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z oprawą muzyczną Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej;
otwarcie uroczystości, przywitanie Gości, wręczenie chleba
Wójtowi Gminy Wilkowice;
koncert w wykonaniu Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Wilkowic;
wręczenie nagród w konkursie na najpiękniejsze obejście w 2014 r.;
występ Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki”;

16:00
16:30
17:00
17:45
18:15

występ Zespołu „Rozśpiewane Gospodynie” z Węgierskiej Górki;
występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Porąbczanie”;
występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Gilowianka”;
występ Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” z Mesznej;
występ Zespołu Regionalnego „Magurzanie”.
Zapraszamy !!!

7 września 2014 r. w Sołect

ZAPRASZAMY NA WYŚCIG ROWEROWY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTu
„POZNAJEMY MAGURKĘ NA SPORTOWO - ORGANIZACJA CYKLU
ZAWODÓW SPORTOWYCH”
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dzień 1 listopada 2014 r. na
podstawie art. 130 § 2
Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998 r.,
Nr 21, poz. 94 ze zm.)

Szanowni Państwo!
W roku 1996 samorządy przejęły nadzór nad placówkami
oświatowymi na terenie swoich gmin i powołały zespoły kierujące
nimi.
Od tego czasu w Gminie Wilkowice kolejne kadencje samorządu przykładały dużą wagę do rozwoju placówek oświatowych
przez przeznaczanie środków finansowych na ich remonty oraz
rozbudowę.
W ostatnich latach ponieśliśmy znaczne wydatki w zakresie
oświaty. Przeprowadziliśmy rozbudowę szkoły w Bystrej Śląskiej,
pod potrzeby gimnazjum, i wybudowaliśmy obok niej halę sportową i wielofunkcyjne boisko o nawierzchni syntetycznej, przeprowadziliśmy termomodernizację szkół podstawowych w Bystrej
i Wilkowicach oraz wybudowaliśmy wielofunkcyjną halę sportową
GOSiR, z której korzysta Gimnazjum w Wilkowicach.
Dzięki tym inwestycjom nastąpiła znacząca poprawa warunków
nauki dla dzieci i młodzieży oraz komfortu pracy dla grona pedagogicznego i administracji.
Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego będzie kolejnym krokiem w, trwającej wiele lat, poprawie warunków nauczania dzięki
rozbudowie największej szkoły podstawowej w naszej gminie -  
Szkoły Podstawowej w Wilkowicach.

1 września oddamy do użytku nowe
skrzydło budynku,
w którym powstały 4 klasy dla najmłodszych uczniów,
2 świetlice, szatnie dla uczniów klas 1-3 i klas 4-6, sanitariaty oraz
sekretariat i gabinety dyrektorskie. Niewątpliwie jest to obiekt na
miarę XXI wieku. Wyglądem i estetyką nawiązuje do historycznej
bryły z 1910 r., a dzięki swej funkcjonalności spowoduje, że po raz
pierwszy, od wielu lat, nie będzie konieczności prowadzenia lekcji
w systemie dwuzmianowym.
Rozbudowa szkoły jest niewątpliwie jednym z elementów przygotowania się przez Gminę Wilkowice do przyjęcia uczniów 6-letnich.
Wszystkie te działania sprawiają, że w naszej gminie mamy
bardzo dobrze rozwiniętą sieć oświatową - samodzielne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. Nie mamy kłopotów z niżem demograficznym, wręcz przeciwnie – rozważamy w przyszłości rozbudowę któregoś z przedszkoli lub utworzenie żłobka.
Mieczysław Rączka
Wójt Gminy Wilkowice

WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka
między innymi:
• uczestniczył w radzie budowy dotyczącej przebudowy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach;
• doprowadził do nabycia od osób fizycznych działki o powierzchni 3,5 ha w Gminnej Strefie Przemysłowej, na której
powstanie hala produkcyjna pod potrzeby firmy BULTEN
z Bielska-Białej.
W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone przetargi na następujące zadania:
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice i Meszna na terenie Gminy Wilkowice;
• sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
pn. Przebudowa budynku Starej Szkoły w Wilkowicach przy
ul. Wyzwolenia 266 – część socjalna;
• przebudowa budynku Starej Szkoły w Wilkowicach przy ul.
Wyzwolenia 266 – część socjalna;
• budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem zasilają-

•

•

•
•

cym w Mesznej w Gminie Wilkowice.
Podpisano umowy na realizację następujących zadań:
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 2014;
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 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 2014 – etap I;
sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa
kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Białej w rejonie ulicy Działkowej i Fałata w Bystrej;
udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetowego, uwzględniającego realizację zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina Promyk na
Gminny Ośrodek Kultury.

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI

W DNIU 30 LIPCA 2014 R., W SPRAWIE:
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XLIX/416/2014

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok
2014,

XLIX/417/2014

wprowadzenia zmian do WPF, na lata 2014 – 2021,

XLIX/418/2014

zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Wilkowice na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

XLIX/419/2014

zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Wilkowice na
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu,

XLIX/420/2014

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Głos Gminy Wilkowice

ODBIÓR ODPADÓW

WIELKOGABARYTOWYCH
Przypominamy, że w miesiącu wrześniu
organizowana jest zbiórka odpadów
wielkogabarytowych. Terminy odbioru
znajdują się w harmonogramie
wywozu odpadów dla danego
rejonu oraz na stronie internetowej
www.wilkowice.pl w zakładce:
Ekologia/Gospodarka Odpadami/
Harmonogramy wywozu odpadów.

W grupie raźniej, mądrzej i weselej - czyli o półkolonii
w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach
Półkolonia w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach trwała w te wakacje prawie dwa tygodnie. Od 4. do 14.
sierpnia grupa około 30 uczniów w kolorowych czapkach i sportowym
ubraniu czekała na swe opiekunki przed szkołą każdego dnia, aby
brać udział w różnorodnych wakacyjnych zajęciach.
Wejście na Kozią Górę zapoczątkowało
wakacyjne wędrowanie. W połowie drogi
złapała nas potężna burza. Dzięki niezwykłej gościnności i uprzejmości mieszkańców pewnego magicznego domu w Bystrej, którzy użyczyli nam schronienia,
przeczekaliśmy ulewę i po godzinie wyruszyliśmy w dalszą drogę. Szliśmy wśród
mgły, którą rozświetlały słabe promyki
słońca i czuliśmy się jak  w prastarej, baśniowej krainie. Po drodze podziwialiśmy
grzyby, żaby w kałużach i małe rwące,
górskie strumyki. Pieczenie smacznych
kiełbasek obok schroniska i picie gorącej
herbaty z cytryną  zakończyło górską wyprawę.
Na Wilczysku, gdzie grupa uczestników
półkolonii docierała dwukrotnie, każdy
znalazł coś dla siebie. Była więc zabawa
w „Osiołka”, „Talarka”, „Węża”. Była piłka
nożna, ręczna, ringo i hula- hop, piosenki
i zabawa słowna. Potem wszyscy zbieraliśmy chrust na ognisko, które po nocnej
ulewie wcale nie chciało się zapalić. Kiedy w końcu żółte płomyki pokonały stos
gałązek i prawdziwe ognisko powitało nas
swym ciepłem, wszyscy otoczyli je i rozpoczęło się pieczenie kiełbasek. Konkursem rysunkowym „Najgroźniejszy wilk”
zakończyła się przygoda w Wilkowickim
Ośrodku Harcerskim.
Na Błoniach dużym powodzeniem cieszyły się huśtawki, nowo wybudowana siłownia na świeżym
powietrzu,
zjeżdżalnie oraz pająk,  
na którym zabawa wymagała od
uczestników   prawie
akrobatycznych umiejętności.
Najmłodsi uczestnicy półkolonii otoczyli kasztanowe
drzewo i zbierali
z ziemi zielone
jeszcze kuleczki. Potem rozłupywali je
z wielką desperacją, marząc o pięknym,
brązowym kasztanie w środku.  
Prawdziwym wyzwaniem dla wielu
uczestników półkolonii był wyjazd do Zwardonia i wejście na Rachowiec. W schronisku   „Na Beskidku” dzieci świetnie się bawiły,
jadły lody i pieczone kiełbaski. Gdy szliśmy na szczyt Rachowca
(954 m.n.p.m.) - tylko nieliczni w tym dniu go zdobyli - podziwialiśmy

wspaniałe widoki i słuchaliśmy wykładu
o niezwykle niebezpiecznej roślinie, którą
jest Barszcz Sosnowskiego rosnący sobie
beztrosko w okolicach Rachowca.  Strome
podejście na szczyt góry okazało się nie
lada problemem   dla najmłodszych dzieci. Niezwykle pomocna była w tym czasie
uczennica   byłej kl. VI, Magdzia, która
z cierpliwością zachęcała wszystkich do
dalszej wędrówki, dodawała otuchy i nie
pozwalała się poddawać i stać w miejscu.
Na półkolonii dzieci uczestniczyły także
w warsztatach twórczych, gdzie uczyły się
wykonywać kwiaty z bibuły - krepiny, papierowe węże i żaglówki metodą origami
oraz tworzyły sympatyczne figurki z siana
- króliki, wiewiórki, koty, psy, jeże i ptaszki.
Prawdziwym zainteresowaniem cieszyła
się japońska  gra Sudoku oraz konkurs na
ułożenie kolejnych zwrotek piosenki „Dobrze nam tu mija czas”. Dzieci dodatkowo
uczyły się języka angielskiego tworząc
projekty plastyczne „The jungle” i „The
sea”, przedstawiały siebie w projekcie
„Mój herb”, gdzie ukazywały swoje najbardziej charakterystyczne cechy w formie rysunków. Zajęcia dzieci na półkolonii
można obejrzeć na zdjęciach na stronie
Gminy Wilkowice i na stronie Szkoły Podstawowej w Wilkowicach.
Prowadzące półkolonię chciały bardzo gorąco podziękować osobom, które wsparły finansowo całą akcję letnią.
Tymi osobami są Wójt Gminy Wilkowice
pan Mieczysław Rączka, przewodniczący
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowicach pan
Jacek Lipowiecki oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Władysława Jagiełły
w Wilkowicach   pan
Andrzej
Pobożny.
W imieniu rodziców,
dzieci i własnym dziękujemy za możliwość
zorganizowana letniego wypoczynku dla
dzieci z Gminy Wilkowice w sierpniu 2014
roku.
Dziękujemy
również księdzu kan.
Franciszkowi Kuliga, za słodycze, które
umilały nam wolne chwile w czasie zajęć.
Organizatorki półkolonii:
Wiesława Stolarczyk-Kos, Maria
Prostak, Barbara Włodarz

Głos Gminy Wilkowice
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Pół roku z projektem „Postawmy na edukacje w gminie
Wilkowice” w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej
W Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej w ramach projektu „Postawmy na edukacje w gminie Wilkowice” zorganizowane
zostały zajęcia pozalekcyjne mające na celu zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu oraz rozwinięcie zainteresowań i talentów uczniów szczególnie uzdolnionych.
Rozwój pasji i zainteresowań uczniów zdolnych realizowano na zajęciach matematycznych, językowych, kulturalnych, zajęciach plastycznych, elektronicznych, sportowych (jazda na rolkach) oraz w „Laboratorium młodego naukowca”. Prowadzono także zajęcia z diagnozy
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów mających trudności w nauce.
W ramach zajęć przeprowadzono:
1. „Laboratorium młodego naukowca” - dla 11 osób 21 godzin zajęć.
2. „Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna w szkole dla
uczniów klas I - VI mających trudności w nauce” - dla 10  osób
28 godzin zajęć.

3. „Pędzlem, dłutem, ołówkiem… - wielka pracownia małych artystów” - dla 16 osób w dwóch grupach 39 godzin zajęć.
4. „Się kręci - operacja rolki” - dla 8 osób 20 godzin zajęć.
5. „Edukacja kulturalna” - dla 8 osób 22 godziny zajęć.
6. „Lekkomatematyka - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie ” - dla 16 osób w dwóch grupach 58 godzin zajęć.
7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów posiadających
szczególne uzdolnienia w zakresie nauki języków obcych - dla
8 osób 20 godzin zajęć.
8. Koło elektroniczne „Pod napięciem”- dla 10 osób 20 godzin zajęć.
Łącznie zajęciami objętych było 91 uczniów klas I - VI naszej szkoły. Zajęcia w ramach projektu będą realizowane także w całym roku
szkolnym 2014/15.
Zespół promujący szkołę

świetlica „Klimczokówka’’
Kolejny raz świetlica „Klimczokówka’’ w Bystrej wypełniła się uczestnikami zajęć plastycznych, które
trwały od 11 do 21 sierpnia. Dzieci i młodzież spędzały czas ucząc się trudnej sztuki lepienia z gliny.
Techniką decoupage ozdabiano tabliczki imienne, na szkle malowano kolorowe obrazki, a szycie przytulanek z barwnych szmatek pozwoliło bliżej poznać sztukę szycia ręcznego. Samodzielnie wykonane
kolczyki z filcu, prace ceramiczne i małe dzieła sztuki malarskiej uczestnicy zabrali do swoich domów.
WE WRZEŚNIU ZAPRASZAMY CHĘTNYCH NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE!
Bożena Kubica

Sportowe sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej
im. Synów Pułku w Bystrej
SP w Bystrej po raz kolejny zajęła najwyższe miejsce w gminie w klasyfikacji sportowej szkół podstawowych naszego powiatu.
W tym roku było to 15 miejsce na 44 szkoły podstawowe. Wygraliśmy
wszystkie zawody gminne w grach zespołowych, zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców (koszykówka, piłka ręczna, siatkówka
i piłka nożna), a także w tenisa stołowego – zarówno chłopcy jak
i dziewczęta.
Chłopcy, w zawodach gminnych, wygrali wszystko, co było do wygrania. Dziewczynki dwa razy zajęły „tylko” 2-gie miejsce: w czwórboju lekkoatletycznym i sztafetowych biegach przełajowych. W powiatowych zawodach 4x100m chłopcy zajęli drugie miejsce i awansowali
do zawodów rejonowych, w których startujemy już trzeci raz z rzędu
i w tym roku zajęliśmy tam wysokie 5. miejsce. Bardzo dużo medali,
w tym większość złotych, przywieźliśmy z zawodów „Polska Biega”
organizowanych przez GOSiR Wilkowice, ale to już nie są zawody
punktowane w Szkolnym Związku Sportowym. Wspomnieć można
jednak o tym, że na osiemnastu startujących z naszej szkoły, zdobyliśmy: 6 złotych, 1 srebrny i 2 brązowe medale, czyli połowa uczestników wróciła z medalami.

Wyniki rywalizacji sportowej SP Bystra
w roku szkolnym 2013/2014
Zawody gminne
I miejsce chłopców w mini piłce nożnej,
I miejsce  chłopców w mini piłce ręcznej,
I miejsce dziewcząt w mini piłce ręcznej,
I miejsce chłopców w mini koszykówce,
I miejsce dziewcząt w mini koszykówce,
I miejsce chłopców w mini siatkówce,
4

I miejsce dziewcząt w mini siatkówce,
I miejsce chłopców w sztafetowych biegach przełajowych,
II miejsce dziewcząt w sztafetowych biegach przełajowych,
I miejsce chłopców w czwórboju lekkoatletycznym,
II miejsce dziewcząt w czwórboju lekkoatletycznym,
I miejsce chłopców w tenisie stołowym,
I miejsce dziewcząt w tenisie stołowym.
Zawody półfinału powiatu
III miejsce chłopców w mini piłce nożnej,
II miejsce  chłopców w mini piłce ręcznej,
II miejsce dziewcząt w mini piłce ręcznej,
III miejsce chłopców w mini koszykówce,
III miejsce dziewcząt w mini koszykówce,
III miejsce chłopców w mini siatkówce,
III miejsce dziewcząt w mini siatkówce.
Zawody powiatowe
II miejsce chłopców w sztafetach 4x100m.
Zawody rejonowe
V miejsce chłopców w sztafetach 4x100m.
Wszystkim sportowcom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu
sukcesów w kolejnym roku szkolnym. Z zainteresowaniem śledzimy
także osiągnięcia sportowe uczniów Gimnazjum w Bystrej. Tym bardziej, że większość wybitnych bystrzańskich gimnazjalistów to absolwenci naszej szkoły. Coż…czym skorupka za młodu…
Zespół promujący szkołę
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„Wyprawka szkolna 2014/2015”
Dofinansowanie na zakup podręczników
Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie
podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”
Programem zostaną objęci uczniowie:
1) Klas II, III i VI.
2) Klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej,
liceum ogólnokształcącego lub technikum.
3) Szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych którzy są*:
• słabowidzący,
• niesłyszący,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
• z autyzmem w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wcześniej wymieniona.
* posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół
podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Wartość pomocy udzielonej uczniowi wynosi:
1) 225 zł - dla ucznia uczęszczającego do klasy II lub III szkoły podstawowej,
2) 325 zł - dla ucznia uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej,
3) 225-770 zł - dla ucznia niepełnosprawnego.
Uczniowie niepełnosprawni, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w progra-

mie „Wyprawka szkolna” bez względu na dochód w rodzinie.
Jak ubiegać się o pomoc?
Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:
1) Złożyć wniosek do dyrektora szkoły.
2) Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inne osoby - za zgodą rodziców
ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), albo pełnoletniego ucznia.
Do wniosku należy dołączyć:
1) Zaświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów zamiast
zaświadczenia).
2) W przypadku korzystania ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku
rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów.
3) W przypadku ucznia niepełnosprawnego należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zamiast   zaświadczenia
o wysokości dochodów.
Podstawą do otrzymania zwrotu będzie dokument potwierdzający zakup podręczników (faktura VAT, rachunek).
Wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej można pobrać i należy składać
w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015
w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.
Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia
17 listopada 2014 r.
Informacje o programie oraz druki wniosków są dostępne w szkole, do
której będzie uczęszczał uczeń lub na stronie internetowej Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli www.zosip.wilkowice.pl i Urzędu Gminy w Wilkowicach www.wilkowice.pl
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

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

a) w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub
długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
b) w których występuje alkoholizm lub narkomania,
c) niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.
2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być
większa niż kwota 456,- zł, (zgodnie z § 1 pkt 1b rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
(Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 poz. 823).  
Wójt Gminy Wilkowice informuje, że wnioski o przyznanie pomocy
materialnej dla uczniów można pobrać od 25.08.2014 r.:
• w biurze obsługi klienta – dziennik podawczy Urzędu Gminy w Wilkowicach ul. Wyzwolenia 25 /parter/ od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu;
• w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach ul. Wyzwolenia 25 /pok. 203 – parter/ od poniedziałku do piątku w godzinach od
700 do 1500.
• ze strony internetowej ZOSiP w Wilkowicach.
Warunki, jakie muszą spełniać ubiegający się o uzyskanie pomocy materialnej dla uczniów, zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej ZOSiP w Wilkowicach oraz
udostępnione do wglądu w biurze obsługi klienta – dziennik podawczy
Urzędu Gminy i w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Wilkowicach
w biurze obsługi klienta - dziennik podawczy (parter)
w nieprzekraczalnym terminie do 15 września br.
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Bezpłatne podręczniki szkolne
Nowe zasady wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – to główne zapisy ustawy z dnia 8 lipca 2014 r. (tzw. Ustawy
podręcznikowej - Dz. U z 2014 r. poz. 811). Gwarantuje ona uczniom
szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Zmiany wprowadzane będą sukcesywnie, począwszy od roku szkolnego 2014/2015.
Bezpłatne podręczniki otrzymają uczniowie klas I szkół podstawowych.
W kolejnych latach z bezpłatnych podręczników będą mogli skorzystać
uczniowie klas starszych. Docelowo w 2017 r. podręczniki w szkołach
podstawowych i gimnazjach będą własnością szkoły. Będą to podręczniki
wieloletnie, opłacane z budżetu państwa w postaci dotacji celowej.
Szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Koszty te
w całości ponosi szkoła (nie dotyczy podręcznika do religii/etyki oraz wychowania  do życia w rodzinie).
Minister Edukacji Narodowej zapewnił wszystkim pierwszoklasistom
darmowy podręcznik „Nasz Elementarz”. We wrześniu każdy uczeń
klasy I szkoły podstawowej otrzyma bezpłatny podręcznik (elementarz)

do edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.
Elementarz zachęca również do zajęć artystycznych i aktywności ruchowej. Organy prowadzące otrzymają dotację celową   na zakup do tego
podręcznika materiałów ćwiczeniowych oraz podręcznika do nauki języka
obcego.
Podręczniki oraz materiały edukacyjne będą wypożyczane uczniom
przez szkoły, natomiast materiały ćwiczeniowe będą przekazywane
uczniom bez obowiązku zwrotu po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (staną się własnością ucznia). Komplet podręczników i materiałów edukacyjnych będzie używany przez uczniów przez
trzy lata szkolne. Zasady wypożyczania podręczników uczniom, określi
dyrektor szkoły.
Zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem (Nasz Elementarz) dla
pierwszoklasistów, który został opublikowany  na stronie MEN. Na stronie
http://naszelementarz.men.gov.pl/ można znaleźć więcej szczegółowych
informacji na w/w temat.
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

Sprawozdanie z Działalności Centrum Kształcenia
w okresie jego działalności od 2008 – do VI.2014
W dniu 30.06.2014 roku Centrum Kształcenia działające na terenie Urzędu Gminy w Wilkowicach od 2008 roku, będące podległym Referatowi Kultury Sportu i Promocji Gminy, zakończyło swoją
działalność. Całkowity koszt adaptacji i wyposażenia lokalu w sprzęt
wyniósł ok. 80 000 zł   i w całości został pokryty przez realizatora
projektu. Gmina, oprócz kosztów remontu lokalu   i wymiany zamka nie poniosła żadnych dodatkowych kosztów. Na terenie Centrum
realizowany był projekt „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. Celem projektu była możliwość korzystania z dostępnych programów kształcenia na odległość w celu
podwyższenia poziomu wykształcenia. W tym celu została utworzona
platforma e-learningowa umożliwiająca odbiorcom dostęp do szkoleń online. W ramach platformy udostępniane były szkolenia: użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne,
grafika menadżerska i prezentacyjna, pakiet biurowy w biznesie,
obsługa Linuxa, tworzenie stron internetowych, projektowanie aplikacji internetowych, usługi w sieci Internet, bezwzrokowe pisanie na
klawiaturze, kurs grafiki komputerowej, wirtualny handel, angielski
dla początkujących, niemiecki dla początkujących oraz niemiecki dla
zaawansowanych. Dostęp do danego szkolenia był możliwy po utworzeniu konta na serwerze Centrum Kształcenia i zalogowaniu się na

platformie e-learningowej. Każdy uczestnik mógł ukończyć dowolną
liczbę szkoleń, a po ich zakończeniu otrzymywał zaświadczenie z odbytego szkolenia. Od 2010 roku w Centrum Kształcenia przeprowadzane były szkolenia „Podstawy obsługi komputera” – dla początkujących, skierowany dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców
bezpłatnie.

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” zaprasza
chętnych na bezpłatne zajęcia taneczne

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice

Zapraszamy wszystkich  
zainteresowanych tańcem
regionalnym, tańcami narodowymi. Dodatkowo dla
wszystkich członków zespołu nauka tańca towarzyskiego. Po opanowaniu
sztuki tańca zapewniamy udział w licznych występach, obozach
szkoleniowych oraz wyjazdach zagranicznych.
Najbliższe występy to: 7.09 Dożynki w Wilkowicach, 18.10 kolejny Trzyniec (Czechy).
Dodatkowo bezpłatnie uczymy grać   na skrzypcach, altówce, kontrabasie lub akordeonie. Próby odbywają się w MOK
-u w Mesznej  w czwartki od 17:00 do 20:00. Więcej informacji
pod numerem telefonu  513272794 lub mailowo zespolregionalny@gmail.com
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Bilans końcowy z działania Centrum Kształcenia:
Liczba osób, która odwiedziła CK
Liczba kobiet
Liczba mężczyzn
Liczba odwiedzających CK przed godz. 1400
Liczba odwiedzających CK po godz. 1400

8083
2792
5291
5316
2767

Ilości ukończonych szkoleń:
Szkolenia e-learningowe – 100.
Szkolenie „Podstawy obsługi komputera” – dla początkujących –
47 (łącznie 842 godziny szkoleń).
Ł.Hola

Sołtysi wsi Bystra, Meszna i Wilkowice zapraszają na zebrania
wiejskie:

Sołectwo Wilkowice:
Termin: 16 września 2014 r. (wtorek), godz. 17.00
Miejsce: Sala w Domu Strażaka, ul. Strażacka 3, Wilkowice.

Sołectwo Bystra:
Termin: 17 września 2014 r. (środa), godz. 17.00
Miejsce: Sala w Domu Strażaka, ul. Klimczoka 105, Bystra.

Sołectwo Meszna:
Termin: 19 września 2014 r. (piątek), godz. 17.00
Miejsce: Sala w Ośrodku Kultury „Nad Borami” ul. Handlowa 18,
Meszna.
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POBÓR PODATKU W WILKOWICACH
Szanowni Mieszkańcy Wilkowic. Informujemy, że pobór podatku przeprowadzony zostanie
w dniach 12 i 15 września br. od godz. 9:00 do godz. 16:00 oraz dnia 13 września br.
od godz. 9:00 do godz. 12:00 u sołtysa Wilkowic.

Stowarzyszenie „RAZEM dla WILKOWIC” zaprasza mieszkańców Gminy
Wilkowice do udziału w VI edycji dyktanda z języka polskiego

„Ortograficzne Potyczki” – WILKOWICE 2014,
które odbędzie się w dniu 24. października br. (piątek)
w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach, ul. Szkolna 8.

Zapisy od godziny 16.30 - mile widziane zespoły reprezentujące
szkoły z terenu naszej Gminy.
Dyktando rozpocznie się o godz.17.00 i potrwa 45 minut.
Regulamin na stronie internetowej Gminy Wilkowice oraz do pobrania w Gminnej Bibliotece Publicznej i w bibliotekach szkolnych na
terenie Gminy.
Gorąco zachęcamy do udziału!
Regulamin.
PATRONAT:
Biblioteka Publiczna w Wilkowicach.
Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy.
PATRONAT MEDIALNY:
„Głos Gminy Wilkowice”.
ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie „RAZEM dla WILKOWIC”.
CELE DYKTANDA:
Krzewienie i publikowanie poprawnej polszczyzny.
Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności
ortograficznych.
Zdrowa rywalizacja w „ortograficznych potyczkach”.
ZAŁOŻENIA DYKTANDA / ZASADY UCZESTNICTWA:
Konkurs jest adresowany do mieszkańców Gminy Wilkowice.
Udział w DYKTANDZIE jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza
przyjęcie w pełni zasad niniejszego regulaminu.
Uczestnicy będą podzieleni na trzy grupy wiekowe:
- uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych,
- uczniowie klas I – III gimnazjów,
- pozostali mieszkańcy Gminy Wilkowice.
Druk zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej Gminy
Wilkowice.
Wręczenie nagród odbędzie się podczas Komisji ds. Oświaty
i Kultury w grudniu 2014 roku.
Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie
zostaną wykluczone z udziału w konkursie.
Nagradzane będą miejsca: pierwsze, drugie i trzeci (w każdej
grupie wiekowej).
W przypadkach uzasadnionych Jury, w porozumieniu
z organizatorami, może przyznać wyróżnienia.
Tytuł MISTRZA „ORTOGRAFICZNYCH POTYCZEK” i nagrodę
otrzyma osoba, która tekst dyktanda (w swojej grupie wiekowej)
napisze bezbłędnie.
Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie późniejszym,
podanym przez organizatorów po zakończeniu imprezy.

PRZEBIEG DYKTANDA I KRYTERIA OCENY:
Tekst będzie czytany zdaniami, bez powtarzania.
Podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy
naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali
przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych
(telefony komórkowe, notesy, laptopy) oraz słowników itp.
Oceniana będzie także interpunkcja.
Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi.
Nieczytelny i niejednoznaczny zapis słowa i znaku interpunkcyjnego
będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego.
Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
W poprawkach nie można używać liter drukowanych.
TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA DYKTANDA:
Konkurs ortograficzny odbędzie się w piątek, 25. października
2014 r. w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi przy ulicy Szkolnej 8
w Wilkowicach – początek godz.17.00; rejestracja od godz.16.30.
Czas pisania: do 45 minut.
Ogłoszenie wyników w ostatnim tegorocznym numerze Głosu i na
stronie internetowej Gminy Wilkowice.
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Tekst dyktanda zostanie opracowany zgodnie z zasadami pisowni
i interpunkcji zawartych w Słowniku ortograficznym PWN,
Warszawa 2006, opracowanym przez Annę Kłosińską przy udziale
Barbary i Marka Łazińskich.
2. Dla najlepszych organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody.
3. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie,
jeżeli nastąpi taka konieczność.



W imieniu organizatorów
Prezes Stowarzyszenia

Formularz zgłoszeniowy
IV edycji Dyktanda z języka polskiego
Nazwisko .........................................................................
Imię ..................................................................................
Adres zamieszkania .........................................................
Kategoria .........................................................................
Zasady zawarte w regulaminie są mi znane.
..........................................................
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Stowarzyszenie Kulturalne

Dziękujemy!!!

ZAPRASZA na

Wszystkim! Którzy bądź anonimowo, bądź w sposób osobowo jawny
przekazali 1% swojego podatku osobistego na rzecz naszego Klubu
jesteśmy wdzięczni. Jednocześnie informujemy, że z ww. tytułu na
konto naszego Klubu wpłynęła kwota 3798,60(trzy tysiące siedemset
dziewięćdziesiąt osiem złotych 60/100), którą w całości przeznaczyliśmy
na klubową działalność statutową. Najserdeczniej dziękujemy!

„Wrota Beskidów”
Pożegnanie lata
w „starej szkole”
w Huciskach – 13.09.2014 r.
Program:
10:00 – Rajd pieszy na Magurkę. Drużyna składać się będzie, co najmniej
z trzech osób. W schronisku zaproszenia   będą stemplowane. Komisja
potwierdzi wejście drużyn na Magurkę.
Zejście przez Zimnik do Starej Szkoły.
11:00 – Turniej DART (rzutki do tarczy).
14:30 – Skoki spadochronowe i pokazy
składania spadochronów.
14.30 – Zabawy z Clownem Beskidzkim.
16:00 – Występ zespołu pieśni i tańca
„Ziemia Beskidzka” z Mesznej.
17:00 – Występ Kapeli, która zagra dla
uczestników znane piosenki z naszego
regionu.
18:00-22:00 – Zabawa biesiadna z Januszem Mazurem. Mikrofon dla wszystkich.
Serdecznie zapraszamy!

DO CZYTELNIKÓW
„GŁOSU GMINY
WILKOWICE”

W imieniu Zawodników, Trenerów
i Działaczy LKS „Klimczok-Bystra”
zwracamy się z gorącym apelem do
osób rutynowo biegających, bądź wyczynowo, bądź amatorsko, a jednocześnie wrażliwych na cudze nieszczęście
o wzięcie czynnego udziału w jednym
z dwóch biegów, które MOSiR w Tychach organizuje w dniu 21 września
br. (niedziela) w godz. między 12:30
a godz. 15:30 na trasach półmaratonu (21 km) i biegu ulicznego (10 km)
– szczegółowe informacje o biegach
można znaleźć pod adresem: http://
mosir.tychy.pl/imprezy.html lub http://
www.spla.com.pl/?iii-tyski-polmaratoni-xix-miedzynarodowy-bieg-uliczny-juz21-wrzesnia-!,448. Na zgłoszeniu do
zawodów prosimy o zadeklarowanie, iż
biegniecie w imieniu zawodnika naszego Klubu Szymona Olka, który w dniu
25 lutego br. uległ dramatycznemu wypadkowi na skoczni K30 w Zakopanem.
W przypadku wystartowania w imieniu
ww. liczby co najmniej 40 osób Szymon
może otrzymać wsparcie finansowe na
kontunuowanie długotrwałego i kosztownego leczenia rehabilitacyjnego.
Dziękujemy.
Zarząd LKS „Klimczok-Bystra”
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Zarząd LKS „Klimczok-Bystra”

Nasze gabinety pediatryczne
w SGZOZ
Przypominam, iż w SGZOZ
pracują lekarze pediatrzy, którzy
przyjmują codziennie.

HARMONOGRAM PRACY

Lek. med. EWA LASEK  PEDIATRA,  SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ
poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Godziny przyjęć
w gabinecie lekarskim

1300 - 1800

800 – 1330

800 – 1330

800 – 1330

800 – 1330

Wizyty domowe

1025 - 1300

700 – 800
1330 – 1435

1330 – 1535

700 – 800
1330 – 1435

1330 – 1535

HARMONOGRAM PRACY

Lek. med. WACŁAW ŻACZEK PEDIATRA, SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ
poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Meszna

1200 - 1400

800 - 1000

1200 - 1400

800 - 1000

800 - 1000

Wilkowice

800 – 1200

1000 – 1330

1400 – 1800

1000 – 1330

1000 – 1330

Wizyty
domowe

1400 – 1535

1330 – 1535

1025 – 1200

1330 – 1535

1330 – 1535

HARMONOGRAM PRACY PUNKTU SZCZEPIEŃ
poniedziałek
Godziny
przyjęć
Lekarz
przyjmujący

wtorek

1100 – 1230

1100 – 1230

Lek. med.
Żaczek W.

Lek. med.
Lasek E.

środa
1100 – 1230
1600 – 1700
Lek. med.
Lasek E.
Lek. med.
Żaczek W.

czwartek

piątek

1100 – 1230

1100 – 1200

Lek. med.
Lasek E.

Lek. med.
Żaczek W.

SZCZEPIENIA OCHRONNE CENNIK
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nazwa płatnego szczepienia ochronnego
PENTAXIM (szczepionka skojarzona: błonnica, tężec, krztusiec, polio,
haemophilus influenzae)
HEXACIMA
PREVENAR 13 (pneumokoki)
ROTA – TEG (rotavirus – szczepienie doustne)
EUVAX B (p/żółtaczce typ B)
VAXIGRIP (p/grypie)
NEISVAC „C” (p/meningokoki)
FSME-IMMUN (p/kleszczowemu zapaleniu mózgu)
FSME-IMMUN junior (p/kleszczowemu zapaleniu mózgu)
HIBERIX B (p/ haemophilus influenzae)
INFANRIX-IPV + hib
PNEUMO 23
VARILRIX
Głos Gminy Wilkowice

Cena
115, 00 zł
170, 00 zł
265, 00 zł
200, 00 zł
  40, 00 zł
  30, 00 zł
146, 00 zł
115, 00 zł
105, 00 zł
  49, 00 zł
135, 00 zł
  65, 00 zł
227, 00 zł

70. rocznica Powstania Warszawskiego
Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku
i trwało przez 63 dni. Powstanie zostało zorganizowane
przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza” głównie
w celu obalenia okupujących
Warszawę wojskom niemieckim, a także obrony przed stworzeniem w Warszawie władz państwowych narzuconych przez ZSRR.
Samotna walka powstańców z przeważającymi siłami okupanta, olbrzymie straty ludzkie i materialne po stronie polskiej doprowadziły
do kapitulacji 3 października 1944 roku. Dziś powstanie warszawskie jest uznawane za jedno z najistotniejszych wydarzeń końca
II wojny światowej.
1 sierpnia 2014 roku zostało zorganizowane spotkanie przy
obelisku Beskidzkiego Hufca Harcerskiego w Bystrej poświęcone
obchodom 70. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. W intencji wszystkich poległych powstańców została odprawiona uroczysta msza święta. Wokół obelisku zapalono znicze oraz złożono

wiązanki kwiatów. Wartę honorową pełnili harcerze oraz
kombatanci misji pokojowej
ONZ. Po Mszy Świętej został oddany salut honorowy
upamiętniający tragiczne dni
powstania. Następnie głos
zabrał Wójt Gminy Wilkowice, pan Mieczysław Rączka, który nawiązał do historii powstania warszawskiego. Tragedia powstańców
poruszyła do głębi wszystkich zgromadzonych. Po części oficjalnej goście zebrali się przy ognisku. Pan Józef Stec opowiedział
wszystkim historię powstania obelisku oraz przypomniał tragedię
63. dni powstania. Grupa harcerzy z Mesznej, kręgu Starszyzny
Harcerskiej, wzbogaciła atmosferę śpiewem przepięknych pieśni
powstańczych, które towarzyszyły w tym dniu każdemu z gości,
a pamięć o poległych powstańcach była, jest i pozostanie w sercach wszystkich Polaków.
Zetka

POWSTANIE WARSZAWSKIE.
DWA SPOJRZENIA
Drodzy Państwo! Pierwszego sierpnia spotkaliśmy się przy harcerskim obelisku w Bystrej Górnej poświęconemu Szarym Szeregom,
aby uczcić bohaterów Powstania Warszawskiego.
70-ta rocznica wybuchu Powstania każe nam na nowo zadumać
się nad pytaniami „dlaczego doszło?” oraz „czy musiało dojść?” do
tej straszliwej tragedii, która dotknęła Warszawę.
Milionowa stolica Rzeczpospolitej uległa całkowitej zagładzie, prawie 150 tys. jej mieszkańców straciło życie, a bezcenne skarby kultury zostały bezpowrotnie zniszczone.
Od zakończenia II wojny światowej prof. Jan Ciechanowski, uczestnik Powstania, lecz na emigracji w Londynie, podjął się opracowania
jego historii. Było ono krytyczne. Zostało ono napisane w języku angielskim, lecz nie przetłumaczono go na język polski. Komunistyczne
władze PRL nie były zainteresowane tym tematem. Zresztą tak samo
działo się na Zachodzie, bo Powstanie Warszawskie było dla niego
ogromnym wyrzutem sumienia, podobnie jak haniebne i zdradzieckie
ustalenia rządów W. Brytanii i Francji w dniu 12 września 1939 roku
w Abbeville o nieprzystąpieniu do wojny z Niemcami pomimo wcześniej zawartych paktów wojskowych z Polską.
Przekonał się o tym boleśnie Norman Davies, który jako student
historii na Uniwersytecie w Oksfordzie będąc w 1962 r. w Warszawie
usłyszał po raz   pierwszy, że oprócz powstania w getcie w 1943 r.
było jeszcze inne, o wiele większe Powstanie Warszawskie w 1944 r.
To był kluczowy moment w jego życiu. Zafascynowany historią Polski
napisał m. in. „Boże Igrzysko. Historia Polski”.
Zbliżająca się 60-ta rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
i brak syntetycznej jego historii po 10-ciu latach od upadku komunizmu w Polsce zainspirowała go do napisania „Rising‚ 44. The Battle
for Warsaw”. Tym razem tłumaczenie tej książki ukazało się w Polsce
i polski czytelnik mógł przeczytać „Powstanie 44”.
Ta książka, to przede wszystkim hołd złożony Powstańcom, którzy
mimo beznadziejnie słabego uzbrojenia, bez skutecznej pomocy wojskowej Zachodu, heroicznie walczyli przez 63 dni z uzbrojonymi po
zęby Niemcami, mającymi do dyspozycji lotnictwo, artylerię i ciężki
sprzęt.
Spojrzenie angielskiego historyka, obecnie już honorowego oby-

watela III RP, jest zgodne z oczekiwaniami większości Polaków
i przyjętą narracją polskich historyków. Patriotyczny mit Powstania
został przez Normana Davies’a podtrzymany. Mieszkańcy Warszawy
mieli już dość upokorzeń i zbrodni niemieckiego okupanta więc chcieli wziąć na nim odwet.
Norman Davies’a nie pominął w swej książce perfidii, czyli podstępnej przebiegłości propagandy sowieckiej, która przez radio „im.
Kościuszki” z Moskwy w języku polskim systematycznie wzywała ludność Warszawy do wypędzenia Niemców. Perfidia ta ujrzała światło
dzienne w momencie, gdy Armia Czerwona stanęła na prawym brzegu Wisły i przez całe Powstanie nie przyszła z pomocą. Stalin nie
pozwolił nawet lądować alianckim samolotom na swoim terytorium.
Pomoc aliantów zrzucana na spadochronach wpadała w większości
w ręce Niemców.
Zgoda Stalina po miesiącu walk, gdy rozpoczęły się rozmowy Komendy Głównej  AK z Niemcami na temat kapitulacji, na desant żołnierzy Berlinga na lewy brzeg Wisły był kontynuacją perfidii, gdyż wlał
w serca Powstańców nową nadzieję. Rozmowy na temat kapitulacji
zostały przerwane i Powstanie krwawiło się daremnie przez następny
miesiąc.
Autor przedstawia osobę premiera Winstona Churchill’a, który robił
co mógł, by pomóc Powstańcom. Okazuje się jednak, że robił to pod
wielką presją Naczelnego Wodza gen. Kazimierza Sosnkowskiego.
Reasumując Norman Davies nie uważa decyzji o wybuchu Powstania za lekkomyślną, a tym bardziej zbrodniczą, choć opisany
przez niego straszliwy obraz zniszczeń ma w sobie wszystkie znamiona zbrodni...
(Ciąg dalszy artykułu we wrześniowym wydaniu „Głosu Gminy Wilkowice”).
Ryszard Słobosz
(członek Towarzystwa Przyjaciół Bystrej)
Bibliografia :
1. Norman Davies   -  „Powstanie ‚ 44”. Wydawnictwo Znak. Kraków
2. Piotr Zychowicz -  „Obłęd ‚ 44”. Dom Wydawniczy Rebis. Poznań
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Pożegnanie Lata 2014 w Huciskach
Mija lato 2014 roku. Dla jednych regionów było ono tragiczne z powodu wielkich nawałnic i powodzi, dla innych słoneczne, ciepłe i przyjemne. W naszym rejonie nie mamy co narzekać. Jednak wszystko,
co dobre się kończy. Dzieci i młodzież muszą iść do szkół, wypoczęci
rodzice do pracy. Po ciepłej aurze nadchodzi złota, polska jesień.
Chcemy pożegnać lato, a przywitać, być może, tą naszą polską złotą jesień. Przygotowujemy imprezę 13 września 2014 roku w „Starej Szkole” w Huciskach. Zakończenie lata właśnie tam, na górze
w szkole, wydaje nam się najlepszym miejscem do symbolicznego
„pożegnania” lata.
Drużyna turystyczna zaprasza w tym dniu na rajd turystycznospacerowy na Magurkę. Zbiórka uczestników rajdu przy ośrodku
harcerskim „Wilczysko”, przy ulicy Harcerskiej o godzinie 10:00.
W schronisku na Magurce drużyny otrzymają stempel na zaproszeniu. Następnie zejście czarnym szlakiem przez Skałę Czarownic (tam
przewidziana jest niespodzianka po okazaniu stempla ze schroniska)
do Zimnika, a z niego do „Starej Szkoły” w Huciskach. Oczekujemy, iż
zejście drużyn nastąpi około godziny 14:00. W budynku „Starej Szkoły” od godziny dziesiątej odbędzie się turniej DART (rzutki do tarczy).
Konkurencję tę przeprowadzi pan Wandzel, który jest jednocześnie
wielkim entuzjastą i mistrzem w konkurencji DART. Po zakończeniu
tych zawodów zostaną wręczone nagrody i rozpalone będzie ognisko. W międzyczasie, o godzinie 14:30, nad „Starą Szkołą” pojawi
się samolot, w którym będą spadochroniarze. Odbędzie się pokaz
skoków do celów na ziemi. Następnie spadochroniarze pokażą dzieciom, młodzieży i zainteresowanym jak składa się spadochrony, jak
się ich używa i jak zabezpiecza się skoczek. Przez cały czas  dzieci
i młodzież bawił będzie najsławniejszy Clown Podbeskidzia. Będzie
zabawiał i czarował publiczność, pokazywał zabawne sztuczki i gagi,
które bawią nie tylko dzieci! Będą fantastyczne zabawy z balonami
- to trzeba zobaczyć, zapraszamy dzieci. Będą zabawy i konkursy.

Zapewniamy, nagród nie zabraknie!!! Będzie smaczny grill, lody, słodycze, napoje. Proszę - przyjdźcie z całymi rodzinami. Wrota Beskidów organizują to widowisko dla Was. Czujcie się rodzinnie tak jak
w domu. Tego życzymy wszystkim uczestnikom tej sobotniej zabawy.
Jeżeli się uda wejdzie to na stałe do organizacji  imprezy „Pożegnanie lata w Huciskach”.  
Około godziny 16:00 wystąpi zespół pieśni i tańca „Ziemia Beskidzka” z Mesznej pod kierownictwem pani Agnieszki Rusin. Po  występie, kapela góralska zagra kilka melodii, a uczestnicy spotkania
będą mogli śpiewać znane piosenki z naszego regionu. Około godziny 19:00, przy muzyce i śpiewie jednego z najlepszych wokalistów
na Podbeskidziu pana Janusza Mazura, będzie można posłuchać
melodii,  pośpiewać, poopowiadać kawały i oczywiście znając temperamenty naszych mieszkańców można będzie potańczyć. Będzie
również „mikrofon dla wszystkich”. Około godziny 21:30 zobaczycie
Państwo mały pokaz sztucznych ogni.
Jest to pierwsza impreza, jaką stowarzyszenie kulturalne „Wrota
Beskidów” wraz z Urzędem Gminy   chce zorganizować dla mieszkańców, w nawiązaniu do tych pięknych tradycji, zabaw tanecznych
na powietrzu z lat sześćdziesiątych. Ludzie umieli się wtedy bawić,
cieszyć i rozrywkowo wypełniać czas w sobotni wieczór. Mamy wielką nadzieję, że uda nam się tę tradycję, choć w części, przywrócić.
Zapraszamy wszystkich. Wstęp na imprezę za zaproszeniami, które
będą roznosić członkowie stowarzyszenia „Wrota Beskidów”. Można
otrzymać je również bezpłatnie w barze „Bar pod Magurką” u pana
Wandzla, jak i u pana Józefa Kruczka ul. Wyzwolenia 299 oraz w Bibliotece Publicznej w Wilkowicach. Zaproszenia będzie można również otrzymać na miejscu przy „Starej Szkole”. Ilość miejsc ograniczona.  Serdecznie zapraszamy i życzymy udanej imprezy.
Zarząd
mgr Władysław Wala

Jak zwykle gościnni strażacy z Wilkowic
Zawody strażackie starych sikawek stają się modne w Polsce.
Większość OSP marzy o tym, aby w ich gminie odbyły się takie zawody. Widać było jak drużyny szczycą się swoimi starymi ręcznymi
sikawkami. A jak było na początku u nas...
W 1905 roku w Wilkowicach w domu pana Polaka nr 124 wybuchł  
pożar. Domu nie było czym gasić i powstawały wielkie straty, a ludzie do pożaru wodę nosili w konewkach. Dopiero jak przyjechały
fojermany (tak nazywano strażaków) z Rybarzowic, podjęli akcję gaszenia pożaru i mieli sikawkę ręczną (jako wielki w tym czasie atrybut strażaków). No, ale fojermany z Rybarzowic chcieli za to rekompensaty finansowej w kwocie 12 koron. Żądanie to zmusiło naszych
Wilkowian do myślenia i działania. 4 czerwca 1905 roku na Radzie
Gminy powołano OSP i uchwalono zakup sikawki (do ratowania pożarów, jak napisano w protokole posiedzenia). Mimo braku pieniędzy
gmina na ten cel postanowiła wyasygnować 500 złotych. Jak później
się okazało sikawkę ręczną zakupiono za 800 złotych (była to duża
kwota, ponieważ dom: pokój z kuchnią kosztował około 80 złotych
reńskich). 15 lipca 1906 roku odbyła się pierwsza historyczna uroczystość poświęcenia nowo zakupionej sikawki kołowej ręcznej. Zachowała się księga ogłoszeń parafialnych parafii Wilkowice z 1906
roku, gdzie podaje się do wiadomości parafian, iż 15 lipca odbędzie
się uroczyste poświęcenie sikawki. Ogłoszenie pisane przez księdza Pawła Talagę brzmiało – cyt. „Po południu o 3 i pół na miejscu
przed dworem odbędzie się uroczystość poświęcenia sikawki straży
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ochotniczej pożarnej z Gminy Wilkowic. Uroczystość tę poprzedzą
straże obecne w tutejszej parafii uczestnictwem swoim na sumie,
która się odprawi na intencję wszystkich parafian i uroczystujących.
Celem głównym tej uroczystości jest przyjść z pomocą materialną
straży pożarnej, która niosąc w dani swe zdrowie i narażając się na
niebezpieczeństwa przy pożarach zasługuje pod tym względem na
wszelkie poparcie i uznanie publiczności”. Wyobraźmy sobie, strażacy w pełnej gali, miejscowi prominenci, tłumy ludzi, a na środku piękna droga sikawka do gaszenia pożarów. Super uroczystość, wszyscy
mieszkańcy chcieli ją widzieć. Straż Pożarna OSP Wilkowice była
nowa, a sikawka pachniała świeżością. Impreza odbyła się o godzinie 15:30 na placu pana barona Klobusa, przy jego budynkach
gospodarczych w Wilkowicach. Obecnie znajduje się tam składnica
towarów masowych Spółdzielni Bystrzanka. /Naprzeciw stał pomnik,
który przeniesiono obok Urzędu Gminy./ Proszę zauważyć iż była to
jedna z pierwszych takich uroczystości w plenerze. Przybyły na nią
tłumy ludzi. Uroczystość ta na długo utkwiła w pamięci mieszkańców
i w szacunku dla strażaków.
26 lipca 2014 roku o godzinie 15:00 niedaleko placu, który wyżej
opisaliśmy na stadionie GLKS Wilkowice odbyły się II Otwarte Zawody Sikawek Konnych o Puchar Wójta Gminy Wilkowice. Do stadionu
dojechała piękna kawalkada, prowadzona na koniach  przez drużynę
młodych dziewcząt ze stadniny „Stara Szmergielnia”.  Za nimi jechał  
orszak starych sikawek z dwunastu OSP. Przed kawalkadą sikawek
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jechał  wystrojony wóz ciągnięty przez dwa rącze konie, a na wozie
kapela Kosor z Pewli Ślemieńskiej przygrywała ludowe melodie, co
stwarzało nastrój bardzo uroczysty. Tak kolorowo i wesoło strażacy
dotarli do stadionu piłkarskiego GLKS Wilkowice.
Dowódcą zawodów był druh Duraj Andrzej. Sędzią głównym był
druh Polak Jarosław.
O 15:20 drużyny ustawiły się w szeregach gotowe do rozpoczęcia
zawodów. Sikawki przygotowano. Mowę wygłosił najstarszy strażak
biorący udział w zawodach i przypomniał jak to kiedyś jeździło się do
pożarów. Nie było łatwo, domy były drewniane. Czasem nie było pieców, tylko same paleniska, a strażacy nie mieli sprzętu takiego wspaniałego jak dzisiaj.  Wszystko to wypowiedział w formie rymowanki.
Przybyli zaproszeni goście: Śląski Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach nadbrygadier Marek Rączka, Komendant
Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej starszy brygadier Adam Caputa, wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP w BielskuBiałej druh Stanisław Górny, członek Zarządu Powiatowego OSP Bielsko-Biała druh Grzegorz Gabor, Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław
Rączka, Sekretarz Gminy Jacek Lipowiecki, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Bielsku-Białej pan Aleksander Ratkowski,
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku-Białej pan Roman Migdał,
wiceprezes Wojewódzkiej Ochrony Środowiska w Katowicach druh
Mirosław Szemla, sołtys z Mesznej Antoni Kufel, sołtys  z Bystrej  Żywisław  Zasiadczuk, sołtys Wilkowic Ryszard Rączka. Byli również radni
Gminy Wilkowice i przedstawiciele OSP Ząb: druh Wojciech Lassak,
druh ze Słowacji Jan Strychlak. Na zawody przybyli: OSP Zabrzeg,
OSP Polska Cerekiew, OSP Siołkowa, OSP Bystra, OSP Lipnik, OSP
Wilkowice, OSP Szczyrk, OSP Zabełków, KM PSP Bielsko-Biała,
OSP Ujazd, OSP Międzybrodzie Żywieckie.
Starszy brygadier Adam Caputa powiedział: „cieszę się, iż jak na
razie dopisała pogoda. Tłumy ludzi świadczą, że zainteresowanie zawodami jest duże. Gratulujemy organizatorom inicjatywy i poziomu
organizacyjnego”.
Przewodniczący Rady Powiatu pan Roman Migdał powiedział:
„znowu jestem zaproszony na zawody strażackie, gdzie zawodnicy
będą pokazywać swój kunszt strażacki wytrenowania i szybkości, co
świadczy jak dobrze są przygotowani do gaszenia pożarów i niesienia pomocy potrzebującym. Życzę wszystkim strażakom wiele szczęścia, ale przede wszystkim zdrowia, aby wszystko to, co robią kończyło się powodzeniem”.
Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka uroczyście otworzył zawody i podziękował zaproszonym gościom, drużynom OSP i licznie
przybyłej publiczności. Podziękował również organizatorom - Straży Pożarnej w Wilkowicach za zorganizowanie II Zawodów Starych
Sikawek. Szczególnie podziękował druhowi Andrzejowi Durajowi,
który jest inicjatorem i twórcą tych zawodów, i który jest motorem
napędowym konkursu starych sikawek. Podziękował również  druhnom i druhom za to, iż, „pokazując ten kunszt udowadniają, że nie
tylko są gotowi do walki w zawodach, ale są gotowi nieść pomoc
i ratunek uczestnicząc w akcjach gaszenia pożarów. Ukazują również i podtrzymują tradycje wspaniałej historii Ochotniczych Straży
Pożarnych”. Zakończył tradycyjnym: „uważam zawody starych sikawek za otwarte”. Zawody odbywały się w trzech kategoriach: drużyna
męska, żeńska i młodzieżowa. Istota zawodów polegała na tym, iż
w odległości około piętnastu metrów ustawiano trzy cele, które jak
najszybciej należało strącić strumieniem wody z prądownicy podłączonej do ręcznej sikawki, którą wodą pompowało czterech strażaków ze zbiornika obok sikawki. Liczył się czas strącenia celów na
słupkach. Druga część zawodów to mierzenie długości strumienia
wody, podawanego przez ręczną pompę.
Mężczyźni: pierwsze miejsce: OSP Zabełków – czas 31,5 sekund,
drugie miejsce: OSP Ujazd – 40 sekund, trzecie miejsce: KM PSP
Bielsko-Biała – 45,9 sekund, czwarte miejsce: OSP Bystra - 46,5 sekund, piąte miejsce: OSP Zabrzeg – 56 sekund, szóste miejsce: OSP
Siołkowa – 63 sekundy, siódme miejsce: OSP Wilkowice - 89 sekund,

ósme miejsce: OSP Międzybrodzie Żywieckie – 104 sekundy, dziewiąte miejsce: OSP Szczyrk – 126 sekund.
W długości: pierwsze miejsce: OSP Bystra – 27 metrów, drugie
miejsce: OSP Ujazd – 26 metrów, trzecie miejsce: OSP Wilkowice
– 23 metry.
Drużyny kobiece: pierwsze miejsce - OSP Polska Cerekiew – 44,9
sekund, drugie miejsce – OSP Zabełków – 47,9 sekund, trzecie miejsce OSP Wilkowice – 59 sekund.
W drużynach młodzieżowych pierwsze miejsce: OSP Bystra – 50,7
sekund, drugie miejsce: OSP Ujazd – 51 sekund.
Nasza drużyna męska wystąpiła w składzie: Damek Jan, Wala
Mieczysław, Mrowiec  Mirosław, Wandzel Krzysztof, Wandzel Maciej,
Wandzel Jacek, Loranc  Jarosław.
Drużyna kobieca i młodzieżowa: Polak Patrycja, Przybyła Anna,
Konior Marta, Uroda Magda, Duraj Mateusz, Wandzel Kamil, Wandzel Mateusz.
Drużyna męska OSP Bystra: Szewczyk Mariusz, Mirowski Aleksander, Tokarczyk Kazimierz, Zawiła Przemysław, Rawski Tomasz,
Raszka Krzysztof, Dunat  Jakub.
Drużyna młodzieżowa: Woźnicki Adam, Matlak Wiktor, Raszka Łukasz, Cader Artur, Sromek Szymon, Gad Mateusz, Opyrchał Adam.
Sędzią Głównym zawodów był Polak Jarosław, pomagali mu: Damek Roman, Cader Kuba, Kubica Marek.
Na zakończenie zawodów drużyna OSP Lipnik dała występ pokazowy gaszenia pożaru sikawką motorową. Mocny strumień sikawki
motorowej pokazał jaki postęp nastąpił na odcinku ratowania pożarów. Członkom drużyn rozdano pamiątkowe puchary i cenne pamiątki. Najstarszym uczestnikiem zawodów był pan Tyc Roman z OSP
Zabrzeg, a najmłodszą uczestniczką Anna Mazur z OSP Ujazd.
Nastrój zawodów i święta podtrzymywała orkiestra, ale zepsuła
nastrój fatalna burza z opadami deszczu. Mimo to strażacy kontynuowali zawody i nie przestraszyli się deszczu. Co zostało im wynagrodzone grillowanymi kiełbaskami, napojami gorącymi. Dobrze było
razem, wspominali dawne spotkania, wspominali niektóre akcje ratowania dobytku przed pożarem. Z tymi miłymi akcentami rozjechali się
do swoich OSP obiecując, iż na przyszły rok znowu się spotkają na
trzecich już zawodach.
Jak powiedział dowódca zawodów: „nie byłoby sukcesu lub nawet
możliwości przeprowadzenia zawodów, gdyby nie sponsorzy drugich
gminnych zawodów starych sikawek”: Urząd Gminy w Wilkowicach,
OSP Wilkowice, OSP Lipnik, Spółka Wodociągowa Wilkowice, Radni
Gminy Wilkowice, Białek Sebastian i Ilona, Wala Jerzy, Jakubiec Kazimierz, Gabor Grzegorz, ks. Kuliga Franciszek, Rączka Paulina,  Kąkol Dorota – Restauracja Pod Kuźnią, Lipowieccy Alicja i Jacek, Wandzel Dariusz, WILBUD materiały budowlane i opałowe, INTERTECH
Fijak M, Geodezja Szczygłowscy, Olma Małgorzata i Bartosz, Dębiński Mirosław, Żarnowiecki Marek, Kawiarnia Zielona, Walczak Marcin
– usuwanie wgnieceń karoserii, Krupiński Franciszek, Świszcz Alicja,
Hańderek Wiesław, Kwaśny Jerzy, Kwaśny Józef, Czader Gabriela,
Wala Władysław, Konior Janusz, Kubica Marek, SPAWMASTER,
Janek Bogusław, AUTOBLAMECH, Skonecki Krzysztof, Adamiec
Aleksander, Czader Bartłomiej, Zipser Agnieszka, Romaniak Mateusz, Szramowiak Piotr, Mechanika poj. I elektromech. Gilowski Mirosław, Stacja paliw BOMAR, GAMA S.C., Damek Jan, Damek Jolanta,
Bożek Jacek, Kwiaciarnia – Gilowscy Monika i Sebastian, Mrowiec
Dorota, firma PROBUT, Polak Sławomir, Rączka Ryszard, Stolarstwo Polak Jarosław, Jakubiec Adam, Kwaśny Piotr, Pezda Jacek,
Piekarnia Łukaszek, Pagacz Henryk, Kwiaciarnia IKEBANA Januła
Adam, Sadowski Emil, Mędrek Tomasz, Pagacz Paweł, Grzybek Justyn Mechanika Samochodowa, Brzazgacz Maria, Klimczak Wacław,
Damek Jerzy, Zięba Jan, Laszczak Stefan, Jakubiec Bogusław, Walczak Sandra, Mędrek Krystyna, Bysko Jan – stolarz.
Wala Władysław
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Informacja dla osób, którym przysługuje prawo
do świadczeń rodzinnych lub świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach przypomina
mieszkańcom gminy uprawnionym do zasiłku rodzinnego, że z dniem
31 października 2014 r. kończy się okres zasiłkowy 2013/2014.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres
zasiłkowy 2014/2015 przyjmuje się od dnia 1 września 2014 r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września,
ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących
za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku, gdy
osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy
złoży wniosek z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia
30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia
31 grudnia. Od 1 listopada 2014 r. zasiłek rodzinny przysługuje osobom
uprawnionym jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 574,00 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności, zasiłek
rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty 664,00 zł.
Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015,
następuje na podstawie informacji o wysokości dochodów uzyskanych
przez członków rodziny w roku kalendarzowym 2013. W przypadku pogorszenia sytuacji finansowej rodziny, nie uwzględnia się dochodu utraconego. Utratę dochodu oraz jego wysokość należy udokumentować.
W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu w roku 2013,
uzyskany dochód w tym roku dzieli się przez liczbę miesięcy, w których
dochód ten został osiągnięty jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu
ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. W przypadku uzyskania dochodu  po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód
rodziny ustala się z uwzględnieniem dochodu powiększonego o kwotę
uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym
dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka (becikowe) oraz dodatek do zasiłku rodzinnego

z tytułu urodzenia dziecka,  przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia
lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od
10 tygodnia ciąży do porodu. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje osobom uprawnionym jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł,
Przypominamy osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, że z dniem 30 września 2014 r. kończy się okres  świadczeniowy 2013/2014.  
Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie
18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat
pod warunkiem, że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej. Na dziecko
posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez
względu na wiek dziecka.
Prawo do świadczenia z FA przysługuje, w przypadku bezskuteczności
egzekucji, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725,00
zł. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na okres świadczeniowy 2014/2015 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc
październik następuje do dnia 31 października. W przypadku, gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października,
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada. W celu złożenia wniosku lub uzyskania szczegółowych informacji
dotyczących warunków ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy zgłosić się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul Wyzwolenia 25.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach
Danuta Bieniek

Meszniański Peregrino. Harcmistrz Maciej Stwora
w Santiago de Compostela
Instruktor harcerstwa w stopniu harcmistrza i mieszkaniec  MesznejMaciej Stwora (lat 63) wyruszył  1 maja 2014 r. na szlak św. Jakuba- Camino de Santiago w Hiszpanii. Przez 25 dni wędrówki przemierzył 780
km. W doskonałym zdrowiu dotarł do  Santiago de Compostela. Przed
powrotem do kraju zaprosił pielgrzymów z Camino na Maryjny Szlak
Różańcowy z Mesznej do Sanktuarium Matki Boskiej Szczyrkowskiej
na Górce.
Jagoda Podolak: Kiedy po raz pierwszy pomyślałeś o Camino1
i w jaki sposób kondycyjnie przygotowałeś się do tej wyprawy?
Maciej Stwora: 4 lata temu (...). Do końca kwietnia tego roku byłem
na meszniańskim szlaku różańcowym 101 razy, w tym 40 razy  w Wielkim Poście - to było najlepsze przygotowanie!
Zdecydowałem, że pielgrzymka będzie trwać od 1 maja do 9 czerwca
-  40 dni.
Czasu było bardzo mało, ale zdążyłem się przygotować. 1 maja
o godzinie  4 rano wyruszyłem na Camino.
1    Istniejąca od ponad tysiąca lat Droga św. Jakuba jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok szlaków do
Rzymu i Jerozolimy. Szlak wiedzie do katedry w Santiago de Compostela.
Według legendy ciało św. Jakuba przewieziono łodzią do północnej Hiszpanii, a następnie pochowano w miejscu, w którym dziś znajduje się miasto
Santiago de Compostela.
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Co zabrałeś z sobą, ile ważył twój bagaż ?
Plecak ważył 7 kg. Wziąłem tylko to, co jest najpotrzebniejsze:  
spodnie, buty, bieliznę osobistą i rzeczy niezbędne do życia - minimum.
Wiedziałem, że droga jest daleka i że to wszystko będzie trzeba nieść.
Leciałem do Londynu samolotem, a potem z Londynu do Francji.
Wiedziałem, że mogę mieć tylko bagaż podręczny o wyznaczonych
wymiarach.
Dlaczego Katedra w Santiago de Compostela w północno - zachodniej Hiszpanii jest dla pielgrzymów tak ważna?
Są tam relikwie św. Jakuba.
Szlak jest znany od 1000 lat i jest to jeden z bardziej osobliwych
szlaków pielgrzymkowych, obok Rzymu i Jerozolimy.
Autentyczny  pielgrzym marzy, by chociaż raz w życiu  wybrać się do
Ziemi Świętej,  Rzymu bądź do  Santiago de Compostela.
Wyruszyłeś z miasteczka Saint-Jean-Pied-de-Port, które leży po
francuskiej stronie Pirenejów szlakiem Camino Francese.
Tam przybyłem i od razu udałem się do biura pielgrzymkowego, gdzie
otrzymałem paszport pielgrzyma, który jest wizytówką każdego peregrino, pozwala też otrzymać nocleg na szlaku.
Nie przypomina on klasycznego paszportu?!
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SKUP-SPRZEDAŻ-SERWIS
SAMOCHODY
MOTORY, SKUTERY, QUADY

FITI-CAR
WILKOWICE
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Lek.med. Maciej Majcherczyk
specjalista chorób wewntrznych
ENDOKRYNOLOG
USG tarczycy
Gabinet lekarski:
Szczyrk ul.Zdrowia 1
Rejestracja telefoniczna tel. 608 582 576
www.endokrynologmajcherczyk.pl
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PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY
Okres kredytowania - 11 miesięcy
Kwota kredytu 3.000 zł.

Parametry

Koszty/zł/

Rata kredytu
Łączna kwota wszystkich opłat, prowizji i innych
kosztów związ. z zawarciem umowy, w tym:
1. prowizja
2. koszt zabezpieczenia
Suma odsetek

287,25
94,00

Całkowity koszt kredytu

263,69

90,00
4,00
169,69

Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Nakład 2000 szt.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43–365 Wilkowice
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43–365 Wilkowice
Tel.
(+48
33) 499
00 77 w. bezpłatna
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od 8.00
do 15.00), Gminy
e-mail: Wilkowice.
redaktor@wilkowice.pl
Głos(+48
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Wilkowice,
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00 77 w. 414
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od 8.00
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Redaktor
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Redaktor
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Redakcja zastrzega
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Nie. To taki paszport z imieniem i nazwiskiem, numerem
dowodu czy autentycznego
paszportu oraz datą rozpoczęcia pielgrzymki i jej ukończenia.
Otrzymałem
pieczątkę,
która upoważniała mnie, by
otrzymać nocleg. I następnego dnia mogłem spokojnie wyruszyć.   Już na noclegu otrzymałem
dodatkowo opis całej trasy na 34 dni.   W schronisku tzw. alberdze
przeglądałem te materiały i doszedłem do wniosku, że mam   6 dni
zapasu – w razie gdyby na trasie coś mi się przydarzyło.
Przyznasz, że to kunszt odwagi pielgrzymować samemu!
Wyruszyłem samotnie 2 maja o godzinie 6 rano.  Przez pierwsze
6 km nie spotkałem nikogo, żadnej żywej duszy!
W miejscowości Orisson na wysokości ponad 800 m n. p. m. mieściło się kolejne górskie schronisko; tam można było dostać kawę
i coś zjeść.
Jak wyglądają takie albergi - schroniska na szlaku pielgrzymkowym?
Albergi  przypominają - tak jak u nas w kraju - schroniska młodzieżowe. W albergach można się posilić, są albergi, w których można
przygotować sobie samemu obiadokolacje. Wszystkie są z noclegami
i są odpłatne. Ceny są różne od 5 euro do 10 euro. Tak samo posiłki
są od 8 do 10 euro.
Dochodzisz do pierwszego schroniska i co się dzieje?
Wtedy już spotkałem pierwszych pielgrzymów. Kiedy przeszedłem
21 km na wysokość 1450 m n. p. m. do miejscowości Col de Lepoeder.  Okazało się, że byłem pierwszy - wszystkich wyprzedziłem.
Spodnie do kolan miałem mokre i brudne, bo padał  deszcz .
Do pierwszej miejscowości dotarłem o godz. 13:30. Wtedy doszło
do mnie dwóch młodych pielgrzymów chłopak i dziewczyna. Chłopak
odezwał się do mnie po angielsku (...). Okazało się, że oboje pochodzą z Kanady - dziewczyna ma na imię Kala (26 lat), chłopak  Aron
(24 lata).
Opowiedziałem im o sobie skąd pochodzę. Nie wiedzieli,  gdzie leży
Polska!
Fenomen tego spotkania polegał na tym, że byli to ludzie niewierzący...
Tak. Byłem  trochę zdziwiony, że chodzili ze mną do kościoła. Kala
zaproponowała przejście razem do Santiago. Ustaliliśmy, że będziemy wychodzić o godz. 6:00 rano. Ok. godz. 9:00 robiliśmy sobie małą
przerwę na kawę, chwilę rozmawialiśmy. Postanowiliśmy, że oni będą
mnie uczyć angielskiego, a ja ich będę uczył języka polskiego (...).
Czy pielgrzymi mają na szlaku swoje pozdrowienie, coś co pozwala się im zidentyfikować - oprócz plecaka oczywiście?
Pozdrawiają się zwrotem BUEN CAMINO!
Na szlaku oprócz Kanadyjczyków spotkałem pielgrzymów z Korei,
z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Brazylii, Niemiec, Hiszpanii, Anglii, Słowacji, Danii... W Santiago spotkałem panią z Australiibyła z pochodzenia Żydówkę - szła szlakiem św. Jakuba.
Pod koniec pielgrzymki spotkaliśmy 3 pielgrzymów ze Stanów Zjednoczonych - dwóch chłopaków i dziewczynę. Okazało się że są policjantami. Wspólnie weszliśmy do Santiago.
Jak wyglądały oznaczenia na szlaku?
Na szlaku były  żółte strzałki, albo muszle - jak głosi legenda św.
Jakub przybył do Hiszpanii na wielkiej muszli.
Dodajmy jeszcze, że po dotarciu do samej katedry można pielgrzymować dalej, bo aż na wybrzeże Oceanu Atlantyckiego. To 3 dni drogi
od Santiago. Istniała taka średniowieczna tradycja, wedle której  pielgrzymi  tam palili swoje szaty i zabierali muszelkę na znak tego, że
dotarli na miejsce.
Tak. Muszelkę otrzymuje się zaraz kiedy dostaje się paszport.
Do miejscowości Fisteria nad Oceanem Atlantyckim  rzeczywiście
się dochodzi piechotą 3 dni (...). Kiedy my doszliśmy do Santiago był  
poniedziałek. Plan był taki, że we środę wyruszymy nad ocean  piechotą, ale jak się okazało  prognoza pogody była niepomyślna - zapowiadali 4 dni opadów! Postanowiliśmy, że nie ma sensu iść.
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Ustaliliśmy, że w przyszłym roku, jak razem pójdziemy do Santiago
- a będzie pogoda - to pójdziemy nad ocean. Po zakończonej mszy
świętej wszyscy udaliśmy się na obiad pożegnalny, po nim już każdy
się rozchodził w swoim kierunku.
W jakich nastojach byli pielgrzymi-peregrino?
Ludzie byli przeszczęśliwi! Widziałem przy katedrze ludzi, których
mijałem na szlaku - czuło się jakby tych ludzi znało się lata. Było to
coś pięknego. Warto to przeżyć!
Kala i Aron mieli jeszcze w planie iść w kierunku Porto do Portugalii  320 km. Zostało im jeszcze 15 dni czasu. Ponieważ zaplanowane
34 dni wędrówki przeszliśmy  w ciągu 25.
Tempo było harcerskie: 12 minut szliśmy 1 km (...). Ja zostałem
5 dni i zwiedziłem dokładnie całe Santiago - znam je już jak Bielsko!
Jak wygląda katedra?
Sama Katedra mnie zaskoczyła.
Jak dochodziliśmy do Santiago było ją już widać 5 km wcześniej.
Jest ogromna i wspaniała, ale bardzo zaniedbana (...). Ma dużo bocznych ołtarzy.
Relikwie św. Jakuba są na dole. Sama postać  św. Jakuba w ołtarzu jest  ze złota - obłapia się go i dziękuje. Schodzi się następnie
do podziemia, tam są relikwie św. Jakuba, przed którymi w 1982 roku
modlił się Jan Paweł II, no i myśmy się też modlili.
Główna msza jest przeważnie o godzinie 12:00 - codziennie dla
pielgrzymów.
Przyjechał tam biskup ze Słowacji, więc byłem na mszy odprawianej po słowacku. Byłem też na mszy, na którą przyjechali Polacy (...).
Pięknie śpiewali. Zapytałem z jakiej są miejscowości. Byli to Polscy
Niemcy – śpiewali przepięknie polskie pieśni maryjne.
Maciej przyniósł do studia aż dwa certyfikaty pielgrzyma tzw.
compostele, które peregrino otrzymują po dotarciu do katery
w Santiago de Campostela.
Jedna compostelka   jest   tradycyjnie   od św. Jakuba, a druga od
św. Franciszka.
Św. Franciszek   w 1214
roku również wędrował do
Santiago de Compostela
jako pielgrzym, do grobu św.
Jakuba i dlatego Franciszkanie raz na 100 lat wydają
swoją compostelę.
Oprócz przeżyć duchowych nie bez znaczenia są
te natury fizycznej - straci- Podczas XV Dni Mesznej, w dniu 23 sierpnia
Pan Maciej Stwora otrzymał podziękowania
łeś 10 kg...
Spotykałem pielgrzymów z rąk Wójta Gminy Wilkowice Mieczysława
mających kłopoty tj. obrzęki Rączki oraz Sołtysa Wsi Meszna Antoniego
Kufla.
nóg.
Ja  nie czułem zmęczenia
- przeszedłem całą trasę bez ani jednego pęcherza, bez otarcia stóp,
czy innych dolegliwości. Pamiętam jednak dzień, kiedy było 33 stopnie ciepła. W otwartej górskiej przestrzeni  nie było ani grama cienia
(...).
Zrobiłem badanie po powrocie - wyniki są bardzo dobre - lekarz
powiedzial, że mogę iść do Santiago ponownie, bo dobrze mi to robi!
Czy takie pielgrzymowanie 40-dniowe, to duży koszt?
Sam przelot samolotami tam i z powrotem, i pobyt - wyniosło to
5800 zł.
O czym rozmawiałeś ze św. Jakubem przed powrotem do Polski - jeżeli to nie była zbyt prywatna rozmowa?
Przede wszystkim dziękowałem za to, że mogłem iść, za dar zdrowia, rodzinę, parafię, Krąg Harcerski, który bardzo mocno mnie wspierał - każdego dnia otrzymywałem smsy. Jestem im bardzo wdzięczny!
Życzę wszystkim, aby ich marzenia - tak jak moje - się spełniły!
Dziękuję za rozmowę.
Jagoda Podolak
Rozmowa jest fragmentem obszernego wywiadu radiowego   dla
Beskidzkiego Radia Katolickiego, który znajdziecie Państwo na stronie: Meszna.eu.
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