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VIII PUCHAR MAGURKI
- PODSUMOWANIE

Zimna aura i gorąca atmosfera towarzyszyła zawodnikom i kibicom,
którzy uczestniczyli 19 stycznia w biegach narciarskich o Puchar Magurki, śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg na Magurce Wilkowickiej. Podczas oficjalnego otwarcia zawodów i powiania
gości gospodarz gminy Mieczysław Rączka, zwrócił
uwagę, że zawody odbywają się w wyjątkowym dniu
urodzin Justyny Kowalczyk, w związku z czym przygotował pewną niespodziankę, do realizacji której
o pomoc poprosi wszystkich zawodników i kibiców
obecnych na Magurce.
Sportowo, zawody o Puchar Magurki, również
wkroczyły w inny wymiar. Po raz pierwszy w historii, wyniki biegów weszły do kwalifikacji Mistrzostw
Polski Amatorów Polskiego Związku Narciarskiego 2013. Jest to cykl ośmiu startów w: Jakuszycach, Ustrzykach Dolnych, Wilkowicach (Puchar
Magurki), Wiśle Kubalonce, Opawie, Piwnicznej Zdrój, Lubomierzu oraz finał, końcem marca,
jeszcze raz w Wiśle Kubalonce. Zawodnicy za po-

szczególne miejsca w biegach otrzymują punkty, które w konsekwencji wyłonią Amatorskich: Mistrza i Mistrzynię Polski w
biegach narciarskich PZN. Biegacz musi być sklasyfikowany
w minimum w trzech zawodach oraz od trzech lat nie może
być czynnym zawodnikiem. To, że jedna z tych eliminacji
odbywała się właśnie na trasach w Wilkowicach jest konsekwencją dziewięciu lat pracy, od pierwszych zawodów, które
odbyły się na Magurce w 2005 r. oraz wybudowanych: zaplecza socjalno-sędziowskiego i tras narciarskich, posiadających homologację FIS, z czego jesteśmy niezwykle dumni.

cd. na str. 2

Koncert Noworoczny
6 stycznia w sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach odbył się kolejny już Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Tradycyjnie zagraliśmy kolędy i pastorałki
przeplatane z utworami rozrywkowymi. Wiele z nich wilkowicka
publiczność dobrze już zna, jednak pojawiło się sporo nowości.
Do tych należy z pewnością zaliczyć dwa utwory o Wilkowicach, pastorałka i cza-cza, napisane przez naszego kapelmistrza Czesława Koniora. Zarówno te, jaki i kilka innych utworów
ubogacili śpiewem soliści. Jednak nasza orkiestra chce się stale
rozwijać, więc do grania i śpiewu postanowiliśmy w tym roku
dołożyć coś nowego i tak oto do utworu „My way” członek naszej
orkiestry Łukasz Hola oraz Daria Sobczyk zatańczyli rumbę.
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cd. ze str. 1
Dziękujemy władzom PZN za
zaufanie. Wierzymy, że Puchar
Magurki na stałe wejdzie do
kalendarza PZN, a także stanie
się areną innych zawodów rangi
mistrzowskiej.
Na starcie Pucharu Magurki
zameldowało się łącznie, we
wszystkich kategoriach wiekowych, stu osiemdziesięciu sześciu zawodników, w wieku od lat
dwóch (Lenka Smyrak) do lat siedemdziesięciu dziewięciu (Roman
Chomicki). W klasyfikacji OPEN kobiet Puchar Magurki zdobyła
Małgorzata Gąsienica z Kościeliska, która trasę 7,5 km pokonała
w czasie 35:29,8 wyprzedzając
Marię Nędza również z Kościeliska oraz Katarzynę Steffek z
Bielska-Białej. Wśród panów
(kat. OPEN, 10 km) najlepszym
okazał się Jacek Staroń (w czasie 42:30,8) przed Bogdanem
Kustroń – obaj z Krosna. Na
trzecim miejscu sklasyfikowany został Władysław Olszowski z Międzybrodzia Bialskiego. Po raz pierwszy w historii Pucharu Magurki

prowadzony był elektroniczny
pomiar czasu z wykorzystaniem
sprzętu firmy TagHeuer. Każdy
z zawodników wzorem lat ubiegłych otrzymał pamiątkowy dyplom oraz herbatę i ciepły posiłek. Najlepsi w poszczególnych
kategoriach wiekowych otrzymali nagrody i medale, a w kategorii OPEN okazałe puchary.
Po ceremonii wręczania nagród, zarówno dla młodzieży i dorosłych, wszyscy chętni zebrali się razem do wspólnego zdjęcia z napisem „100 lat Justyno!”. Był to wspomniany wcześniej prezent dla
naszej najlepszej biegaczki narciarskiej z okazji przypadających na
ten dzień urodzin. Zdjęcia te zostaną przesłane do Kasiny Wielkiej,
z życzeniami zdrowia i dalszych sukcesów sportowych.
Wszystkie wyniki oraz galeria zdjęć dostępne są na www.wilkowice.pl
Dziękujemy wszystkim sportowcom, kibicom, sędziom oraz
wszystkim innym osobom, które swoją pracą przyczyniły się i pomogły w organizacji zawodów.
Zapraszamy w przyszłym roku na IX Puchar Magurki. Do zobaczenia!

cd. ze str. 1
Śmiało
można
stwierdzić, że w trakcie koncertu każdy
mógł znaleźć coś dla
siebie, gdyż staraliśmy się wprowadzić
gości w przeróżne
muzyczne klimaty. Publiczność miała okazję
usłyszeć piosenki latynoskie, góralskie, biesiadne, a nawet muzykę
klasyczną w postaci „Tańca Węgierskiego”. Z roku na rok staramy się również naśladować najlepszych, dlatego też koncert postanowiliśmy zakończyć tak, jak swój Koncert Noworoczny kończą
muzycy Filharmonii Wiedeńskiej i zagraliśmy „Marsz Radetzkiego”.
Warto dodać, że okazję do zaprezentowania się przed szerszą
publicznością mieli także najmłodsi członkowie orkiestry, którzy

dopiero uczą się gry
na swoich instrumentach. Miejmy nadzieję, że pierwszy oficjalny występ będzie dla
nich motywacją do
dalszej pracy.
Jak co roku na
koncercie zjawiło się
bardzo dużo osób,
którym w tym miejscu chcielibyśmy podziękować za przybycie.
Koncert Noworoczny to jednak dopiero przedsmak tego, co czeka nas w czerwcu. Trudno to sobie wyobrazić, ale nasza orkiestra
liczy już sobie 10 lat! W tym roku czeka nas zatem wielki jubileuszowy koncert, na który już teraz serdecznie zapraszamy. Mamy
nadzieję, że będzie to niezapomniane wydarzenie dla wszystkich
mieszkańców Wilkowic.		
Krzysiek Olesiński

S. Filapek

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Wilkowice – ekspert w eduk@cji

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach od dnia 01 września 2012 roku realizuje projekt „Wilkowice – ekspert w eduk@cji”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do kadr systemu oświaty tj. nauczycieli oraz sekretarzy szkół zatrudnionych w placówkach oświatowych
Gminy Wilkowice i przewiduje realizację następujących szkoleń:
99ICT dla nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum
99ICT dla nauczycieli-dyrektorów szkoły podstawowej i gimnazjum
99ICT w szkolnej bibliotece
99ICT w dydaktyce przedszkolnej
99ICT w zarządzaniu przedszkolem
99ICT w szkolnym sekretariacie
W trakcie realizacji otrzymano możliwość zwiększenia wartości projektu oraz poszerzenia zakresu działań,
w tym zwiększenia liczby uczestników.
Dzięki staraniom Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Wilkowicach uzyskano dodatkowe środki w wysokości 25.283,00, w wyniku czego ostateczna wartość projektu wynosi
178.620,00 zł, a okres realizacji uległ wydłużeniu o 1 miesiąc (do 31
marca 2013 roku).
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Dodatkowe środki umożliwią przeszkolenie kolejnej grupy 6 nauczycieli w ramach szkolenia ICT dla nauczycieli szkoły podstawowej
i gimnazjum oraz odbycie przez kadrę zarządzają oświatą szkoleń
menedżerskich uwzględniających psychospołeczne aspekty zarządzania placówką oświatową.
Należy zaznaczyć, iż w wyniku działań projektowych korzyści odniosą również uczennice i uczniowie gminnych szkół oraz ich rodzice, jako, że wiedza zdobyta podczas szkoleń umożliwi nauczycielom
wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesie dydaktycznym (np. tablice interaktywne), dzięki czemu nowa
wiedza zdobywana będzie przez uczniów w interesujący i łatwiej
przyswajalny sposób.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.
Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25,
43-365 Wilkowice (biuro projektu – pokój 202, telefon: 334990077
w. 209) oraz na stronie internetowej: www.zosip-wilkowice.pl.
Projekt „Wilkowice – ekspert w eduk@cji” współfinansowany
jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Projekt realizowany przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Wilkowicach.		
koordynator projektu Łukasz Matlak
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Podatki w 2013 roku
– zmiana numeru kont
bankowych

wójt informuje
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka między
innymi:
- wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, dotyczącej nadchodzącego nowego okresu programowania
2014-2020;
- podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu dofinansowanego w ramach PROW pt. „Organizacja przeglądu orkiestr dętych połączonego z warsztatami muzycznymi, wydaniem ulotki promocyjnej i zakupem instrumentów muzycznych
z okazji 10-lecia istnienia Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wilkowicach”
- wziął udział w spotkaniu opłatkowym wilkowickiego Koła Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.
Ogłosił przetargi między innymi na:
- Dostawę betonowych płyt parkingowych.
- Zakup paliw płynnych do sprzętu będącego w posiadaniu Referatu
Służb Technicznych oraz Straży Gminnej.
- Świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Wilkowice i przekazania ich do unieszkodliwiania.
- Świadczenie usług koparko- ładowarką kołową na terenie gminy Wilkowice.
- Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach
przy ul. Kościelnej 10 - etap II
- Zakup kruszyw do utrzymania dróg w roku 2013.

Wójt Gminy Wilkowice informuje, że z dniem 1 stycznia
2013 roku, w celu usprawnienia i zautomatyzowania procesu księgowania i rozliczania wpłat podatków, wprowadzono
System Identyfikacji Masowych Płatności.
Każdy podatnik otrzymał indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat podatku
od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków
transportu, jak również uiszczać opłaty za psa.
Osoby fizyczne prosimy o dokładne zapoznanie się z decyzją wymiarową na 2013 rok, w której podano właściwy do
wpłat, numer konta bankowego.
Osoby prawne oraz płatnicy podatku od środków transportu, otrzymają informacje o indywidualnym numerze rachunku bakowego drogą pocztową.
W części opisowej należy podać rodzaj podatku oraz za
jaki okres dokonywana jest włata. Informacja ta pozwoli właściwie zaksięgować wpłaty, a tym samym skróci procedury
wyjaśniające w przypadku powstania niezgodności.

CZY WARTO INWESTOWAĆ W SPORT?
W dniu 17 stycznia br. wziąłem udział, razem z Prezesem LKS „Klimczokczynione inwestycje w Gminie Wilkowice dają nam mieszkańcom, naszym
Bystra” Zbigniewem Banetem, w Śląskim Kongresie Sportu Powszechnepociechom, niepowtarzalną wręcz okazję do rozwijania swoich pasji sporgo, który odbył się w Sali Sejmu Śląskiego w Katotowych – rekreacyjnie, a dla chętnych i utawicach. Organizatorem spotkania było Ministerstwo
lentowanych profesjonalnie. Jest to, w moim
Sportu i Turystki. W kongresie wzięła udział Minister
przekonaniu, bezpośrednia odpowiedź władz
Sportu Joanna Mucha, która przekazała informacje
samorządowych Gminy Wilkowice na realizona temat aktualnie trwających w Ministerstwie, zawany program ministerstwa. Ostatni Puchar
awansowanych już, prac nad kompleksowym prograMagurki oraz Amatorskie Mistrzostwa Polski
mem zmian w polskim sporcie, które będą dotyczyć
w biegach narciarskich i najważniejsze opinie
zarówno sportu powszechnego jak i wyczynowego.
uczestników, bezpośrednich adresatów bieTematem spotkań było przede wszystkim pełniejsze
gów, utwierdzają mnie w przekonaniu, że krowykorzystanie już istniejącej infrastruktury sportowej
czymy we właściwym sportowo kierunku.
oraz szeroko pojęta aktywizacja sportowa.
Minister zwróciła szczególna uwagę na to, że chce
Wójt Gminy Wilkowice
przeprowadzić prawdziwą reformę polskiego sporMieczysław Rączka
Wójt Gminy w towarzystwie Minister Sportu
tu. Bez objęcia nią sportu powszechnego nie mamy
Joanny Muchy
szansy na zmianę. Bez Państwa udziału i zaangażowania ta zmiana nie nastąpi –mówiła Joanna Mucha.
W ramach planowanych reform, obok zmiany finansowania
związków sportowych, Minister Sportu i Turystyki chce połoImię i Nazwisko
data
żyć większy nacisk na diagnostykę szkoleniową, podnoszenie
kwalifikacji trenerskich, a przede wszystkim popularyzację
sportu powszechnego i system identyfikacji talentów sportoulica i nr domu
wych oraz prace z nimi na etapie sportu szkolnego i akademicEKOŁAD” Sp. z o.o
kiego. Podczas wystąpienia, Minister Sportu i Turystyki podkreul. Swojska 3
ślała niewystarczające wykorzystanie istniejącej infrastruktury
miejscowość, kod
43-365 Wilkowice
sportowej. – Każda sala gimnastyczna zamknięta po południu
i wieczorem to strata. Nasze dzieci nie stają się zdrowsze.
Nie możemy budować obiektów, które otwierane są raz w tynr dowodu osobistego
godniu. To marnotrawstwo – oceniła Joanna Mucha. Minister
zwróciła również uwagę na coraz częściej popełnianie błędy
wychowawcze mające negatywny wpływ na sportowe wychoWYPOWIEDZENIE
wywanie dzieci i młodzieży. Stosowanie praktyk „zwalniania”
z zajęć wychowania fizycznego w szkole to świadome sporWypowiadam z dniem 31.03.2013r., umowę nr…………….o świadczenie
towe upośledzanie naszych dzieci. Przeprowadzone badania
usługi wywozu i składowania odpadów komunalnych.
wśród dzieci w USA skłaniają do refleksji. Lekarze ostrzegają,
że dzisiejsi dziesięciolatkowie mogą być pierwszym pokoleniem od wieków, które będzie żyło krócej niż ich rodzice.
Czy warto inwestować w infrastrukturę sportową. Warto. Popodpis
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MIEJSCA KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ
Wilkowice wzbogaciły się w roku 2012 o kilka interesujących miejsc, które warto lub nawet trzeba odwiedzić.
Pomnik przy Urzędzie Gminy. Przeniesiony na koszt GDDKiA z rogu ulicy Do Lasku i Wyzwolenia we wskazane przez Wójta Gminy miejsce, do
Parku Gminnego, koło Urzędu Gminy Wilkowice. W miejscu gdzie dotychczas stał pomnik zlokalizowane będzie rondo.
Kamienny krąg. Na końcu ul. Kościelnej na początku tzw. „Kapli” od dawna
straszył dawno zamknięty kamieniołom, po prostu duża dziura, gdzie gromadziła się śmierdząca woda i gdzie zrobiono dzikie wysypisko odpadów,
gruzu i wszystkiego co było ludziom niepotrzebne. Wójt i Sołtys Gminy Wilkowice pomyśleli, a ekipa pana Bogdana Szlósarczyka z Gminy, dokonała
oczyszczenia tego „dołu”, poszerzono wejście do kamieniołomu. Pomysłowo uporządkowano zbocza, przed wejściem ustawiono ławeczkę i rzeźbę
św. Huberta, patrona myśliwych i leśników. Miejsce to nazwano „kamienny
krąg”. Ma służyć mieszkańcom jako miejsce wypoczynku. Będzie tam można rozpalić ognisko, grillować, kontynuować zapominane już „sobótki”. Może
w przyszłości będzie to miejsce, gdzie się będzie tańczyć, może będzie i
kino na wolnym powietrzu. Pomysłów jest wiele, a miejsce super. Nie należy
zapominać, że to „Kapla”. Kiedyś było to miejsce odwiedzane przez miejscowych kapelanów, tam kontemplowali, układali kazania, odmawiali pacierze,
przygotowywali się do niesienia posługi kapłańskiej.
W prawo od „kamiennego kręgu”, znajduje się stary zapomniany cmentarz, gdzie grzebano zmarłych z Bystrej, Mesznej i Wilkowic, ponieważ
zabrakło miejsca na małym cmentarzu przy starym drewnianym kościele.
Ludzie umierali na zarazę, którą przynieśli żołnierze rosyjscy wracający z
frontu w 1848 roku. Ksiądz Dziekan Franciszek Kuliga przekazał nam wiadomość, że mieszkaniec Wilkowic Adam Nikiel zobowiązał się do opieki
nad cmentarzem oraz do odnowieniem krzyża. Bardzo fajne zobowiązanie.
„Kapla” to również miejsce na której miejscowi strażacy urządzali słynne
majówki. Była orkiestra, bufet i bawiono się do późnych godzin nocnych.
Może to wróci - kto wie? Brakuje tylko oświetlenia, ale i z tym myślę nasze
władze gminne sobie poradzą.
Tablica historyczna. Przy parkingu, na ostatnim przystanku w Górnych
Wilkowicach, przy ulicy Harcerskiej, zamontowano okazałą tablicę informacyjną. Na tablicy od strony parkingu umieszczono historię powstania nazwy
osady Wilkowice oraz historię zbójnika Buloka. Autentyczny obraz skały
czarownic, którą można zobaczyć idąc w dół ulicy Wyzwolenia czarnym
szlakiem do ulicy Pieczarkowej. Zbójnikowi pomagały dwie piękne cyganki.
W okolicach „skały czarownic”, zbójnika ujęto. Został zamęczony na rynku
w Żywcu.
Idąc ulicą Harcerską dojdziemy
do zbiornika małej retencji i początku rzeki Wilkówka, gdzie jak pisze
historyk Andrzej Komoniecki w księdze „Dziejopis Żywiecki” str.477 cyt:„
Wilkowice od potoka albo rzeki Wilkówka nazywanej, która płynie około
tej góry Rogacz z miejsc pobliskich
Wilkówek przezywanych, gdzie się



wilcy niegdy mnożyli. A odtąd tę
wieś Niemcy nazywają Wolfdorf to
jest Wilkowa Wieś albo Wilkowice”.
Z parkingu obok tablicy rozciąga
się widok na Magurę, Skrzyczne
i dolinę Wilkowic. Stąd zapewne
z drżeniem serc oglądali mieszkańcy Wilkowic pożogę i łuny płonących
zabudowań wiejskich i dworku Wilkowickiego. Pogromu dokonały wojska
szwedzkie 8 marca 1656 roku za opór naszych rodaków na szańcach, które usypano w delcie rzeki Skleniec i Białej niedaleko drewnianego kościółka
w Mikuszowicach.
Kaplica w Górnych Wilkowicach. Kaplica położona w pięknym miejscu z
widokiem na Żywiecczyznę. Wybudował ją wielki już nieżyjący społecznik
Stanisław Grabski. Kapliczka wymagała remontu. Znaleźli się chętni, którzy w czynie społecznym odnowili kapliczkę. Składamy im podziękowania
to dobrze, że są tacy ludzie jak: Jarosław, Jacek, Mateusz Pasierbkowie,
Marek i Daniel Piprek, Grzegorz, Adam Czuba, Przemek, Damian Chrobak,
Darek Dobija, Józef, Krzysztof, Łukasz Pawlusiakowie, Grzegorz Widuch,
Piotr Grabski, Piotr, Józef, Bogdan Muchowie. Pani Anna Korla przekazała
na rzecz remontu kapliczki potrzebne drewno. Bardzo dziękujemy tym ludziom dobrej woli. W kapliczce tej od maja do czerwca oraz od września do
października odprawiane będą Msze Św. o godz.10.30. Do mszy czasami
grają członkowie orkiestry dętej z Wilkowic i wtedy jest bardzo dostojnie i
uroczyście.
Szopka Bożonarodzeniowa przy kościele jest coraz bardziej kolorowa,
a rzeźb świętych, pastuszków i zwierzątek dużo. Wygląda ładnie i dzieci
lubią tam przychodzić oglądać te kolorowe, duże postacie, które w sposób
artystyczny, z gustem, ułożyła Pani radna Janina Piechota. Przypominamy,
iż te rzeźby wykonała grupa gminnych amatorskich rzeźbiarzy pod okiem
Stanisława Kwaśnego artysty z Mesznej. Szopka nakryta jest drewnianym
otwartym domkiem, brakuje tylko oświetlenia. Jesteśmy przekonani, że
ktoś w roku następnym o tym pomyśli. Przy budowie szopki pomagali i za
to chce im podziękować sołtys Wilkowic: Michał Rączka, Krzysztof Ferfecki, Marek Maślanka, Daniel Piprek, Bogdan Wojcieszek. Podziękowanie
należy się również młodzieży ze Szkoły Podstawowej z Wilkowic, którzy
kolędowali przy budowie szopki. Młodych kolędników przyprowadził Pan
Andrzej Pobożny Dyrektor Szkoły Podstawowej. Pani Władzia jak zwykle
częstowała gorącą herbatką i wspaniałym ciastem, które same upiekła.
Młodzi grali kolędy na fletniach pana, ksiądz dziekan opowiadał anegdoty i tak z szopką rósł nastrój świąteczny. A propos fletni pana, na pewno
Państwo słyszeli, że przy Szkole Podstawowej powstał zespół fletni pana
i okaryny. Prowadzi go Pani mgr Maria Prostak, wykształcony muzyk i
entuzjasta muzyki. Ten zespół robi furorę, jest rozchwytywany w naszym
regonie. Mają już pierwsze sukcesy:
Pierwsze miejsce w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek - Meszna
2012 r. Pierwsze miejsce w Gminnym Konkursie Zespołów KolędniczychBystra 2012 r. występy okolicznościowe w wilkowickim Domu Strażaka.
Występy w Muzeum Miejskim w Żywcu (na zaproszenie kuratora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku Białej, Pana Zbigniewa Micherdzińskiego).
Występ w Bielskim Centrum Kultury w ramach podsumowania
warsztatów gry na fletni pana i koncertu światowej sławy fletnistki Lisselote Rokyta. Są zespoły grające na instrumentach
dętych, skrzypcach, gitarach, a w Wilkowicach młodzi grają na
fletniach pana i okarynach. Te instrumenty świetnie współbrzmią, muzyka porywa, „ciarki płyną po plecach”, ach jak to się
Na odwrocie podajemy naszym czytelnikom FORMULARZ wysucha! Możemy być dumni – to młodzież naszej szkoły podstapowiedzenia umowy o świadczenie usługi wywozu i składowania
wowej. Jest ich 24. Pani mgr Maria Prostak chce utworzyć z
odpadów komunalnych zawartych z firmą ,,EKOŁAD”. Może on
uczniów, którzy poczynili najlepsze postępy, zespół muzyczny
grający tą niecodzienną muzykę. Pani Maria będzie grała w
stanowić również wzór dla właścicieli nieruchomości, którzy mają
zespole na gitarze, aż wyuczy gitarzystę. Brawo tak trzymać
podpisaną umowę z inny przedsiębiorcą.(dotyczy nieruchomości
Pani Mario!
niezamieszkałych)
Władysław Wala

Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować koniecznością
ponoszenia podwójnych kosztów wywozu odpadów.

ZEBRANIA WIEJSKIE
Zapraszamy mieszkańców poszczególnych sołectw na
Zebrania Wiejskie, które odbędą się:
Meszna – 20 lutego 2013 r. – Dom Użyteczności Publicznej
w Mesznej, godz. 17:00
Wilkowice – 21 lutego 2013 r. – Dom Strażaka Wilkowice,
godz. 17:00
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konkurs kolęd 2013

To już po raz dziewiętnasty kościół parafialny pw. Niepokalanego
Serca NMP w Mesznej rozbrzmiewał śpiewem kolęd. W niedzielę
13 stycznia odbył się Gminny konkurs kolęd i pastorałek. Konkurs
sprawia, że kościół wypełniony jest po brzegi nie tylko przez rodziców i dziadków młodych artystów. Przychodzi również wiele osób nie
związanych emocjonalnie z wykonawcami, gdyż występy dzieci są
bardzo malownicze, radosne i widowiskowe. W tym konkursie po raz
pierwszy wystąpili dorośli. dwie grupy kolędnicze i dwie solistki. Na
scenie pojawiło się około 250 uczestników. Występowali w kilku kategoriach i grupach wiekowych. Największe emocje budziły jak zwykle
występy najmłodszych.
Jako pierwsi wystąpili „Kolędnicy z Łaciakówki”, a następnie cztery
grupy przedszkolaków z Mesznej, po nich przedszkolaki soliści: Ania
Bezymska z Lipowej, Karina Grzybowska, Łucja Grzybowska w towarzystwie siostry Amelki oraz rodzeństwo Magda, Gabrysia i Andrzej Nowak.
Przedszkolaki, wiadomo, wszyscy śpiewają pięknie. Ich występy
były nagrodzone rzęsistymi brawami, dlatego wszyscy otrzymali od
jurorów najwyższe noty. W starszych grupach wiekowych jury przydzieliło poszczególne miejsca i wyłoniło laureatów.
Uczniowie klas 1-3 I miejsce: Magdalena Tórz – ZSP Meszna
„W szczyrkowskiej dolinie”, II miejsce: Magdalena Walczak – ZSP
Meszna – kolęda „Ide do Jezuska”, Zuzanna Siemienik – BielskoBiała – kolęda „Gdzie Mieszka Jezus”, III miejsce: Paulina i Natalia
Nowak– ZSP Meszna – kolęda „Jezu malusieńki”
Uczniowie klas IV -VI W tej grupie wystąpiły tylko dwie uczestniczki. Ola Wolińska z Mesznej zaśpiewała pięknie (własny akompaniament) „Nie było miejsca dla Ciebie”, a Ewa Pawrosławska „Cicha noc”
Grupy śpiewające.
Młodsze: I miejsce: klasa I z ZSPw Mesznej – opiekun p. Grażyna Damek,
II miejsce: klasa III b z ZSP w Mesznej – opiekun p. Krystyna Laszczak, III miejsce klasa II z ZSP w Mesznej – opiekun p. Renata Kamińska
Starsze: I miejsce Kapela „Małego Ondraszek” ze Szczyrku – opiekun p. Dorota Laszczak, Zespół Góralicki ZSP w Mesznej – opiekun
pani Grażyna Damek i pan
Piotr Bezymski, II miejsce:
grupa śpiewacza ze SP
w Wilkowicach – opiekun
pani Maria Prostak
Gimnazjum: W tej kategorii wiekowej uczestnicy
konkursu zaskoczyli bardzo
mile organizatorów. Jeszcze
nigdy nie było ich tak wielu.
Wszyscy z Gimnazjum im.

J. Fałata w Bystrej. Ogromne brawa dla młodzieży i ich
opiekuna pana Piotra Bezymskiego. Poziom występów
był bardzo wysoki.
Nagrody otrzymali: I miejsce: Maria Bieniek i Jakub
Baca (fletnia pana) – „Cicha
noc”, Monika Mencler i Piotr
Pucher (gitara): Kolęda dla nieobecnych”, II miejsce: Justyna Bryzek i Natalia Wolińska(skrzypce) – „Jest taki dzień”, III miejsce: Julia
Przybyła – „Nie było miejsca dla Ciebie”, Kamila Tran Minh – „Jezus
malusieńki”
Wyróżnienie: Kornelia Opalińska – „Jest taki dzień”, Natalia Wolińska Justyna Czader, Ola Sromek i Kinga Klaczek śpiewające i grające na skrzypcach – „Jezusa Narodzonego”
Ogrmną radość słuchającym sprawili również dorośli: Wystąpiły solistki: Pani Marta Pasierbek z Wilkowic i Agnieszka Wójcik z Mesznej
Oraz rodzinna grupa z Wilkowic: Marzena, Monika i Leszek Pochopień, którzy zaprezentowali wilkowickie kolędowanie (Śpiew, powinszowania i grę na instrumentach) oraz grupa kolędnicza UCHA ze
Straconki (dzielnica Bielska-Białej), w liczbie 7 osób.
Poziom konkursu był dobry i jury miało nie lada orzech do zgryzienia ustalając kolejność na liście laureatów.
Konkurs zorganizowany został przez koło parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Gminną Bibliotekę Publiczną w Wilkowicach ze środków Urzędu Gminy Wilkowice.
Nagrody ufundowali również ksiądz proboszcz Andrzej Piotrowski
i Komitet Obchodów 300-lecia Mesznej W imieniu organizatorów
dziękuję księdzu Andrzejowi Piotrowskiemu, proboszczowi parafii, za
gościnę, duchowe wsparcie i wspólne kolędowanie (piękna gra na
organach) oraz ludziom dobrych serc- Panom Tomkowi Marcalikowi i Adamowi Wójcikowi za nagłośnienie tego kolędowego koncertu
oraz Kasi i Krzysztofowi Krupom. Dziękujemy również jurorom (Helena Byrdy-Przybyła Małgorzata Pietraszko, Krystyna Fenik, Grażyna Zając, Antoni Kufel, Bogdan Wandzel – pracownik Regionalnego
Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej), panu Sekretarzowi UG Jackowi
Lipowieckiemu oraz Paniom Marysi i Helence, za poświecony czas
i wspólne kolędowanie w meszniańskiej świątyni. Serdecznie dziękujemy licznie zgromadzonej publiczności, która poświęciła to niedzielne popołudnie na przeżywanie radosnego czasu Bożego Narodzenia
wspólnie z młodymi wykonawcami.
Równolegle z konkursem kolęd odbył się konkurs plastyczny
„Moje Boże Narodzenie”, na który wpłynęło 98 prac plastycznych
wykonanych różnymi technikami przez 82 osoby.
Laureaci konkursów otrzymali nagrody rzeczowe, aniołki i słodycze.

Dzieje Mesznej – retrospekcje

Ponieważ po zamieszczonej ostatnio publikacji (bardzo graficznie
pomniejszonej) szanowni Czytelnicy zgłosili prośbę o ewentualny suplement w zakresie opisu dziejów Mesznej, autor został zobowiązany
do zaprezentowania niniejszej retrospekcji.
Dzieje społeczności małego siedliska na Podbeskidziu, które na
początku XVIII wieku uzyskało administracyjnie nazwę wsi Meszna
nie stanowią jakiegoś aktu początkowego Anno Domini 1712, lecz
sięgają w odległą historię. Stanowiła ona przedmiot badań i opracowań związanych z genezą wiodącej aglomeracji na Śląsku jaką było
miasto Bielsko. Badaczami tymi byli tacy historycy jak:
Friedel, Haase, Hanslik, Kuhn, Popiołek, Wagner oraz szczególnie
J. Zahradnik (Zarys dziejów miasta Bielska). Tak więc ślad dziejów
społeczności osady Mesznej możemy jedynie odnaleźć w cieniu historii wsi i miasta Bielska.
„Nie wiadomo, czy panujące zarazy spowodowały wymarcie
tych pierwszych mieszkańców – Słowian, czy też dzicz tatarska
w pierwszej połowie XIII obróciła miasteczko w kupę gruzów. Jednak utrzymuje to podanie, że stawiając czoło tej dziczy książę Piast
cieszyńsko-raciborski Mieczysław II spowodował ponowne odbudowanie i zaludnienie Bielska przez kolonistów- Niemców, ratujących
się ucieczką z ziem spiskich, nawiedzonych tam i rozbitych przez
Tatarów „(J. Zahradnik), oraz dalej:...” samo miejsce zgrozy i goryczy, zwane po łacinie b i l i s, poszło w zapomnienie do chwili, kiedy

to książę cieszyński Kazimierz (1211-1234) odkrył je na polowaniu
i przeznaczył na ponowne zbudowanie zamku książęcego jako letnisko”.
To wspomniane „odkrycie na polowaniu” ma niewątpliwy związek
z nazwą „Pański zwierzyniec” odnoszącą się do południowego zbocza Magury, stanowiącego lokalizację późniejszej wioski Meszna.
Otoczenie siedlisk wokół zespołu gór Beskidu Śląskiego, od Magury przez Błatnią, Szendzielnią aż po Kozią Górę stanowiło integralną część ziem cieszyńsko-oświęcimskich. Władał nimi w XIV wieku
Mieczysław III, książę na Cieszynie i Pan na Oświęcimiu, który zapoczątkował oddziaływanie miasta Bielska, zarówno gospodarczo jak
i konfesyjnie, na okoliczne siedliska Podbeskidzia.
„Najdawniejsze akta łacińskie wykazują nazwę miasta pisaną jako:
Bilitium, Bilicium lub tez Bilica, a w odpisie najstarszego dokumentu
miejskiego, datowanego z dnia 3 czerwca 1312 r., zowie książę Piast
mieszkańców naszego miasta „wiernych obywateli naszego Bylska”,
z czego wnioskować należy, że miejsce to było już wówczas w prawa miejskie, ponieważ tylko mieszkańców miast, więc mieszczan
nazywano obywatelami. Treścią tego dokumentu książę Mieczysław
III nadał mieszczanom bielskim całkiem darmo, bez wszelkich opłat
i ciężarów na własność wieczystą wielki las, pomiędzy wsią Kamienicą i Mikuszowicami „Wówczas nazwa Kemnitz i Nikelsdorf. Las ten
zwano wówczas „Kozi Las” (niem – Ziegenwald).
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Należy więc po raz kolejny wyjaśnić, że powstała 400 lat później społeczność wioski Meszna stanowiła od wieków nawarstwienie etniczne Polaków, Niemców spiskich oraz wędrownych ludów
pasterskich słowacko-wałaskich. Ten osobliwy, tak zróżnicowany
konglomerat kulturowo-konfesyjny uległ stopniowej integracji pod
dominującym wpływem wydarzeń mających miejsce w pobliskim,
odległym tylko o 8 kilometrów, mieście Bielsku. Towarzyszyło temu
sukcesywne oddalanie się od wpływów społeczności Żywca, zapoczątkowane schyłkiem cywilizacyjnych oddziaływań cystersów na
okolicznych wioskach.
Istotny wpływ na dzieje siedlisk położonych w sąsiedztwie Bielska
takich jak Mikuszowice, Bystra czy późniejsza Meszna miały przemiany natury politycznej. Odnoszą się one konkretnie do daty 12
marca 1327 roku, kiedy to wspomniany książę Mieczysław III, jako
suweren Bielska stał się lennikiem króla czeskiego Jana Luksemburczyka „oddawszy mu zwierzchnictwo nad całą ziemią cieszyńską:
„c u m s u i s c i v i t a t i b u s e t c a s t r i s„
Kolejni suwereni Bielska ks. Kazimierz, potem ks. Przemysław
(1358-1407), który powiększył swe księstwo o Głogów, a u schyłku życia stał się księciem Oświęcimia, co miało w następstwie, że

bielsko przez pewien okres stało się miastem granicznym. Od tegoż
syna i następcy ks. Bolesława (1407-1433) miasto Bielsko otrzymało
odnowione prawo miejskie według przywileju z dnia 8 listopada 1424.
Już za tego księcia szerzył się na ziemiach śląskich „husytyzm” powstały w Czechach, opierający się na tle wyznaniowym i słowiańskonarodowościowym, któremu książę, jak i bielscy obywatele Niemcy
nie sprzyjali. Wydarzenia te pozostawiły także ślad na obrzeżu siedlisk takich jak Meszna i Mikuszowice, przez których ziemie przenikał
ten ruch. W Bielsku, za panowania ks. Przemysława II (1452-1477)
nastąpiła zamiana dotychczasowego kapelaństwa w obrębie miasta
przy kościele św. Mikołaja na parafię z późniejszą siedzibą diecezji
wrocławskiej, z uszczupleniem dla dawniejszych okolicznych parafii.
Wcześniej, kiedy włodarzami miasta byli książeta-bracia Wacław,
Władysław, Przemysław i Bolesław, Bielsko uzyskało przywilej (25
lipca 1440) na wolny skład soli, stając się placówką handlową. Wydarzenie to miało również wpływ na mieszkańców siedlisk beskidzkich,
w tym sąsiadujących z górskim traktem między Magurąi Błatnią, który wkrótce stał się szlakiem przemytu solnego, co dało wyraz nowo
powstałego określenia na mapach jako Salzberg czyli Góra solna.
J. L. Ryś

„GRUDNIOWE SPOTKANIE POD CHOINKĄ DLA ZWIERZĄT”
Zimowy, grudniowy dzień znów przyciągnął do Chaty na Groniu
wielu zainteresowanych. Tak jest co roku – już po raz siódmy. Świerki
i jodełki wokół chaty zmieniły się ze zwykłych, ośnieżonych drzewek,
w małe, świąteczne dzieła sztuki. Pojawiły się na nich makaronowe
witraże, ziarenkowe szyszki,
kapuściane aniołki, warzywno-owocowe zwierzątka, marchewkowe łańcuchy i wiele
innych pięknych, oryginalnych
ozdób. Śnieżne gwiazdki
lśniły w promieniach grudniowego słońca jak lampki na
choinkach. Przyciągały wzrok
oglądających. Tak ozdobione
drzewka z pewnością będą
wspaniałą ucztą dla zgłodniałych zwierząt! Wśród pięknie przystrojonych drzewek słychać było gwar i śmiech zadowolonych dzieci.
Mikołaj rozdawał słodycze i upominki. Można było ogrzać się przy
ciepłych płomieniach ogniska, usmażyć kiełbasę, wypić gorącą herbatę. Spotkać się i porozmawiać z tymi, którym los zwierząt w zimie
nie jest obojętny.
W takiej atmosferze przebiegał kolejny Zimowy Złaz Młodzieży pod hasłem „Choinka dla zwierząt” 08.12.2012 r. Uczestniczyło
w nim w tym roku ok. 400 uczniów z 16 szkół powiatu bielskiego
oraz miasta Bielska – Białej wraz ze swoimi
opiekunami. Najliczniejsze grupy przybyły
z Mazańcowic, Buczkowic, Kobiernic, Bystrej i Mesznej. Wszyscy brali udział w konkursie „Najładniejsza choinka
dla zwierząt”. Po długich obradach, choinki były piękne
i wybór był trudny, komisja
pod przewodnictwem p. Janiny Dyrdy przyznała – I miejsce dla SP nr 18 i Gimnazjum nr 5 z Bielska – Białej,
II miejsce – ZSP z Mesznej,
III miejsce – SP nr 24 z Biel-

Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne na podstawie zgody wydanej przez Pana Wójta Gminy Wilkowice SK.KW.073.2012,
SK.5311.012.2012 z dnia 27.11.2012r. zorganizowało w dnach
14-15 grudnia 2012r. od godz. 7.00-19,00 zbiórkę publiczną na
terenie sklepu „Juwet” w Bystrej, ul. Szczyrkowska 72, która
przeprowadzona została przez uczniów Gimnazjum im. J. Fałata
w Bystrej pod opieką nauczycieli w formie dobrowolnych datków
do puszek kwestarskich. Organizator zbiórki, uczniowie i nauczyciele za swoje czynności nie otrzymali wynagrodzenia, zbiórkę
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ska- Białej, a miejsce IV – SP
z Bystrej, ZS Kobiernice i SP nr
13 z Bielska – Białej. Puchary,
nagrody oraz upominki i słodycze dla uczestników ufundowali: Urząd Miasta w Bielsku-Białej, Wójt Gminy Wilkowice oraz
PTTK Oddział w Bielsku-Białej.
Serdeczne
podziękowania
dla Tych, którzy czynnie przyczynili się do zorganizowania „Choinka dla zwierząt 2012” – Pani
Lucynie Bardel – wiceprezesowi zarządu oddziału PTTK w BielskuBiałej oraz przew. Komisji ds. Młodzieży Oddziału PTTK w BielskuBiałej, Pani – Janinie Dyrda – członkowi Komisji ds. Młodzieży, Pani
Barbarze Rojek – opiekunowi SKKT- PTTK „Wędrowiec” w Mesznej,
Pani Małgorzacie Jamróz – opiekunowi SKKT-PTTK „Tropiciele”
w Bystrej, Pani. dyr. Szkoły Podstawowej w Bystrej – Łucji Salachna, Pani Barbarze Trojan – inspektorowi
ds. turystyki WKF i T, Panu Józefowi Bindzie – członkowi Zarządu Oddziału PTTK
w Bielsku-Białej, Panu Wiesławowi Jamróz
– przedstawicielowi komisji oświaty Gminy
Wikowice, Panu Jackowi Lipowieckiemu –
sekretarzowi Gminy Wilkowice.
Szczególne podziękowania także dla
wszystkich opiekunów za umożliwienie
młodzieży udziału w zlocie oraz bezpieczne wędrowanie, a Gospodarzom
Chaty na Groniu
za udostępnienie
wspaniałego miejsca i stworzenie
miłej atmosfery.
Zespół Promujący Szkołę

przeprowadzono społecznie. W zbiórce wzięło udział 50 uczniów
pod opieką 6 nauczycieli. W czasie kwesty uczniowie zebrali
kwotę 2,254,20 zł
Pozyskana z kwesty kwota wpłacona została do DnB NORD
Banku na konto budowy Stacjonarnego Hospicjum im. bł. Jana
Pawła II w Bielsku-Białej przy ul. Zdrojowej 10.			
Grażyna Chorąży
Prezes Stowarzyszenia
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Ogólnopolskiego zamieszania ze śmieciami ciąg dalszy
W związku z powszechnym utyskiwaniem samorządowców na
przyjęty kształt ustawy dotyczącej gospodarki odpadami, parlament
jest w trakcie poprawiania tego niedoprecyzowanego dokumentu.
W związku z powyższym wiele samorządów wstrzymało się z przyjęciem stosownych uchwał w oczekiwaniu na nowe prawo, między innymi nasz największy sąsiad tj. miasto Bielsko-Biała. Nasz samorząd
przyjął pewien pakiet obowiązkowych uchwał, a nad pozostałymi intensywnie pracuje. Przyjęliśmy uchwały w sprawie;
l Postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
l Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie zużycia wody.
l Przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie
gminy.
Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przed nami jednak są najważniejsze, gdyż dotyczą stawki opłaty
i zakresu świadczonych usług w zamian za uiszczoną opłatę oraz
wzoru deklaracji, którą zobowiązany będzie złożyć każdy właściciel
nieruchomości. W związku z terminem druku tego wydania Głosu,
nie mogę przedłożyć Państwu ostatecznego kształtu uchwał w tym
zakresie. Niezwłocznie po ich przyjęciu przedstawimy je Państwu na
stronie internetowej i w najbliższym wydaniu Głosu.
Jedna z najważniejszych proponowanych zmian w ustawie, dotyczy jej uelastycznienia poprzez dopuszczenie możliwości określenia
stawki w oparciu o różne metody jej naliczenia, jak również jej zróżnicowania w zależności od określonych czynników. Dopóki jednak
zmiany te nie wejdą w życie to ich projekty nie są podstawą do przyjęcia przez Gminy uchwał w zmienionym kształcie. Stąd między innymi wstrzymywanie tempa prac przez niektóre samorządy w zakresie
pakietu obowiązkowych uchwał, które pierwotnie miały być przyjęte
do końca 2012 roku. Niektóre gminy nie zważając na nadchodzące zmiany, przyjęły uchwały dotyczące miedzy innymi stawki opłat.
W gminach powiatu bielskiego kształtują się one na poziomie od 8
do 13 zł (przy segregacji), na osobę na miesiąc. Po analizie szacunkowych kosztów funkcjonowania nowego systemu gospodarowania
odpadami wydaje się, że będziemy mogli zaproponować naszym
mieszkańcom poziom cen za usługi na poziomie w dolnym zakresie przywołanym powyżej. Ostateczna cena usług ustabilizuje się
po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów komunalnych od
mieszkańców, jak i poziomu opłat marszałkowskich, a także ustabilizowania się cen na rynku surowców wtórnych. W myśl obowiązującej

ustawy, rada gminy stosowną uchwałą przyjmie wzór deklaracji, którą
zobowiązany jest wypełnić właściciel nieruchomości zamieszkałej lub
na której powstają odpady komunalne. Deklaracja musi być tak skonstruowana by właściciel samodzielnie wyliczył opłatę miesięczną za
gospodarowanie odpadami. Dlatego niezwłocznie po jej przyjęciu
przedstawimy Państwu jej kształt z wszystkimi wyjaśnieniami, umożliwiając jej prawidłowe wypełnienie w terminie określonym w uchwale. Dzisiaj zachęcam Państwa do zapoznania się z przyjętym na
ostatniej sesji 2012 roku, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który znaleźć można na stronie internetowej
naszej Gminy. Najlepiej na www.wilkowice.pl, po prawej wybrać BiP
(biuletyn informacji publicznej), następnie z lewej strony w zakładce
- prawo lokalne, - uchwały Rady Gminy Wilkowice, - kadencja 20102014, nr uchwały 231 z 27.12.2012 roku.
W trakcie intensywnych prac nad tym dokumentem dochodziło
do bardzo żywiołowych dyskusji, zarówno podczas prac powołanego przez Pana Wójta zespołu, jak i na posiedzeniach komisji i sesji
Rady Gminy.
W efekcie prac uzyskaliśmy dokument, który w ocenie samorządu
nie zawiera niektórych aspektów szeroko rozumianego uregulowania
spraw z zakresu porządku i czystości na terenie Gminy ze względu
na określony przez służby prawne Urzędu Gminy, brak ustawowej
delegacji dla proponowanych zapisów. Będziemy bacznie obserwować Regulaminy przyjmowane przez inne samorządy i zobaczymy,
które z nich dopuszczone zostaną przez służby prawne Wojewody
Śląskiego. Na każdej sesji rady Gminy możliwe jest przyjęcie zmian
do przyjętego już regulaminu, a jego przyjęcie w ustawowym terminie
było bardzo ważne ze względu na no, iż dotychczas obowiązujący
ustawowo przestałby obowiązywać z końcem 2012 roku. Na koniec
tego artykułu chcę poruszyć bardzo ważną kwestię związaną z zawartymi dotychczas umowami pomiędzy naszymi mieszkańcami,
a spółką EKOŁAD odbierającą odpady. W związku z jak na razie
ustawowym obowiązkiem ogłoszenia przetargu na odbiór i transport odpadów, nie wykluczamy, iż na skutek jego rozstrzygnięcia od
01.07.2013 roku, inna firma będzie realizowała to zadanie na podstawie umowy z Gminą Wilkowice.
W związku z powyższym pojawia się konieczność wypowiedzenia
zawartych dotychczas przez właścicieli nieruchomości umów z firmą
EKOŁAD. Dlatego na str. 3, załączamy przykładowe wypowiedzenie
zawartej umowy i zachęcamy Państwa do jego wypełnienia i dostarczenia do siedziby Ekoładu.
Aleksander Adamiec
Z-ca Wójta Gminy Wilkowice

NOWY ELEKTRONICZNY SYSTEM

WERYFIKACJI UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW eWUŚ RÓWNIEŻ W SGZOZ W WILKOWICACH
Co to właściwie jest eWUŚ i do czego służy?
eWUŚ - to elektroniczny system do weryfikacji
uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych
finansowanych przez NFZ, który jest powiązany
z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych. Dotychczas potwierdzeniem ubezpieczenia był dokument poświadczający prawo do świadczenia zdrowotnego np. zaświadczenie z zakładu pracy-formularz RMUA, legitymacja emeryta lub rencisty, aktualne
zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego itp. Od 1 stycznia 2013
roku weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która daje pacjentom
prawo elektronicznego potwierdzenia uprawnień do świadczeń zdrowotnych. W celu realizacji tego prawa został uruchomiony przez NFZ
ogólnopolski system weryfikacji eWUŚ, za pomocą którego, każdy
pacjent może potwierdzić swoje prawo do świadczeń zdrowotnych
w placówkach ochrony zdrowia jedynie przy pomocy numeru PESEL
oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.
System ten ułatwia rejestrację pacjenta, dzięki szybkiej weryfikacji
jego uprawnienia do świadczeń. Po wprowadzeniu numeru PESEL
lub odczycie z karty chipowej w kilka sekund otrzymujemy informację o uprawnieniach pacjenta. W przypadku braku pozytywnej informacji z systemu eWUŚ, a w sytuacji kiedy pacjent ma pewność, że

jest ubezpieczony, wówczas musi złożyć stosowne oświadczenie.
W SGZOZ w Wilkowicach system działa bardzo sprawnie, a przypadki nie potwierdzania uprawnień w systemie eWUŚ zdarzają się
sporadycznie. Karta ubezpieczenia zdrowotnego tzw. karta chipowa
nadal pozostaje nośnikiem danych, a także dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Idąc
do lekarza zabierz ją ze sobą.
WAŻNE!!! Jeżeli, ze względu na stan zdrowia lub w przypadkach nagłych i nieprzewidzianych, pacjent nie ma możliwości
przedłożenia żadnego dokumentu, ani oświadczenia, może to
zrobić w terminie późniejszym nie przekraczającym 14 dni od
dnia udzielenia świadczenia zdrowotnego. W przypadku braku
potwierdzenia w terminie jw. pacjent będzie musiał ponieść koszty leczenia.
Chciałam również poinformować mieszkańców Gminy, iż od 01
stycznia 2013 roku w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Wilkowicach dołączyła do grona pracujących lekarzy
nowozatrudniona Pani doktor Ewa Lasek – specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej.

Głos Gminy Wilkowice
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CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH
Program Aktywności Lokalnej
realizowany w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”

Wraz z grudniem roku 2012 dobiegła końca piąta już
edycja projektu systemowego „Aktywizacja społeczna
i zawodowa w Gminie Wilkowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Edycja ta była inna od poprzednich, gdyż działania w ramach aktywnej integracji
uzupełnione zostały intensywną pracą środowiskową.
Poniżej umieszczamy opis zrealizowanych działań, co
umożliwi przybliżenie mieszkańcom Gminy założeń projektu.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej postawiliśmy sobie za cel ograniczanie zjawiska bezrobocia
oraz równoległe prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących profilaktyki problemu przemocy. Równolegle
umożliwialiśmy podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
niezbędnych na wymagającym rynku pracy oraz edukowaliśmy społeczność lokalną z zakresu problemów
społecznych oscylujących wobec przemocy, różnych jej
rodzajów i przejawów.
W ramach działań Aktywnej Integracji zastosowaliśmy 16 form wsparcia:
- Warsztaty grupowe z trenerem pracy – Akademia
Poszukiwania Pracy
- Indywidualne konsultacje z trenerem pracy
- Warsztaty grupowe z psychologiem-Trening umiejętności społecznych
- Indywidualne konsultacje z psychologiem
- Warsztaty grupowe -Trening zastępowania agresji

- Warsztaty grupowe -Trening kluczowych umiejętności
- Warsztaty grupowe wyjazdowe – Trening kompetencji rodzinnych
- Kurs obsługi komputera i Internetu - poziom podstawowy
- Kreowanie wizerunku w poszukiwaniu pracy
- Kurs języka angielskiego
- Kurs zawodowy: Florysta
- Kurs zawodowy: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i innych urządzeń sklepowych
- Kurs zawodowy: Operator maszyn i urządzeń sprzątających
- Kurs zawodowy: Magazynier z komputerową obsługą hurtowni i wózka jezdniowego
- Kurs zawodowy: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
- Kurs zawodowy: Catering i carving kulinarny
Łącznie zrealizowaliśmy około 1000 godzin zajęć
podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje
zawodowe.
Uczestniczki i uczestnicy projektu wraz z osobami
z otoczenia (małżonkowie, dzieci, rodzice) podczas
działań edukacyjnych mieli możliwość udziału w 2 formach integracyjnych:
a) wyjazd integracyjny o charakterze edukacyjnym
- wycieczka do Zagrody Żubrów w Pszczynie i Parku
Rozrywki w Ochabach,
b) piknik rodzinny/ognisko integracyjne w Szczyrku.

WSZYSTKIM UCZESTNICZKOM I UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY
ZA ZAANGAŻOWANIE I AKTYWNOŚĆ NA ZAJĘCIACH
Danuta Bieniek - Dyrektor GOPS

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w edycji na rok 2013 informujemy, iż rekrutacja rozpocznie się już
w styczniu. Informacje dostępne będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach oraz
na stronie internetowej projektu gops-wilkowice.pl 						
Zapraszamy!

KAMPANIA EDUKACYJNA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach prowadzi pracę środowiskową ukierunkowaną na
pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
czyniąc jednocześnie starania mające na celu zmianę postrzegania instytucji, jako podmiotu odpowiedzialnego tylko i wyłącznie za przyznawanie świadczeń finansowych.
Efekty prac nad zmianą wizerunku
stają się coraz bardziej dostrzegalne.
Pomocnym okazało się przystąpienie
do realizacji projektu systemowego
„Aktywizacja społeczna i zawodowa
w Gminie Wilkowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Dostrzegając problem przemocy
oraz uznając go za jedno z największych zagrożeń procesu integracji społecznej (ryzyko marginalizacji i wykluczenia społecznego osób dotkniętych
przemocą) podjął decyzję o realizacji kampanii edukacyjnej
dotyczącej profilaktyki przemocy. Kampania skierowana
była do członków społeczności lokalnej i prowadzona była
równolegle do realizowanej ścieżki reintegracji społecznozawodowej.
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WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
Nagroda główna TABLET: Dawid Cembala – SP Wilkowice
Klasy 1-3 Szkoły
Podstawowej

Klasy 4-6 Szkoły
Podstawowej

1 miejsce:
Łucja Zaczek (SP Bystra)
2 miejsce:
Wiktor Nikiel (SP Bystra)
3 miejsce:
Jakub Pach (SP Wilkowice)

2 miejsce ex aequo:
Karolina Łaciak (SP Bystra)
Oskar Foryś (SP Wilkowice)
3 miejsce:
Monika Mrowiec (SP Wilkowice)

Głos Gminy Wilkowice

Klasy 1-3 Gimnazjum
1 miejsce:
Michał Szlachtowski (GIM
Bystra)
2 miejsce:
Sabina Knapel (GIM Bystra)
3 miejsce:
Aleksandra Zemczak (GIM
Bystra)

Danuta Bieniek - Dyrektor GOPS

Zwycięski reportaż – czyli o sukcesie literackim uczennicy
ze Szkoły Podstawowej im. W. Jagiełły w Wilkowicach

6 grudnia 2012r. podsumowany został w Starostwie Powiatowym
w Bielsku- Białej IX Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Człowiek a środowisko”. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły
w Wilkowicach przygotowywali się do tego konkursu bardzo solidnie.
Szóstoklasiści tworzyli reportaże, w których pokazywali, jak szkodliwe dla otoczenia może być złe zachowanie turystów w lesie i ludzi
niedbających o czystość środowiska. W ich reportażach – gdyż taka
forma literacka dominowała w pracach pisemnych – zachęcali do segregowania śmieci, organizowania zielonych wieców, produkowania
ołówków i długopisów ekologicznych.
Jury konkursu miało bez wątpienia nie lada problem, kiedy z ogromu prac trzeba było wybrać tę jedyną. Wszyscy w szkole bardzo się
cieszyliśmy, gdy okazało się, że pierwsze miejsce w wyżej wymienionym konkursie w kategorii kl. IV-VI zajęła uczennica kl. VI b, Kinga
Wyszomirska. Praca Kingi to połączenie reportażu z listem otwartym. Obie formy do łatwych nie należą i wymagają od autora sporych
umiejętności pisarskich. Poniżej prezentujemy całą pracę laureatki.
A może przy tej okazji czegoś się jeszcze nauczymy?
Uczennicę do konkursu przygotowywała Wiesława StolarczykKos. Nauczycielce i uczennicy gratulujemy i życzymy dalszych, literackich sukcesów. 		
Zespół Promujący Szkołę

Las Marzeń - reportaż

Przybyłam właśnie na miejsce zdarzenia kilka minut temu. Na polanie otoczonej starymi dębami widzę mnóstwo zwierząt. Podejdę
teraz do najbliżej stojącego Jeża i zapytam, co się stało.
- Dzień dobry. Czy mogę się dowiedzieć, po co to całe zbiegowisko?
- Widzi pani, Wielkooki Jelonek dziś rano wyszedł z domu i zaplątał
swoje małe różki w wielką, foliową torbę. Leży teraz w zaroślach
w otoczeniu najbliższej rodziny i płacze, nikt nie wie, jak mu pomóc.
Takiej tragedii jeszcze w Lesie Marzeń nigdy nie było. Przepraszam,
muszę iść pilnować moich córek, aby im się coś nie stało. Do widzenia.
Przeszłam kilka kroków dalej i napotkałam matkę Wielkookiego Jelonka, która niesie mu wodę. Zadam jej kilka pytań.
- Witam. Jak czuje się pani syn?
- Dobrze, już się uspokoił. Zaraz przyjdzie do niego lekarz.

- Wie pani, skąd wziął się tam ten worek?
- Tak. Kilka dni temu przechodziła tędy grupka turystów. Jedli tu, pili
i zostawili tutaj taki bałagan.
Oczywiście, nie pozwolimy, aby inne dzieci były narażone na coś
tak okropnego.
- Czy mogłabym porozmawiać z pani synem?
- Tak, oczywiście.
Idę z panią Jelonkową do Wielkookiego Jelonka.
- Panie Jelonku, jak się Pan czuje?
- Dobrze.
- Co pan myśli o tej sprawie?
- Jest to szczyt wszystkiego. Można tu się zabić. Tak brudnego
miejsca nigdy nie widziałem.
- Dziękuję, nie będę już przeszkadzać, do widzenia.
Tydzień później dostałam informację o liście oficjalnym, który napisał Wielkooki Jelonek.
Wielkooki Jelonek		
ul. Zwierzęca 3
98-362 Las Marzeń

Las Marzeń, 23.10.2012

Szanowni turyści,
W imieniu wszystkich zwierząt zwracam się z ogromną prośbą
o zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania czystości środowiska
naturalnego. Jest to sprawa godna uwagi, gdyż wyrzucane przez
Was śmieci zagrażają nam, zwierzętom i naszemu Lasowi Marzeń
oraz Waszemu samopoczuciu. Dlatego, w związku z tym, proszę
o szanowanie nie tylko zieleni w parkach i miejscach, gdzie przyroda
jest chroniona, ale także dbajcie o małe, przydrożne laski, które Wy,
ludzie uważacie za nikomu niepotrzebne, przestańcie wyrzucać do
nich śmieci, aby było w nich miło i przytulnie. Przez bałagan straciłem
pół różka. Proszę, abyście segregowali śmieci, nie wyrzucali ich na
piękną, zieloną trawę.
Z poważaniem, Wielkooki Jelonek
Szanujmy więc nasze lasy, łąki, parki i wszystkie zielone polany,
aby zaistniała sytuacja nie miała już miejsca, a nasz piękny Las Marzeń spełnił marzenie naszego jelonka, czyli aby żaden z lasów nie
był brudny.		
Reportaż napisała Kinga Wyszomirska

SPOTKANIE Z KOLĘDĄ W BYSTREJ

Styczeń to miesiąc przedłużającego się świętowania i kolędowania. 12 stycznia, tj. w sobotę,
w kościele parafialnym w Bystrej
Krakowskiej odbył się koncert pt.
„Spotkanie z kolędą”. Tradycyjnie uczestnicy tego wydarzenia:
władze parafii i gminy, zaproszeni chórzyści, a także mieszkańcy Gminy Wilkowice spotkali
się o godzinie 16.30 przy stajence
Domu Rekolekcyjnego Nazaret,
gdzie wszyscy wspólnie odśpiewali
kolędę, a Wójt Gminy Pan Mieczysław Rączka wraz z Proboszczem
Tadeuszem Krzyżakiem, przywitali
wszystkich gości. Następnie kolędnicy mogli obejrzeć pokaz sztucznych ogni przygotowany na terenie
plebani. Po tych atrakcjach wszyscy wzięli udział w Mszy Św.
W koncercie po Mszy Św. ze swym świątecznym repertuarem wystąpili:
●Chór
●
„Wrzos” – Głębowice pod dyrekcją Pana Leszka Górkiewicza,
●Chór
●
„Echo” – Bielsko-Biała pod dyrekcją Pani Teresy Adamus,
●Chór
●
„Harfa” – Komorowice pod dyrekcją Pani Anny Ostrowskiej,
a także „niespodzianki” zespół dziecięcy oraz młodzieżowa orkiestra
dęta z Osieka.

Całość koncertu poprowadziła Pani Krystyna Fenik, która w niezwykle odświętny sposób przedstawiała działalność i repertuar gości.
Następnie wszyscy zaproszeni goście udali się na salę w Domu
Strażaka w Bystrej, gdzie Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” oraz Chóru Cantica, przygotowali
poczęstunek. Niezwykle przyjazna i serdeczna atmosfera towarzyszyła temu spotkaniu. Bystrzańscy Chórzyści przygotowali oprawę
muzyczną, na scenie wszystkich witał „mały” zespół kolędniczy.
W trakcie kolacji życzenia świąteczne złożył Wójt Gminy. Kolędowanie trwało do późnych godzin wieczornych, co dowodzi,
że warto organizować tego typu
spotkania.
Dziękujemy
serdecznie
wszystkim, którzy brali udział
w organizacji Spotkania z kolędą,
Proboszczowi Parafii w Bystrej
Tadeuszowi Krzyżakowi, Panu
Mateuszowi Romaniak, osobom
zaprzyjaźnionym i zrzeszonym
w Stowarzyszeniu „Bystrzańska
Inicjatywa” oraz Radzie Sołeckiej
w Bystrej za przygotowanie sali,
OSP Bystra za udostępnienie
sali, a także wszystkim, którzy
zawsze wyciągają pomocną dłoń.
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SZKOŁA PODSTAWOWA w BYSTREJ
GOTOWA DO PRZYJĘCIA SZEŚCIOLATKÓW!

Reforma szkolnictwa, zakładająca obowiązek szkolny dzieci 6-letnich wywołuje emocje – często niestety negatywne. Szkoły i rodzice
pracują jednak nad tym, aby zmiany te w efekcie okazały się pozytywne.
Dyrekcja i grono pedagogiczne Naszej Szkoły we współpracy z rodzicami i władzami gminy od kilku lat wprowadza w życie i podtrzymuje działania mające na celu jak najlepsze przygotowanie placówki
do przyjęcia dzieci sześcioletnich.
Sale w których odbywają się
zajęcia klas I i II, znajdują się
wydzielonej części budynku, posiadają własny korytarz i osobne szatnie. Wszystkie łazienki,
z których korzystają najmłodsi
uczniowie, są przystosowane do
wzrostu maluchów. Sale lekcyjne podzielone są na dwie części. W jednej znajduje się tablica
i ławki, druga część to przestrzeń z dywanem. Dzieci mają tam miejsce na wypoczynek – rozkładają poduszki, mogą poleżeć i odpocząć,
ale też pobawić się lub poczytać. Wychowawcy klas dbają o ciekawy
wystrój sal zgodny z daną porą roku.
W budynku szkoły wygospodarowano miejsce do zabawy, zwane
„Salą zabaw”, stworzone w ramach rządowego programu „Radosna
szkoła”. Wyposażone jest ono w elementy piankowe w formach geometrycznych, miękkie materace, które pozwalają dzieciom aktywnie
spędzić czas w ramach zajęć ruchowych. Dzieci mogą również odbywać spacery lub zajęcia ruchowe na boisku szkolnym czy w pobliskim parku. W życiu najmłodszych zdarzają się sytuacje, z którymi
nie potrafią sobie poradzić. Wówczas z pomocą przychodzi im nasza
pedagog, która pomaga dzieciom w trudnościach z czytaniem, pisaniem, mówieniem czy zachowaniem. Szkolna pielęgniarka – pani
Bożena Kubica – nie tylko opatruje stłuczone kolana, lecz także
systematycznie przeprowadza fluoryzację. Szkoła dba o poprawną
postawę uczniów. W tym celu początkiem roku szkolnego odbywają się w szkole konsultacje z wykwalifikowanym pracownikiem, który
kieruje dzieci na zajęcia gimnastyki korekcyjnej. W pracowni komputerowe – obok sprzętu informatycznego – znajduje się także tablica
interaktywna.
Szkoła posiada swoją bibliotekę i rozbudza w dzieciach zainteresowanie literaturą. Uczniowie mogą zapoznać się z księgozbiorem
wzbogaconym o szereg pozycji dla maluchów a także założyć klasową kartę biblioteczną.
Wiedząc, jak ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka jest zdrowe
odżywianie, w naszej szkole wprowadzone są programy edukacyjne
promujące zdrową żywność. Poza możliwością zjedzenia codziennie
zdrowych obiadów, dzieci z klas najmłodszych otrzymują dwa razy
w tygodniu gotowe do spożycia warzywa i owoce. Wszyscy uczniowie od kilku lat dwa razy w tygodniu otrzymują także kartonik mleka. Codziennie również wszystkie dzieci mają możliwość wypicia do
śniadania ciepłej herbaty.
Dbamy o edukację ekologiczną naszych wychowanków. Co roku
bierzemy udział w akcji „Sprzątanie Świata”, Dniu Ziemi czy Święcie
Niezapominajki. Wszystkie te działania powodują, iż uczniowie już od
najmłodszych lat, często poprzez zabawę, uczą się empatii, współpracy, bezinteresownej pomocy.
Działające w szkole kółka zainteresowań mają ofertę także dla
najmłodszych. Uczniowie mogą
wybrać zajęcia plastyczne, matematyczne, turystyczne, ortograficzne i inne.
W trosce o bezpieczeństwo
podopiecznych
organizowane
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są spotkania z policjantem, który zapoznaje z zasadami bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.
W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, która zapewnia opiekę
uczniom przed i po lekcjach. Istnieje tam możliwość zrobienia zadań
domowych, zabawy z rówieśnikami czy po prostu odpoczynku.
Podczas wakacji letnich w szkole organizowane są półkolonie.
Obejmują one wycieczki, zajęcia sportowe, wyjazdy na basen itp.
Przed „pierwszym dzwonkiem” ważne jest, aby dzieci zapoznały
się z wyglądem szkoły, sal lekcyjnych. W tym celu organizowane są
Dni Otwarte dla przyszłych pierwszoklasistów. Grupy przedszkolne
lub rodzice z dziećmi zwiedzają szkołę, sale zajęć, pracownię komputerową, świetlicę. Dzieci odwiedzają też bibliotekę szkolną. Wizyta
podczas Dni Otwartych pozwala dzieciom zapoznać się z przyszłym
otoczeniem, przełamać strach przed zmianami. W styczniu w Przedszkolu Publicznym w Bystrej odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców dzieci pięcioletnich, profesjonalnie przeprowadzone przez panią
Aleksandrę Jaślanek. Zaprezentowane zostały na nich umiejętności dzieci, które z pewnością czynią je gotowym do podjęcia nauki
w szkole.
Działania szkoły mające na celu jak najlepsze przygotowanie się
na przyjęcie dzieci sześcioletnich zostały podjęte już kilka lat temu.
To, co zostało już zrobione, jest w pełni wykorzystane, programy edukacyjne kontynuowane są z roku na rok. Przybywa nam doświadczeń, jesteśmy otwarci na zmiany i przyjmujemy je pewnie i zdecydowanie. Najlepszym potwierdzeniem niech będą słowa Pani Ewy
Tyszkiewicz, która dwa lata temu zdecydowała się posłać swoje sześcioletnie dziecko do szkoły.
„W 2011 roku zdecydowałam, że moja 6-letnia córka rozpocznie
naukę w szkole. Miałam wiele wątpliwości związanych z posłaniem
córki wcześniej do szkoły. Pani Łucja Salachna, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Bystrej, podczas spotkania pomogła rozwiać moje
obawy, pokazując mi szkołę, przyszłą salę, w której będą się uczyć
6-latki, świetlicę oraz ukochaną przez dzieci salę zabaw. Jednak najistotniejszą dla mnie informacją było to, że córka trafi do nielicznej
klasy stworzonej specjalnie dla 6-letnich dzieci. Nie bez znaczenia
był również fakt, że szkoła zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej oraz
codziennie ciepłe dwudaniowe obiady. Przyszła wychowawczyni klasy Pani Anna Omyła, wyjaśniła mi, że program nauki będzie dopasowany do możliwości i umiejętności 6-latków. To upewniło mnie, że
córka poradzi sobie z obowiązkami szkolnymi.
Dziś córka jest już uczennicą 2 klasy i jestem przekonana, że podjęłam właściwą decyzję. Córka lubi chodzić do szkoły, świetnie radzi
sobie z obowiązkami.
We wrześniu mój 6-letni syn rozpocznie naukę w szkole. Mam
dużą nadzieję, że będzie miał możliwość, tak jak moja córka, uczęszczania do niewielkiej klasy złożonej z 6-latków. Przede wszystkim
nie chcę go narazić na rozpoczynanie edukacji w przeładowanych
klasach, które staną się faktem w 2014 roku, kiedy to do szkół pójdą
równocześnie 6-latki i 7-latki, które potem jednocześnie będą starały
się o miejsca w gimnazjach, liceach ….”
Jeśli więc Państwa pięciolatek:
ÂÂ potrafi powiedzieć coś o sobie
ÂÂ rozumie treść poleceń i wykonuje zadania
ÂÂ uczestniczy w zabawach i grach zespołowych
ÂÂ zapamiętuje treść piosenki, bajki czy wiersza
ÂÂ klasyfikuje i szereguje przedmioty
ÂÂ stosuje pojęcia czasowe
ÂÂ orientuje się w schemacie ciała i w przestrzeni
ÂÂ samodzielnie ubiera się, zjada posiłki, korzysta z toalety
ÂÂ dba o bezpieczeństwo własne i innych
ÂÂ jest sprawny ruchowo i manualnie
ÂÂ interesuje się czytaniem i pisaniem
to oznacza, że ma edukacyjne predyspozycje do podjęcia nauki
w klasie I szkoły podstawowej.
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Miejcie zawsze dla siebie uśmiech

...nie tylko w ten świąteczny czas. Podajcie pomocną dłoń tym, co
jej potrzebują, a wówczas zrozumiecie to, co ja – prawdziwy skarb
to nasze serca.(…) To jest gwiazda nadziei, ta, której wyczekujemy
w wigilijny wieczór. Niech wam przypomina o prawdziwym powodzie
obchodzenia tych świąt (…)Te święta, to święta dobrych myśli, serca
i miłości. To święta radości z narodzenia Jezusa, więc cieszmy się! „
Takie było najważniejsze przesłanie
z którym odwiedzili nas wychowankowie Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 2 z Bielska- Białej.
7 grudnia młodzi aktorzy zaprezentowali uczniom naszej szkoły przedstawienie pt: ”Stara Bombka”. Zostało ono
przygotowane przez działającą w pla-

cówce grupę teatralną. Wychowankowie SOSW poza opanowaniem
obszernego tekstu, przygotowali także wspaniałą scenografię, a cały
występ miał piękną oprawę muzyczną. Przedstawienie łączyło w sobie znane nam wszystkim motywy z baśni H. Ch. Andersena.
Dla wychowanków szkół specjalnych występ przed publicznością
to wielkie przeżycie, mają oni mało okazji, żeby pokazać się na zewnątrz. Tymczasem dzieci i młodzież
niepełnosprawni posiadają wiele talentów i lubią, gdy
ktoś je docenia.
Serdecznie dziękujemy wspaniałym artystom, Dyrekcji ośrodka, nauczycielom, wychowawcom a szczególnie Pani Dorocie Wójcik-Siudzie za to, że wspólnie
przenieśli nas w magiczny świat baśni i wskazali, co
w te święta powinno być dla nas najważniejsze…		
				
Ewa Cholewik

Kolektory Słoneczne – Warto?

Coraz częściej na dachach możemy zobaczyć kolektory słoneczne,
prawdopodobnie ta tendencja będzie się pogłębiać, dlatego zadajmy
sobie pytanie „Czy opłaca mi się instalować kolektory słoneczne?”
Zasada działania kolektorów słonecznych jest znana i stosowana
od czasów starożytnych, tak więc sam pomysł nie jest niczym nowym. Już wtedy istniały konstrukcje mające wykorzystywać energię
słońca do ogrzewania powietrza, które następnie odpowiednio kierowane, wykorzystywano do ogrzewania pomieszczeń. Wykonane
domowym sposobem kolektory w postaci rurek rozłożonych na ciemnym dachu już od dawna można było spotkać tu i ówdzie w domach
polskich „złotych rączek”.
Wiec skąd ta rewolucja, dlaczego kolektory w niedługim czasie
mają zmienić dachy naszych domów?
Diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. To, co najbardziej zmieniło zastosowanie kolektorów słonecznych to ich sprawność, która
powoduje, że nowoczesny kolektor jest urządzeniem, które będzie
produkować ciepło nie tylko w letnie słoneczne dni, lecz także w dni
umiarkowanie pochmurne, kiedy mamy do czynienia ze światłem rozproszonym. Trzeba zaznaczyć, że taki rodzaj światła to ponad 50%
energii, która dociera do ziemi w naszej szerokości geograficznej.
Sprawność dobrych kolektorów słonecznych oscyluje w okolicach
80%, taka część energii słonecznej padającej na kolektor, zamienia
jest na ciepło.
Co to oznacza w praktyce? Przy instalacjach całorocznych możemy liczyć na to, że w polskich warunkach kolektory pokryją nam
zapotrzebowanie na 60 do 70% ciepłej wody użytkowej, natomiast
jeśli nastawiamy się na instalację kolektorów, które pracować będą
głównie w lecie, to w naszych warunkach meteorologicznych uzyskamy ponad 90% ciepłej wody tylko ze słońca.
Ale jak określić czy kolektory będą efektywnie pracować tylko w lecie czy też w ciągu całego roku?
Otóż zależy to głównie od tego, czym dotychczas ogrzewamy naszą wodę użytkową. Jeśli używamy do tego celu kotła na węgiel lub
drewno, to nasze kolektory nie sprawdzą się w okresie grzewczym,

ponieważ aby ogrzać nasz dom tak czy inaczej spalamy w naszym
kotle taką samą ilość paliwa. Bezwładność kotła węglowego powoduje, że nawet jeśli kolektory wyprodukują pewną ilość ciepła, wpłynie
to nieznacznie, lub co bardziej prawdopodobne wcale, na jego spalanie. Przychodzi jednak wiosna i przestajemy ogrzewać dom, wtedy
też kolektory przejmują produkcję CWU. Sytuacja może wyglądać
trochę inaczej jeśli dom ogrzewamy gazem, prądem, olejem opałowym, czy nawet eko-groszkiem. Bezwładność kotłów na ten rodzaj
paliwa jest znacznie mniejsza dlatego ciepła woda wyprodukowana
przez kolektory nawet zimą wpłynie na zapotrzebowanie naszego kotła na paliwo, co równocześnie odbije się na naszym portfelu i co za
tym idzie na opłacalności całej inwestycji.
No właśnie, opłacalności! Czy to w ogóle się opłaca? Kolektory
należą do takich inwestycji, za które płacimy na początku a następnie
z nich korzystamy, więc czym więcej będziemy korzystali tym bardziej
się nam to opłaci i czym więcej teraz płacimy za wodę tym szybciej
zwrócą się kolektory.
Kolektory dobrej jakości powinny nam bezproblemowo działać
nawet 25 lat. To długo. Natomiast zwrot kosztów instalacji powinien
nastąpić w okresie od 6 do 16 lat. Oczywiście jeśli taki zwrot będzie
trwał powyżej 12-14 lat, wtedy opłacalność kolektorów jest dość wątpliwa. Dostępne na rynku dofinansowania z NFOŚiGW wysokości
45% na pewno powodują, że kolektory zwrócą nam się zdecydowanie szybciej. Jak szybko zwrócą się w konkretnym domu, zależy od
bardzo wielu czynników i na pewno warto przed podjęciem decyzji
zasięgnąć informacji u niezależnego specjalisty.
Przyszłość jawi się nam w postaci drożejących paliw takich jak
węgiel, gaz, energia elektryczna, wszystkie te podwyżki sprawiają,
że instalacje takie jak kolektory słoneczne i podobne staną się standardem również na naszych dachach, dlatego warto tą technologią
zainteresować się już dziś.
www.slonecznagmina.pl
Program Słoneczna Gmina prowadzony przez fundację SOL
wspiera instalacje odnawialnych źródeł energii.

informacja podatkowa dla podatników będących
współwłaścicielami/ współposiadaczami budynków, gruntów, lasów
Zgodnie z przepisami: ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.
613 ze zm.), ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm.), ustawy
o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 200 poz. 1682 ze zm.) w przypadku współwłasności/ współposiadania budynków, gruntów, lasów obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach .
Do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe
stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dla zobowiązań cywil-

noprawnych.
Odpowiedzialność solidarna dłużników polega na tym, że wierzyciel może żądać spełnienia całości lub części świadczenia
od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego
z osobna.
Zaspokojenie wierzycietla przez któregokolwiek z dłużników solidarnych zwalnia pozostałych.
Dłużnik solidarny, który spełnił świadczenie może żądać jego
zwrotu od pozostałych dłużników solidarnych zgodnie z treścią istniejącego między nimi stosunku prawnego.
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Kredkami i ołówkiem o przemocY

podsumowanie konkursu plastycznego „Przemoc to niemoc” w
„Kto żyje w strachu, nigdy nie będzie wolny”
Horacy
Przemoc zazwyczaj bywa ukryta, lecz niestety występuje wszędzie: w domu, w szkole, w pracy. Jest zachowaniem, które poniża,
ogranicza wolność, narzuca prawa i powoduje psychiczne i fizyczne
cierpienie drugiej osoby. Objawia się podniesionym lub ściszonym
głosem, zaciśnięta pięścią, kopniakiem, popchnięciem, uderzeniem,
wulgaryzmem, w skrajnych przypadkach pozbawieniem życia drugiej
osoby.
Przemoc utożsamiana z agresją to zło, to zachowanie, które niczego nie rozwiązuje i jest równoznaczne ze złymi emocjami: nienawiścią, frustracją, gniewem, wściekłością czy szałem.
Przemoc w relacjach międzyludzkich stosowana była od najdawniejszych czasów. Niestety nadal obecna jest w naszym życiu, a liczba ofiar przemocy, ku przerażeniu ogółu, stale rośnie.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach wzięli w listopadzie 2012r. udział w konkursie plastycznym

Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach
„Przemoc to niemoc”, organizowanym w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt ten realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach. Cieszy nas ogromnie fakt, że troje
uczniów z naszej szkoły zostało laureatami powyższego konkursu.
I tak uczeń kl. V Dawid Cembala wykonał najlepszą pracę plastyczną i zdobył główną nagrodę, a Oskar Foryś i Monika Mrowiec z
kl. IV zajęli II miejsce ex aequo w kategorii wiekowej klas 4-6. Na
obrazkach uczniów malowanych szarym ołówkiem i kredkami pojawiły się zaciśnięte pięści, skulone, wystraszone postaci, twarze, na
których widniało przerażenie, wściekły mężczyzna z kijem gotowy
uderzyć swą ofiarę. Życzylibyśmy wszystkim, aby przemoc w całej
okazałości pozostała tylko na obrazkach uczniów. Z tego miejsca
gratulujemy serdecznie uczniom i opiekunce, pani Monice BogumiłLaszczak. Życzymy dalszych sukcesów na konkursach.
Zespół Promujący Szkołę

Jeżeli Piłka Ręczna…... to tylko w Gimnazjum im. Juliana Fałata

Dobiega końca pierwszy semestr roku szkolnego 2012/2013,
a uczniowie Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej już mogą pochwalić się dużymi sukcesami sportowymi.
We wrześniu 2012 r. w Zabrzegu odbył się Powiatowy Mityng Lekkoatletyczny. Nasi podopieczni pojechali tam, by sprawdzić swoje
czasy w biegach na 300, 800 i 1000m oraz odległości w pchnięciu
kulą i skoku w dal. Uczniowie z Bystrej zdobyli największą ilość medali, osiągając przy tym znakomite rezultaty, w tym rekordy życiowe
i rekordy szkoły. Oto medaliści:
Anna Cholewiak            
- Im. w skoku w dal
Aleksandra Osielczak
  	
- IIm. w skoku w dal
Aneta Talik                     		
- IIIm. w skoku w dal
Joanna Kręcichwost         	
- Im. w pchnięciu kulą
Dominika Pach                		
- IIm. w pchnięciu kulą
Magdalena Korytkowska
- IIIm. w pchnięciu kulą
Justyna Bryzek                		
- IIm. w biegu na 300m
Łukasz Szewczyk            	
- Im. w biegu na 300m
Filip Krecichwost           		
- IIm. w biegu na 300m
Mateusz Tomaszczyk       	
- IIIm. w biegu na 300m
Przemysław Malysiak        	
- IIm. w biegu na 1000m
Maciej Pyć                  		
- IIIm. w biegu na 1000m
Jan Duraj                       		
- IIm. w pchnięciu kulą
31 października na Hali GOSiR-u w Wilkowicach odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej dziewcząt. Nasze dziewczęta
wyraźnie wygrywając zawody,
awansowały do zawodów rejonowych, w których na wiosnę zmierzą się z drużynami z Żywiecczyzny.
Od zeszłego roku Gimnazjum
w Bystrej specjalizuje się w piłce ręcznej, doskonaląc jej tajniki
na 10 godzinach WF-u w klasach
sportowych, licznych SKS-ach
Mistrzynie Powiatu w Piłce Nożnej
i sparingach, a nade wszystko
uczestnicząc we wszystkich możliwych turniejach oraz zorganizowanej na terenie Żywiecczyzny - Podbeskidzkiej Amatorskiej Lidze Piłki
Ręcznej dziewcząt.
„Sprawdzianem przed sezonem” – tak można nazwać turniej, który
zorganizowaliśmy na hali Gimnazjum w Bystrej 25 sierpnia 2012 r.
W szranki stanęły cztery świetne drużyny, które w bardzo wyrównany
sposób walczyły o dyplomy i statuetki. Na zaproszenie do turnieju
odpowiedziała najlepsza drużyna poprzedniego sezonu Podbeskidzkiej Amatorskiej Ligi Piłki Ręcznej – Łękawica oraz TS Stal Śrubiarnia
Żywiec. Nasze gimnazjum reprezentowały „Ciapki”, czyli dziewczęta z Gimnazjum w Bystrej, oraz nasza drużyna chłopców z roczni12

ka 1998 i młodsi. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęli chłopcy, ale
największą niespodzianką była wygrana naszych dziewcząt z wyżej
rozstawianymi drużynami z Łękawicy i Żywca.
Kolejnym wyzwaniem był II Turniej o Puchar Podbeskidzia w Piłce Ręcznej Kobiet, który miał miejsce 24 listopada 2012 r. na hali
sportowej przy SP nr 36 w Bielsku-Białej. Spośród ośmiu drużyn starsze dziewczęta z Bystrej w finale z Łękawicą przegrały 8-9 zajmując
II miejsce. Nasze gimnazjalistki osiągnęły IV miejsce zostawiając za
sobą drużynę z Twardorzeczki oraz bielskiej szesnastki.
W rozgrywkach Gminnych pokonaliśmy Wilkowian, gdzie w dwumeczu dziewczęta wygrały 42-6, a chłopcy 22-17.
Chłopcy swoje umiejętności gry w szczypiorniaka sprawdzali
też podczas cyklu trzech turniejów, pod nazwą Grand Prix Ziemi
Pszczyńskiej, gdzie startowali
jako jedyna drużyna gimnazjalna. Nie odnieśli tam spektakularnych sukcesów, ale zdobyli
ogromne doświadczenie, grając
głównie z dorosłymi przeciwnikami.
Naszym „konikiem” i chlubą,
jest udział dziewcząt uczących
się w Gimnazjum w Bystrej oraz
Mistrzowie Gminy w piłce ręcznej
jego absolwentek w Podbeskidzkiej Amatorskiej Lidze Podbeskidzia w Piłce Ręcznej dziewcząt. W tym roku do ligowych zmagań przystąpiło 17 drużyn, w tym
nasza, pod nazwą GimBystra. Po czterech turniejach zajmujemy
w lidze pierwsze miejsce, co jest dla nas ogromnym zaskoczeniem
i niesamowitym sukcesem. Starsze dziewczęta, które opuściły mury
naszej szkoły trenują raz w tygodniu, na sobotnich SKS-ach,
natomiast gimnazjalistki, oprócz
dziesięciu godzin w klasie sportowej, gdzie połowę czasu poświęcamy na piłkę ręczną, uczestniczą w piątkowych i sobotnich
treningach odbywających się na
naszej hali sportowej.
Zapraszamy do odwiedzania
Obecne liderki Podbeskidzkiej strony szkolnej www.gimbystra.
Amatorskiej Ligi Podbeskidzia
lap.pl, gdzie w zakładce „sport”
w Piłce Ręcznej dziewcząt
na bieżąco wpisujemy sportowe
osiągnięcia naszych uczniów, oraz strony www.recznazywiecczyzna.ubf.pl gdzie można sprawdzić jak sobie radzą nasze szczypiornistki.
KX
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Olaf Mrowiec - Najmłodszy Mistrz w dziejach
Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych

Jestem trochę starsza od Olafa, jednak śmiało mogę powiedzieć,
że traktuję Go jak rówieśnika. Może tym samym trochę siebie odmładzam, lub dodaje Olafowi lat, jednak przez cały czas sąsiadowania ze
sobą, na jednej ulicy w Bystrej, nawet do głowy mi nie przyszło, że na
moich oczach rodzi się prawdziwe odkrycie wśród automobilistów.
Rzeczywiście wykazywał zdolności, jako kierowca… najpierw, bardzo szybko, jako kilkuletni chłopczyk na rowerze; potem, kiedy nasza
„podwórkowa ekipa” wykazywała zainteresowanie tylko i wyłącznie
boiskiem i grą w dwa ognie, Olaf bił kolejne „rekordy naszej ulicy” na
skuterach, quadach, motorach…. i wreszcie, kiedy nam, nieco starszym Sąsiadom, wydawało się, że Olaf ma dopiero 13-14 lat, On już
trenował pod czujnym okiem swojego Taty Jarosława Mrowca jazdę
samochodem. Pan Jarosław jest miłośnikiem i właścicielem starych samochodów, a także wielokrotnym zdobywcą nagród podczas zlotów
i rajdów zabytkowych pojazdów.
Wszystkie doświadczenia z dzieciństwa
zapisują się w życiu dorosłego człowieka. Nie
inaczej jest w przypadku naszego, że powtórzę
za Polskim Związkiem Motorowym, Mozarta
w czerwonym MG. To Tata Olafa zabierał Go
na pierwsze rajdy, zloty, spotkania miłośników
starych samochodów; to Tata zaszczepił w Nim
miłość do zabytkowych, małych, sportowych
aut; ale co najważniejsze wytrenował w Nim cechy charakteru, takie jak skromność, wytrwałość
i zasady zdrowej rywalizacji.
Efekty…? Skupię się tylko na najświeższych.
Nagłówki gazet, stron internetowych i portali

mówią same za siebie: MOZART Z CZERWONYM MG,
FINAŁ MPPZ 2012, NAJMŁODSZY MISTRZ W DZIEJACH
MISTRZOSTW POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH. Olaf na Mistrzostwach Polski zadebiutował
w 2010 roku jako świeżo upieczony kierowca, na Lancii Fulvii GT z 1967
roku ze „stajni Mrowiec”, reprezentując Automobil Beskidzki. Debiut zaowocował 5 miejscem w klasie post 1960. Wcześniej, Panowie Mrowiec,
wybrali się na Wyspy Brytyjskie w poszukiwaniu kolejnej Lancii do kolekcji.
Podczas wizyty w składzie pośrednika w obrocie używanymi samochodami w Abergele, w starej wędzarni ryb, Olaf wypatrzył niewielki, czerwony
kabriolet, wśród setek innych, ciasno ustawionych samochodów. Wkrótce
MG przyjechało do Polski, a Olaf w 2011 roku odbył swój pierwszy, w tym
samochodzie start. Okres 2011-2012 był w życiu Olafa intensywny, z powodu nauki zmienił miejsce zamieszkania, a co za tym idzie barwy klubu.
W Jego życiu pojawiła się również ważna osoba, Pani Anna Kubica, która
świetnie odnalazła się w roli pilota. Wszystkie te zmiany zaowocowały
w roku 2012, kiedy to, już jako załoga czerwonego Midgeta wywalczyli
mistrzostwo Polski, zwyciężając na rundach MPPZ w Stalowej Woli, Częstochowie i Bielsku-Białej. Olaf Mrowiec jest najmłodszym mistrzem w historii Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych, a na podium stanął jako
pierwszy Mistrz Polski w klasie post 1970.
Historia Olafa pokazuje, jak ważne jest wsparcie osób bliskich i przyjaciół. Młodego Mistrza wspiera cała rodzina, a najgorętszym Jego kibicem,
jest z pewnością Dziadek Pan Zdzisław Śliwa. Gratulujemy osiągnięć
i życzymy udanego sezonu 2013! 		
A. Szymik-Caputa
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Hej kolęda - kolęda
W dniu 20 stycznia 2013r w godzinach popołudniowych na
biwaku w Bystrej odbyły sie już IV „Bystrzańskie Gody – Kolędnicy Przebierańcy” organizowane przez Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Bystra Bystrzańska Inicjatywa w ramach konkursu na zadania publiczne Wójta Gminy Wilkowice.
Do konkursu zgłosiło się dziewięć grup kolędniczych, w tym
osiem z terenu Gminy Wilkowice i jedna grupa z Bielska-Białej – Straconka.
Grupy kolędnicze prezentowały bardzo wysoki i różnorodny
poziom począwszy od ubiorów, kolęd i pastorałek oraz powinszowań.
Komisja Konkursowa w osobach
– pani Alina Macher – Przedstawiciel Starostwa Powiatowego
– pani Agata Prochownik – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach
– pani Janina-Janica Piechota – Przewodnicząca Komisji
Oświaty i Kultury Rady Gminy Wilkowice
– oraz pani Katarzyna Mrówka – Członek Stowarzyszenia
i przedstawiciel młodzieży, miała bardzo trudne zadanie w dokonaniu oceny i przyznaniu kolejności miejsc w kategoriach
dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
Ostatecznie w kategorii dzieci i młodzieży
I miejsce przyznano:
– dla grupy kolędniczej z Przedszkola Publicznego w Bystrej
II miejsce przyznano:
– dla grupy kolędniczej ze Szkoły Podstawowej w Bystrej
III miejsce przyznano:
– dla grupy kolędniczej ze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej – Zespół Góralicki.

W kategorii osób dorosłych przyznano
I miejsce:
– dla grupy kolędniczej ze Straconki – Zespół Kolędniczy
„UCHA”
II miejsce
– dla grupy kolędniczej Chóru Cantica z Bystrej,
III miejsce
– dla grupy kolędniczej Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej
z Bystrej
Pozostałe grupy kolędnicze otrzymały wyróżnienia:
– grupa kolędnicza Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, zespół
Gronicki
– grupa kolędnicza Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej
– grupa kolędnicza Gimnazjum im J. Fałata w Bystrej
Wszyscy uczestniczy nagrodzeni zostali słodyczami, zaś dodatkowo grupy które zdobyły miejsca od I – III otrzymają dodatkowe
nagrody rzeczowe.
Na Biwaku panował ciepły bożonarodzeniowy nastrój i przyjazna atmosfera. Organizatorzy zadbali o ciepły posiłek i gorące
napoje.
Na zakończenie Wójt Gminy pan Mieczysław Rączka podziękował wszystkim grupom kolędniczym za udział w konkursie oraz
wszystkim obecnym widzom tego wydarzenia. Pogratulował Zarządowi Stowarzyszenia podjętej jakże pięknej tradycji kolędniczej.
Organizatorzy również skierowali wyrazy podziękowania
dla kolędników i zaprosili grupy kolędnicze do wzięcia udziału
w „V Bystrzańskich Godach” w roku 2014.
Niechaj będzie głośno wszędzie o naszym śpiewaniu,
my zapomnieć nie możemy o kolędowaniu.
Te tradycje naszych przodków chcemy pielęgnować,
przypominać i nauczyć wszystkich kolędować.
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