właśnie za te bystrzańskie dokonania został Pan odznaczony jako „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
JLR - Zgadza się, bo Bystra stanowi nie tylko zdrowotny, ale również
kulturowy osobliwy klimat. Przecież kiedyś bywał tu Daszyński, Makuszyński, a Fałat na stałe osiadł. Ja natomiast, zwykły zjadacz chleba, gościłem tu pasjonatów historii, kultury, jak i nawet na bieżąco wybitnych
lotników, włącznie z kosmonautami.
MM - A propos lotnictwa, niedawno na Pikniku Lotniczym prezentował Pan, jako senior lotnictwa własne eksponaty nowatorskich rozwiązań technicznych, które sygnowane były jako „R - Bystra”. Teraz nato-

JLR - Transformacje polityczno-gospodarcze
lat 90-tych totalnie unicestwiły przemysł naszego regionu, a szczególnie włókienniczy, maszynowy oraz lotniczy, który pozbawił tysiące ludzi
miejsc pracy. Dramaturgię naszej historii stanowiły spustoszenia powodowane najazdem Tatarów, potem wojny 30-letniej i potopu szwedzkiego. Teraz nasz rynek w skali globalnej zalewa potop towarów azjatyckich, a młodzież polska opuszcza kraj szukając pracy u byłych najeźdźców.
Ja, pragnąc zachować ślad tego, co zostało utracone, a równocześnie
nie być biernym wobec gospodarczych jak i cywilizacyjnych zagrożeń,
staram się w gronie mi podobnych, kreatywnością materializować myśl
polityczną Śląska i Żywiecczyzny.
Dziękuję za rozmowę Maciej Mrówka.

KLUB SPORTOWY BYSTRA – PODSUMOWANIE JESIENI
Szerokim echem odbiło się założenie nowego stowarzyszenia w naszej gminie: Klubu Sportowego Bystra. Klub, powstały w wyniku działań grupy zapaleńców z Bystrej, którzy od najmłodszych lat marzyli o grze w piłkę
nożną reprezentując „swoją” miejscowość, już
w pierwszej rundzie rozgrywek na szczeblu bielskiej B-klasy zanotował serię znakomitych wyników, znacząco zmieniając układ sił w regionalnej piłce nożnej podokręgu Bielsko-Biała Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
Po ostatnim meczu rundy
jesiennej sezonu 2013/2014,
KS Bystra (KSB) zajmuje drugie miejsce w tabeli
B-klasy, tracąc do lidera rozgrywek - LKS „Zamek” Grodziec Śląski - jedynie dwa
punkty. Warto nadmienić
znakomitą formę strzelecką
zawodników KSB, którzy dotychczas zdobyli aż 43 bramki, co daje średnią ponad 3,5

gola na mecz. Bardzo dobra skuteczność uwidacznia się także w klasyfikacji strzelców rozgrywek, gdyż to właśnie napastnik „Bystrzaków”,
Mateusz Młynarski, z siedemnastoma trafieniami przewodzi stawce
z przewagą siedmiu bramek nad drugim w klasyfikacji Tomaszem Kubicą, który reprezentuje barwy zespołu KS „Iskra” Rybarzowice.
Niniejszym należy podziękować znakomitej bystrzańskiej publiczności, która licznie i głośno dopinguje KS Bystra zarówno na meczach rozgrywanych jako gospodarze na boisku
w Wilkowicach (dzięki uprzejmości GOSiRu Wilkowice), jak i na meczach wyjazdowych, przez co także na obiektach przeciwników zawodnicy z Bystrej czują się jak u siebie.
Zarząd, zawodnicy oraz inne
osoby zaangażowane w funkcjonowanie Klubu Sportowego Bystra są przekonani, że
duże zainteresowanie meczami „Bystrzaków” nie minie wraz
z zimą i wszyscy zobaczymy się
na inauguracji rundy wiosennej bielskiej B-klasy w sezonie
2013/2014.
Robert Tarnawa

Głos Gminy Wilkowice

9

Święta Barbara z Wilkowic
„Szczęście” można różnie interpretować i na pewno każdy z nas posiada własną, indywidualną definicję „szczęścia”. Może być to szczęście
osobiste, małżeńskie, rodzinne, życiowe, zawodowe i wiele innych. Niezależnie od „rozmaitości” szczęść i bez względu na interpretację tego
określenia, jedno nie podlega wątpliwości, mianowicie, że ikoną bądź
też symbolem szczęścia jest Święta Barbara. Szczególnie dla ludzi wykonujących ciężką i niebezpieczną pracę w podziemiach kopalń, górnicze szczęście jest często jedyną nadzieją życia. Dlatego też, górnicy wybrali Świętą Barbarę - Matkę wszystkich szczęść - na swoją Patronkę.
Wśród chrześcijan zamieszkujących kraje dominujące w podziemnej
eksploatacji skał i minerałów utarła się opinia, że Święta Barbara będąc
Patronką górników posiada swoje królestwo wyłącznie pod ziemią i tylko
tam otacza ludzi swoją opieką.
Jednak legenda o Świętej Barbarze, przeznaczenie losu oraz rzeczywistość dnia codziennego uczy nas, że tak nie jest, że szczęście Świętej
Barbary jest wszędzie tam gdzie żyją i pracują ludzie.
Wilkowice są jedyną miejscowością i to nie tylko w Polsce, gdzie
ręcznie wyrzeźbiona przez artystę z jednego pnia drzewa postać Świętej Barbary, stojąc przy głównej ulicy symbolicznie obdarza szczęściem
całą Gminę. Przejeżdżając lub przechodząc obok postaci Świętej Barbary często zadajemy sobie pytanie: dlaczego właśnie Święta Barbara ma przynosić ludziom szczęście? Szukając odpowiedzi na to pytanie dokonamy jeszcze jednego, niespodziewanego, wręcz zaskakującego odkrycia. Otóż, dla zdecydowanej większości chrześcijan, strojenie świątecznej choinki w wigilię Bożego Narodzenia należy do najprzyjemniejszego, rodzinnego wydarzenia roku. Dekorując w domowym zaciszu pachnącego lasem iglaste
drzewko i strojąc go rożnymi, kolorowymi ozdobami, często zastanawiamy
się nad tym, skąd wzięła się ta tradycja i co ma wspólnego ustrojona lampkami i ozdobami świąteczna choinka
z Bożym narodzeniem? Otóż, tą piękną tradycję, bez której „Szczęście Świąt
Bożego Narodzenia” nie byłyby świętami zawdzięczamy właśnie legendzie
o Świętej Barbarze. Fragment tej legendy uczy nas, że w celu skłonienia Barbary do odwrócenia się od wiary chrześcijańskiej została ona zamknięta przez
własnego ojca Dioscorusa z Nikodemi
w więziennej baszcie pilnowanej przez
sułtańskich strażników. Po dziewięciu latach męczeństwa, pewnego dnia,
wykorzystując nieuwagę wartowników
udało się uwięzionej wydostać z baszty i uciec poza teren miasta.
Tam Barbara napotkała udających się do podziemi górników, którzy
rozpoznali znaną im z odwagi i wytrwałości chrześcijańskiej wiary córkę
sułtańskiego namiestnika. Ponieważ w całej okolicy rozpoczęły się już
intensywne poszukiwania uciekinierki, górnicy spontanicznie zabrali Barbarę ze sobą w głąb podziemnego
labiryntu kopalnianej sztolni. Przez
kilka, pierwszych dni pobytu Barbary po ziemią, górnicy zaopatrywali ją
w żywność, czyste odzianie i olej do
górniczej lampy. Piekielna atmosfera
podziemnego świata, ciemność, zaduch wilgotnego, nasyconego pyłem
i gazami powietrza oraz nieustanny
zgrzyt pękających skał był na dłuższy czas nie do wytrzymania nawet
dla najbardziej zahartowanego górnika, a co dopiero dla wątłej jak kwiat
dziewczyny. W nocy górnicy wyprowadzili z podziemi wycieńczoną Barbarę i ukryli ją w swoich domostwach, gdzie dalszą opiekę nad niewiastą przejęły ich rodziny. Niestety, mimo zachowania daleko idącej ostrożności, po jakim czasie sułtańscy strażnicy odkryli miejsce pobytu poszukiwanej. Było to, prawdopodobnie w połowie listopada, bo w drodze po10

wrotnej do więziennej baszty strażnicy prowadzili ją przez sułtańskie
ogrody i sady, których nagie korony drzew świadczyły o zbliżającej
się zimie. W pewnym momencie
długie włosy Barbary zaplątały się
w suchą, zwisającą gałąź jakiegoś
owocowego drzewka. Prowadzący
Barbarę strażnicy nie zatrzymując
się i ciągnąc niewiastę za ramiona - jednym szarpnięciem uwolnili
jej zaplątane w drzewku włosy. Po
wprowadzeniu i zamknięciu uciekinierki w więziennej komnacie, Barbara głaszcząc ręką swoje piękne,
długie włosy zauważyła w nich suchą, złamaną gałązkę, która wplotła się w jej włosy idąc w eskorcie strażników pod koronami drzew sułtańskiego sadu. Barbara postanowiła słowem i śpiewem pielęgnować martwą łodyżkę, którą umieściła w naczyniu z letnią wodą w jednym z trzech okien baszty. Kiedy po jakimś czasie, a było to czwartego grudnia straż sułtańska przyszła po 29. letnią
Barbarę w celu doprowadzenia jej przed oblicze kata, wtedy Barbara
żegnając się z gałązką zauważyła na łodyżce drzewka mały pączek rodzącego się kwiatka. Wzięła łodyżkę do ręki i z majestatycznym uśmiechem na ustach przemówiła: „tak jak ty, byłaś martwa, ale zakwitłaś nowym życiem, tak ja też będę martwą, aby w ludzkich sercach zakwitnąć
na wieki”. Barbara przytuliła łodyżkę do piersi i zabrała ją ze sobą. W drodze na sułtański dziedziniec tłum ustawionych w szpaler ludzi skandował i wiwatował idącej w eskorcie sułtańskich wartowników dzielnej chrześcijanki. W pewnym
momencie Barbara zauważyła w tłumie
znajomą twarz jednego z górników, którzy
ukrywali ją w podziemiach kopalni. Wyrwała się wartownikom i podbiegła do stojącego w smutku gwarka, po czym przekazała
mu budzącą się do życia gałązkę drzewka
mówiąc: „opiekujcie się tym drzewkiem tak
jak czyniliście to ze mną a szczęście Was
nie opuści”. Górnik spełnił życzenie Barbary. Przejął łodyżkę drzewka z rodzącym
się pączkiem kwiatu i w pośpiechu udał się
do domu. W izbie wybrał dla łodyżki ciepłe miejsce przy palenisku i zgodnie z danym Barbarze przyrzeczeniem wszyscy
domownicy staranie opiekowali się stojącym w glinianym naczyniu gałązką.
Po upływie kilku tygodni, w Wigilię Bożego Narodzenia łodyżka zakwitła bujnym kwiatem. Martwe i gołe drzewko, które ongiś zaplątało się
we włosach Barbary, ku zaskoczeniu wszystkich domowników oraz zwołanych sąsiadów przybrało żywą, pachnącą, kolorową szatę. Ponura, szara,
oświetlona kopcącym płomieniem łuczywa izba nagle stała się wesołym, wypełnionym szczęściem i optymizmem salonem. Wszyscy domownicy trzymając się
za ręce w poczuciu szczęścia otoczyli
pełną kwiatów łodyżkę, śmiali się i tańczyli wokół drzewka Świętej Barbary, które bardzo dawno temu zapoczątkowało
tradycję świątecznej choinki.
Z biegiem upływu wieków na wskutek trudności masowego uzyskania późną jesienią łodyg owocowych drzew, ludność doszła do wniosku,
że wycięte w lesie i pięknie ustrojone różnymi ozdobami żywe, iglaste
drzewko może godnie zastąpić, przynoszące szczęście gałązki Świętej
Barbary. W Niemczech w regionie „Franken”, na pamiątkę tego epizodu z legendy o Świętej Barbarze, ustrojoną choinkę świąteczną miesz-
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kańcy niektórych gmin po dzień dzisiejszy określają mianem „Barbarabaum”, czyli drzewko Świętej Barbary. Przedstawiony fragment legendy
o Patronce górników ujawnia ścisły związek Świętej Barbary z pojęciem
szczęścia, i to w szerokim znaczeniu tego słowa. Mieszkańcy Wilkowic
mają szczęście, nie tylko dlatego, że mieszkają w Wilkowicach, ale również dlatego, że jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna ikona szczęścia czuwa nad mieszkańcami gminy Wilkowice.
Bardzo dziękuję Wójtowi i Radzie Gminy Wilkowice za publiczne wystawienie postaci Świętej Barbary, która jest ikoną szczęścia, i to nie tylko dla chrześcijan.
Kiedy przed szesnastu laty ostatni raz wyjeżdżałem z podziemi kopalni byłem przekonany, że szczęście wraz z Patronką górników zostało gdzieś w czeluściach podziemnego świata. Dlatego też, byłem mile
zaskoczony widząc w sąsiedztwie wyrzeźbioną z jednolitego drzewa
Świętą Barbarę - przyszła za mną aby mi uświadomić, że mieszkając
w Gminie Wilkowice, też jest szczęściem.
Kornel Lichtenstein

Telegraficznie po WILKOWICACH
Dnia 29 IX 2013 r. w Wilkowicach tradycyjnie od wielu lat „Odpust”
na Św. Michała. Straganów odpustowych bardzo dużo, ludzi troszeczkę mniej mimo pięknej słonecznej pogody. Była też taka „mała
wisienka na torcie”, a mianowicie stowarzyszenie „Wrota Beskidów”
zaprezentowało artystów wilkowickich, którzy są bardziej znani w innych miejscowościach, u nas niestety mniej. Dlatego próbowaliśmy
nieśmiało ich zaprezentować. Udało się, pomagał nam w tym piosenkarz Janusz Mazur a my myślimy, że naszych artystów też nie musimy się wstydzić. Na następnym pokazie będziemy prezentować twórczość większej ilości wilkowickich twórców. Prace prezentowały Panie Barbary Adamiec. Są dwie /przepraszam za nieścisłość w nazwiskach tych pań w numerze 9 z września 2013 roku/.Zgodnie z zapowiedzią zaprezentowano prace rękodzielnicze „decoupage” Pani
Haliny Kubicy oraz japońskiej sztuki origami modułowe Pani Justyny
Lorańc-Nicpońskiej. Prezentował swoje rzeźby nasz wilkowicki rzeźbiarz Janusz Wędzicha. / 19 XI 2013 r. wyjechał do Londynu gdzie zaprezentuje swoje prace, jak również dla tamtejszych mieszkańców
pokazywać będzie jak wykonuje się rzeźbę
w drewnie/, życzymy Panu Januszowi powodzenia. W Wilkowicach pierwszy raz przedstawił się Pan Krzysztof Leński, pokazał
sprzedaż w systemie tzw. „ Flomark” .Było
stoisko wytwórcy zbroi i broni głównie XVII
wiecznej, prezentował na nim swoje prace
Pan Wiesław Frączek. Ludzie podziwiali doceniając cierpliwość, dokładność i precyzję
artystów. Życzymy im powodzenia i dalszego doskonalenia swoich warsztatów!!!
Imprezą budzącą niezwykłe zainteresowanie społeczeństwa, były Targi Pracy. 28
przedsiębiorców prezentowało bezpośrednio zainteresowanym, poszukującym pracy swoje oferty. Poszukujący z wielkim zainteresowaniem rozmawiali z przedstawicielami biznesu. Zawierano umowy, zbierano „CV” przeprowadzono setki rozmów. To była potrzebna impreza. Pisał o targach Wójt Gminy w październikowym numerze.
W miesiącu wrześniu powstała drużyna piłkarzy „Wilki”- towarzystwa kulturalnego „Wrota Beskidów”. Drużyna trenuje intensywnie i
rozegrała dotychczas dwa mecze z drużyną „Oldboys Team” Jasienica, która w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w Byczynie w grupie
zawodników powyżej 35 lat-dwa razy zajęła 6 miejsce w Polsce. Walczyliśmy na pewno dzielnie, Jasienica nie zapomni chłopaków z Wilkowic, ponieważ w Jasienicy po zaciętym wyrównanym meczu zremisowaliśmy 3 : 3. Przepiękne bramki dla Wilkowic zdobyli Jacek Polak,
2 bramki, szczególną bramką była druga z pełnego biegu z 30 metrów w samo „okienko”. Brawo – bramka roku. Drużyna grała w skła-

dzie: Dariusz Profus bramkarz, Jarosław Lorańc, Rafał Lewandowski, Tadeusz Studencki, Jan Smittd, Krzysztof Łukaszek, Piotr Kwaśny, Czesław Kanik, Władysław Wala, Jacek Polak, Grzegorz Bak,
Sławek Waluś. Sędzią zawodów był Józef Stawinoga. Jak przyznali
kibice i zawodnicy Jasienicy sędziował profesjonalnie. Brawo – gratuluję całej drużynie.
Pięknieje nam przystanek w Górnych Wilkowicach. 29 października 2013 roku odsłonięto rzeźbę posągu kamiennej wilczycy karmiącej dwa małe wilczki. Odsłonięcia dokonał Wójt Gminy Wilkowice Pan Mieczysław Rączka w obecności pomysłodawców Aleksandra Trojaka i Ryszarda Rączki. Rzeźbę wykonał i zakonserwował
artysta Mateusz Gębala. Spytacie państwo dlaczego tam wilczyca
z małymi wilczkami. Andrzej Komoniecki w swoim dziele „Chronografia albo Dziejopis Żywiecki” z 1704 roku /strona 477/ tak pisał : „Wilkowice od potoka albo rzeki Wilkówka nazywanej, która płynie około
góry Rogacz z miejsc pobliskich Wilkówek przezywanych gdzie się
wilcy niegdy mnożyli”. Korzeni Wilkowic należy szukać w Górnych
Wilkowicach wzdłuż rzeki Wilkówka, gdzie
pasterze i rolnicy budowali swoje domy. Potem sprowadzeni przez Cystersów młodzi
niemieccy drwale wyrąbali drzewa, dzięki
czemu powstały łany pola i rozwijało się rolnictwo oraz hodowla. Słusznie mówiło się,
że Wilkowice powstały na tzw. „surowym
korzeniu”. To właśnie te początki upamiętnia
rzeźba i bliskość źródeł rzeki Wilkówki.
Po odsłonięciu rzeźby wilczycy odbyło się
zebranie członków towarzystwa kulturalnego
„Wrota Beskidów”. Uczestniczyło 21-członków, poruszono wiele tematów i spraw, które nurtują mieszkańców Wilkowic. Postanowiono, że w przyszłym roku będziemy w Wilkowicach mieli „flomark”.
23 XI 2013 roku na hali GOSiR odbył się turniej piłkarski „starszych
panów”. Grały cztery drużyny. „Orły Bielskie”, „Olza” Pogwizdów,
„Oldboys Team” Jasienica, „Wilki” Wilkowice. Wilki w składzie: Darek
Profus, Czesław Kanik, Arkadiusz Komraus, Jarosław Lorańc, Sławomir Waluś, Tadeusz Studencki, Stanisław Badura, Rafał Lewandowski, Dawid Kanik, Irek Bojdys, Marcin Stawinoga. Sędziowali: Józef Stawinoga i Eugeniusz Szermański.
1 miejsce „OLDBOYS” Jasienica, 2 miejsce „WILKI” Wilkowic,
3 miejsce „ORŁY” Bielsko-Biała, 4 „OLZA” Pogwizdów. Królem strzelców został Tomasz Gwóźdź (Oldboys Team) strzelec 3 bramek.
W następnym numerze będzie więcej o tym turnieju. Było fajowo
i były emocje.
Władysław Wala
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Zasady obowiązujące przy udzielaniu
świadczeń w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna jest powszechnie dostępną częścią cawotnego. Należy pamiętać, że osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotłego systemu opieki zdrowotnej w Polsce, która zawiera świadczenia zdronemu (np. pracownicy) mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoich
wotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęczłonków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innegnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii. Świadczenia
go tytułu. Od 1 stycznia 2013 r. dziadkowie mogą zgłaszać wnuki, tylko w
POZ udzielane są w miejscu zamieszkania pacjenta oraz środowisku naprzypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia
uczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych lub domowych.
zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotKażdej osobie ubezpieczonej w Narodowym Funduszu Zdrowia przysłunej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub
gują bezpłatne świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdropracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu.
wotnej. Podstawą do udzielenia wyżej wymienionych świadczeń w SamoChciałam również zaznaczyć iż, w przeważających przypadkach pacjent
dzielnym Gminnym ZOZ w Wilkowicach, jest złożona przez ubezpieczoneprzyjmowany jest w dniu zgłoszenia (w stanach nagłych, schorzeniach
go deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Ośrodek Zdroostrych i nagłych porada udzielana jest w dniu zgłoszenia).
wia w Wilkowicach udziela również świadczeń w zakresie POZ uczniom
Jednak: w chorobach przewlekłych – jeśli nie skarży się na gorsze sauczęszczającym do placówek oświatowych Gminy Wilkowice, objętym
mopoczucie, przy kontynuacji leczenia, gdy potrzeba kontaktu z lekarzem
opieką pilęgniarki szkolnej. Deklarację wyboru składa się określając konnie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej, porady mogą być
kretną osobę udzielającą świadczeń, tj. określamy imiennie lekarza, pielęudzielane w innym, uzgodnionym między świadczeniodawcą a pacjentem,
gniarkę czy położną. Noworodki do 6 miesiąca życia, jeśli nie mają nadaterminem.
nego numeru ewidencyjnego PESEL, mogą być zgłaszane w deklaracjach
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej decyduje o diagnostyce, sposowyboru lekarza/pielęgniarki/położnej POZ na podstawie dowodu ubezpiebach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, a także
czenia rodzica lub opiekuna prawnego. Po ukończeniu przez dziecko 6
o skierowaniu na leczenie szpitalne.
miesiąca życia system informatyczny NFZ, w wyniku dokonanej weryfikacji,
O kierowaniu pacjenta na badania bezpłatne powinny decydować tylko
zaznaczy deklarację dziecka jako nieaktywną. Dlatego, jest bardzo ważne
względy medyczne. Lekarz POZ nie jest zobligowany do wypisywania skiezłożenie przez rodzica czy opiekuna prawnego, ponownej deklaracji przed
rowań na badania na żądanie pacjenta, jeżeli ich wykonanie nie ma meukończeniem przez dziecko 6 miesiąca życia, podając numer PESEL podycznego uzasadnienia.
ciechy. Każdy ubezpieczony ma prawo do wyboru lekarza, pielęgniarki, poNależy pamiętać, iż w czasie pobytu pacjenta w szpitalu lekarz podstałożnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku. W przypadku trzeciej i kolejnej
wowej opieki zdrowotnej nie może wystawiać zleceń na środki pomocnicze
zmiany w roku kalendarzowym, należy wnieść opłatę w wysokości 80 złoi ortopedyczne, w tym na pieluchomajtki. Lekarz POZ nie może także ordytych na konto OW NFZ. Opłaty nie pobiera się w przypadku: zmiany miejnować leków, których konieczność zażywania wynika z przebiegu hospitasca zamieszkania przez pacjenta, zaprzestania udzielania świadczeń opielizacji. Wszystkie świadczenia rzeczowe i towarzyszące powinien zapewki zdrowotnej przez wybranego lekarza,pielęgniarkę,położną POZ, a także
nić pacjentowi szpital.
innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.
Ciąg dalszych zawiłości NFZ nastąpi. Źródło: „Zrozumieć prawa pacjenKolejnym istotnym elementem, gwarantującym udzielanie bezpłatnych
ta” autor T. Filarski, T. Sroka.
świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jest poz wyrazami szacunku
twierdzenie przez pacjenta jego prawa do świadczeń. Kilka miesięcy temu
Kierownik SGZOZ Katarzyna Banet-Skwarna
informowałam czytelników o nowych
możliwościach potwierdzania swojego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie numeru PESEL.
Weryfikacja uprawnienia odbywa się
W kuchni używamy wielu ziół, dzięki którym wydobybądź w szczelnych i suchych pudełkach. Nie powinno
w systemie eWUŚ, który przedstawia wamy nie tylko niepowtarzalny smak, ale także cudowsię przechowywać ziół i przypraw w opakowaniach z fostan uprawnienia pacjenta do świad- ny aromat czy też wzbogacamy jakość naszych potraw.
lii. Wszystkie zioła i przyprawy przechowujemy w miejczeń w dniu, w którym dokonano we- Każdy z regionów świata używa swoich sprawdzonych
scach suchych, w miarę chłodnych, z daleka od produkryfikacji, polegającej na wpisaniu do ziół, które nadają każdej kuchni niepowtarzalność.
tów mających intensywny i przenikliwy zapach. Ususzosystemu informatycznego numeru PEPrzypominamy, że zioła warto używać w kuchni bo:
ne zioła zachowują przydatność do 12 miesięcy.
SEL pacjenta. Zielone światło w sys1. Poprawiają nasze trawienie.
Zioła stosujemy bezpośrednio na mięso lub można
temie oznacza potwierdzenie prawa
2. Pobudzają nasze kubki smakowe i komórki odpoprzygotować z nich mieszankę do marynowania, łądo świadczeń, z kolei czerwone świa- wiedzialne za węch.
cząc je z oliwą, winem i innymi składnikami według włatło oznacza brak potwierdzenia w da3. Poprawiają wygląd potraw.
snych upodobań.
nym dniu prawa do świadczeń. Ubez4. Zachowują świeżość potraw na dłużej.
Łatwym sposobem przechowywania jest zamrażanie
pieczony może również potwierdzić
5. Pomagają nam zachować zdrowie, urodę i właziół ( natka pietruszki, koper, kolendra, mięta), oczywiswoje prawo do świadczeń zdrowot- ściwą wagę.
ście kroimy przed zamrożeniem i używamy wg. potrzeb
nych okazując jeden z nadal obowiąZebrane i odpowiednio ususzone zioła przechoPoniżej prezentujemy zastosowanie ziół do różnych
zujących papierowych dokumentów wuje się w płóciennych woreczkach, czystych papiegatunków mięs, gwarantując sukces w każdej kuchni.
potwierdzających ubezpieczenie, ta- rowych torebkach, ciemnych pojemnikach szklanych
Nie bójmy się eksperymentować.
kich jak legitymacja ubezpieczenio- ZIOŁA
Mięso
Mięso
Baranina Dziczyzna
Drób
Ryby
Owoce
Lody
Herbatki
wa, aktualne zgłoszenie do ubezpiewołowe wieprzowe
morza
czenia lub zaświadczenie od praco- BAZYLIA
dawcy. W przypadku braku potwier- CEBULA
dzenia prawa do świadczeń w syste- CZOSNEK
mie eWUŚ oraz braku papierowego CZĄBER
dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, pacjent może potwierdzić ESTRAGON
swoje prawo do świadczeń składając KOLENDRA
pisemne oświadczenie. Należy jed- KOPEREK
nak pamiętać, że osoba, która złoży LUBCZYK
oświadczenie pomimo braku prawa do
świadczeń opieki zdrowotnej finanso- MAJERANEK
wanych ze środków publicznych, jest MIĘTA
obowiązana do uiszczenia kosztów MELISA
tego świadczenia, chyba że w chwi- OREGANO
li składania oświadczenia działała w
PIETRUSZKA
usprawiedliwionym błędnym przekoROZMARYN
naniu, że takie prawo posiada.
Nawiązując do powyższego, chcia- SZAŁWIA
łabym zwrócić szczególną uwagę SZCZYPIOREK
czytelników na konieczność dopełnie- TYMIANEK
nia wszelkich formalności, związanych
KR
z posiadaniem ubezpieczenia zdro-
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ul. Klimczoka 105
43-360 Bystra
www.facebook.com/Pub.Bibelot
tel. 608-601-607, 662-53-53-39
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Klimczoka 105
ul. Klimczokaul.105
43-360 Bystra43-360 Bystra
www.facebook.com/Pub.B
www.facebook.com/Pub.Bibelot
tel. 608-601-607,
tel. 608-601-607,
662-53-53-39662-53-5

Najbliższe wydarzenia
Najbliższe wydarzenia:
Najbliższe wydarzenia:
– Sobota
30.11.13 Andrzejki
– Sobota 30.11.13
Andrzejki
ul.
Klimczoka
105
P
– Sobota 30.11.13 Andrzejki
Niedziela
08.12.13
Jarmark Bożonar
– Niedziela–08.12.13
Jarmark
Bożonarodzeniowy
43-360Niedziela
Bystra
–
– Niedziela
08.12.13
Bożonarodzeniowy
15.12.13
Koncert Bożonar
– Niedziela–15.12.13
Koncert
Bożonarodzeniowy
ul. Klimczoka
105Jarmark
www.facebook.com/Pub.Bibelot
– Niedziela
– Wtorek
31.12.13
Zabawa Sylwestrow
– Wtorek 31.12.13
Zabawa
Sylwestrowa
43-36015.12.13
Bystra Koncert Bożonarodzeniowy
tel. 608-601-607,
662-53-53-39
– Wtorek 31.12.13 Zabawa
na facebook.com/Pub.Bibe
Szczegóły na Szczegóły
facebook.com/Pub.Bibelot
www.facebook.com/Pub.Bibelot
– Sylwestrowa
Szczegóły na 662-53-53-39
facebook.com/Pub.Bibelot
tel. 608-601-607,
–
Polecamy: Polecamy:
Najbliższe wydarzenia:
–
– Kawęduży
z ekspresu,
duży wybór herbat
– Kawę
z ekspresu,
wybór herbat
Najbliższe wydarzenia:
– Sobota
30.11.13
Andrzejki
–Polecamy:
– Kawę
z ekspresu, duży
herbat
– Desery – Desery
– Sobota 30.11.13
Andrzejki
– wybór08.12.13
– Niedziela
Jarmark Bożonarodzeniowy
– Desery
– Alkohol
oraz napoje bezalkoholowe
napoje bezalkoholowe
– Niedziela 08.12.13
Jarmark Bożonarodzeniowy – Alkohol oraz
–bezalkoholowe
Niedziela
15.12.13
Koncert
Bożonarodzeniowy
– Alkohol
oraz–Bożonarodzeniowy
napoje
– Coś do zjedzenia
– Coś do zjedzenia
– Niedziela 15.12.13
Koncert
–
– Wtorek
31.12.13
Zabawa
Sylwestrowa
– Coś
do zjedzenia
– Dobrą
muzykę,
koncerty za żywo
– Dobrą
muzykę,
koncerty
za żywo
– Wtorek 31.12.13
Zabawa
Sylwestrowa
– za żywo
Szczegóły
na –facebook.com/Pub.Bibelot
– facebook.com/Pub.Bibelot
Dobrą muzykę, koncerty
– Miłą
atmosferę
klubową,
szachy, gry
Miłą atmosferę
klubową,
szachy,
gry planszowe,
Szczegóły na
– Miłą atmosferę klubową, szachy, gry pianino...
planszowe, pianino...
pianino...
Polecamy:
Polecamy:
Zapraszamy
dorosłych i d
dorosłych i dzieci!
– Kawę z ekspresu, duży wybór
– herbat
Kawę z ekspresu, dużyZapraszamy
wybór herbat
Zapraszamy
dorosłych i dzieci!
– Desery
– Desery
G
kk oo w
cc ee napoje bezalkoholowe
– Alkohol oraz napoje bezalkoholowe
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– Coś do zjedzenia
– Coś do zjedzenia
– Dobrą muzykę, koncerty za żywo
– Dobrą
muzykę, koncerty za żywo
– Miłą atmosferę klubową, szachy,
gry planszowe,
– Miłą atmosferę klubową, szachy, gry planszowe,
pianino...
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Sezon sportowy
2013/2014

Za nami piłkarski sezon – jesień 2013. Czas na podsumowanie
osiągnięć drużyn piłkarskich Gminnego Ludowego Klubu Sportowego WILKOWICE. Prezentację rozpoczynamy od drużyny seniorów, która uczestniczyła w rozgrywkach klasy „A” Podokręgu Bielskiego.
Sezon rozpoczął się od udziału w Pucharze Polski, niestety falstartem, gdyż mimo wygranej na boisku w Kalnej drużynie gospodarzy przyznano walkower za niedopełnienie wszystkich formalności przy zgłoszeniu do rozgrywek naszej drużyny. Niestety również
start w lidze, w rundzie jesiennej nie należał do udanych i już po 4
kolejkach do dymisji podał się trener Krzysztof Bąk. Zastąpił go trener Zbigniew Byrdy, który prowadził zespół do końca rozgrywek.
Wyniki uzyskane w sezonie jesień 2013 przez drużynę seniorów :
Wilkowice
Pisarzowice
Wilkowice
Czechowice-Dz. II
Wilkowice
Godziszka
Wilkowice
Mazańcowice
Bujaków
Wilkowice
Kaniów
Wilkowice
Jaworze

Zabrzeg
Wilkowice
Wapienica
Wilkowice
Bestwinka
Wilkowice
Buczkowice
Wilkowice
Wilkowice
Kozy
Wilkowice
Międzyrzecze
Wilkowice

0:0 (0:0)
1:1 (0:0)
1:3 (0:2)
1:1 (0:0)
2:2 (1:1)
0:1 (0:0)
1:2 (0:1)
1:2 (0:0)
2:1 (2:1)
2:1 (2:0)
4:1 (1:0)
2:1 (1:0)
0:0 (0:0)

Tabela rozgrywek – klasa „A” Podokręg Bielsko – sezon jesień 2013.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

KS Czarni Jaworze
LKS Pionier Pisarzowice
LKS Przełom Kaniów
LKS Zapora Wapienica
LKS Mazańcowice
KS Bestwinka
KS Międzyrzecze
LKS Groń Bujaków
GLKS Wilkowice
MRKS Czechowice-Dziedzice II
LKS Orzeł Kozy
GLKS Sokół Buczkowice
LZS Beskid Godziszka
LKS Sokół Zabrzeg

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

31
29
28
25
20
20
20
18
16
13
13
10
7
3

51:11
61:23
39:20
37:18
27:22
24:19
28:31
32:31
14:18
21:30
15:35
15:34
18:34
11:67

10
9
8
8
6
6
6
4
4
3
4
2
1
0

1
2
4
1
2
2
2
6
4
4
1
4
4
3

2
2
1
4
5
5
5
3
5
6
8
7
8
10

Ciekawym zestawieniem było sporządzenie przez portal „Beskidzka Piłka.pl” wyników za cały rok 2013. Tutaj całkiem dobrze
wypadła drużyna GLKS.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pionier Pisarzowice
Przełom Kaniów
KS Bestwinka
KS Międzyrzecze
Czarni Jaworze
GLKS Wilkowice
LKS Mazańcowice
MRKS II Czechowice-Dziedzice
Soła Kobiernice
Orzeł Kozy
Zapora Wapienica
Sokół Buczkowice
Groń Bujaków
Beskid Godziszka
Sokół Zabrzeg
Sokół Hecznarowice

26
26
26
26
26
26
26
26
13
26
13
26
13
26
26
13

63
55
47
46
45
41
33
31
30
26
25
25
18
16
13
0

20
16
14
14
13
12
10
8
10
8
8
6
4
4
3
0

3
7
5
4
6
5
3
7
0
2
1
7
6
4
4
0

3
3
7
8
7
9
13
11
3
16
4
13
3
18
19
13

97:33
71:37
55:34
56:48
71:37
36:33
47:40
43:53
51:24
30:57
37:18
35:59
32:31
35:75
22:111
0:39

W minionym sezonie w drużynie występowali następujący zawodnicy:
Damian Górny, Mateusz Łopata, Marek Pronobis, Krzysztof Bąk,
Łukasz Hola, Mikołaj Jaszczurowski, Marek Kolarczyk, Mateusz
Kudzia, Stefan Laszczak, Daniel Pawełek, Konrad Wiewióra, Patryk Wrzeszcz, Wojciech Adamek, Marcin Jakubiec, Krzysztof Kopeć, Michał Dobija, Tomasz Korszyłowski, Szymon Kubala, Jakub
Kućka, Zbigniew Kupczok, Przemysław Musiał, Marcin Sowiński,
Kornel Szwedka, Łukasz Walaszek, Michał Wejnerowski, Radosław
Wrona, Krzysztof Zborowski, Arkadiusz Zuber, Jan Duraj, Kamil Jakubiec, Przemysław Pilarz, Damian Tomiczek, Wojciech Wajda.
Cieszy fakt, że w składzie znajduje się wielu młodych, bardzo
utalentowanych zawodników, którzy już w najbliższej przyszłości
powinni stanowić o sile drużyny.
W kolejnych miesiącach zaprezentujemy pozostałe nasze drużyny uczestniczące w rozgrywkach piłkarskich Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Bielsku-Białej.
Zarząd GLKS WILKOWICE
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