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Wójt Gminy Wilkowice
Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bystrej Śląskiej

Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej
zapraszają

na obchody z okazji

Święta Odzyskania Niepodległości
Plan u r o c z y s t o ś c i
11 list o p a d a 2 0 1 4 r o k u
9.10 – 9.20
zbiórka wszystkich delegacji wraz ze
sztandarami pod budynkiem Urzędu Gminy
w Wilkowicach,
9.20

złożenie kwiatów i zniczy przez delegacje pod
pomnikiem w Wilkowicach,

9.40 – 10.00
przejazd do Kościoła pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Bystrej Śląskiej,
10.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele
parafialnym w Bystrej Śląskiej,

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Wilkowice!
Sołtysi i Rady Sołeckie zapraszają na
zebrania przedwyborcze z kandydatami na
radnych i Wójta Gminy Wilkowice, które
odbędą się:
• Meszna: 5 listopada br., godzina 17:00
w sali Domu Strażaka przy ul. Szkolonej 263;
• Wilkowice: 6 listopada br., godzina 17:00
w sali Domu Strażaka przy ul. Strażackiej 3;
• Bystra: 10 listopada br., godzina 17:00
w sali Domu Strażaka przy ul. Klimczoka 105.
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11.00 odsłonięcie nowej tablicy na ścianie kaplicy przy
Kościele parafialnym, upamiętniającej wybitnych
urzędników i nauczycieli z Bystrej Śląskiej
i Mikuszowic,
11.15 Akademia z okazji Święta Odzyskania
Niepodległości w Gimnazjum im. Juliana Fałata
w Bystrej: przywitanie gości, przemówienie Wójta
Gminy Wilkowice, program artystyczny w wykonaniu
uczniów z Gimnazjum w Bystrej.
ZAPRASZAMY !!!

KANALIZACJA W CAŁEJ GMINIE

W dniu 8 października 2014 r. Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka podpisał umowę z firmą Biuro
Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o. z Gliwic na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego”.
Koszt projektu brutto: 1.199.250,00 zł.
Dofinansowanie: ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2007-2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
Termin realizacji: do 16 listopada 2016 r.
Cel: Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej na tych obszarach gminy, gdzie do tej pory sieć kanalizacyjna nie była budowana.

REALIZACJA TEGO PROJEKTU JEST BARDZO WAŻNA DLA SPOŁECZNOŚCI CAŁEJ GMINY, BO:

1. Gmina musi posiadać nową dokumentację projektową i wymagane pozwolenia zgodnie
z obowiązującymi obecnie przepisami prawa.
2. Tylko taka dokumentacja daje możliwość ubiegania się o duże środki finansowe
z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji.
3. Działanie to pozwoli uporać się z problemem ścieków na terenie całej Gminy.
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu aktywizację mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LGD Ziemia Bielska
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

POZNAJEMY MAGURKĘ NA SPORTOWO - ORGANIZACJA
CYKLU ZAWODÓW SPORTOWYCH
W pierwszą sobotę października, podobnie jak co roku, na trasach biegowych w szczytowych partiach Magurki Wilkowickiej
zorganizowane zostały jesienne biegi przełajowe. Zawody odbyły się, jako trzecie z cyklu zawodów sportowych organizowanych
w ramach zadania pn. „Poznajemy Magurkę na sportowo - organizacja cyklu zawodów sportowych” realizowanego w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” –
mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, w ramach Lokalnej
Grupy Działania „Ziemia Bielska”.
Dzięki dofinansowaniu zawodów każdy uczestnik otrzymał

bezpłatnie posiłek, okolicznościowy dyplom oraz ulotkę promocyjną z mapą i profilami tras, zaś
najlepsze zawodniczki i najlepsi
zawodnicy otrzymali medale, puchary i nagrody.
Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników imprezy czuwała wykwalifikowana grupa
medyczna, zaś podczas przerwy
pomiędzy poszczególnymi biega- Rywalizacja przedszkolaków
mi, przybyli na zawody, ratownicy
Beskidzkiej Grupy GOPR zaprezentowali podstawowe szkolenie
medyczne dla wszystkich zgromadzonych zawodników.
Wyniki zawodów oraz galeria zdjęć dostępne na oficjalnej
stronie Gminy Wilkowice www.
wilkowice.pl.
Szkolenie medyczne ratowników
MM Beskidzkiej Grupy GOPR

WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław
Rączka między innymi:
• uczestniczył w Powiatowych Zawodach Młodzieżowych Drużyn
OSP w Szczyrku;
• brał udział w częściowych odbiorach prac przygotowujących
nowy samochód pożarniczy dla OSP Meszna;
• podpisał umowę z gliwicką firmą HYDROSAN na zaprojektowanie nowej dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Wilkowice;
• wziął udział w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu III
Wieku w Wilkowicach;
• brał udział w rozpoczęciu I Otwartych Mistrzostw Śląska w kwalifikowanej pierwszej pomocy strażaków OSP, zorganizowanych
przez OSP Bystra;
• wziął udział w uroczystym otwarciu Szlaku Papieskiego na terenie Gminy Wilkowice;
• z okazji Dnia Edukacji Narodowej spotkał się i wręczył nagrody wybitnym nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych
z terenu gminy;
• wziął udział w końcowym odbiorze robót budowlanych zbiornika
retencyjnego w Wilkowicach;
• przeprowadził, wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy, wykład pt. „Samorząd lokalny w kontekście Społeczeństwa Obywatelskiego” dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku;
• wziął udział w zebraniu walno-wyborczym Kółka Rolniczego
w Wilkowicach;
• wziął udział w jubileuszu setnych urodzin mieszkanki Mesznej,
Pani Julii Pezdy.
W ostatnim miesiącu zostały ogłoszone przetargi na następujące
zadania:
2

• dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem z obsługi systemu nagłośnienia, oświetlenia, projekcji obrazu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Wilkowice;
• dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem z obsługi systemu zaciemnienia okien i kotar scenicznych na potrzeby
Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Wilkowice;
• dostawa wraz z montażem foteli estradowych i foteli wolnostojących na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Wilkowice
• przebudowa budynku Starej Szkoły w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 266 – część socjalna;
• sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.
Przebudowa budynku Starej Szkoły w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 266 – część socjalna;
• 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 2;
• zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wilkowice
poprzez ich odśnieżanie;
• sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice.
Podpisano umowy na realizację następujących zadań:
• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice z firma Biuro
Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp.
z o.o. z Gliwic;
• budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem zasilającym w Mesznej w Gminie Wilkowice.

Głos Gminy Wilkowice

Uchwały podjęte na sesji w dniu 24 września 2014 R., w sprawie:
LI/427/2014

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na rok 2014,

LI/428/2014

wprowadzenia zmian do WPF, na lata 2014 - 2021,

LI/429/2014

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów,
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Wilkowicach przy ul. Wypoczynkowej, zabudowanej
budynkiem o numerze porządkowym 5, oznaczonej jako działka nr 3319/202,
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Wilkowicach przy ul. Wypoczynkowej, oznaczonej jako
działka nr 3319/261,
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Wilkowicach przy ul. Wypoczynkowej, oznaczonej
jako działka nr 3319/200,
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Gminy Wilkowice, Rady Powiatu Bielskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów wójta w dniu 16 listopada 2014 r.,
udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu,
przejęcia od Województwa Śląskiego zadań w zakresie wykonania odwodnienia terenów przyległych do
drogi wojewódzkiej nr 942 w rejonie Bystrej, w gminie Wilkowice.

LI/430/2014
LI/431/2014
LI/432/2014
LI/433/2014
LI/434/2014
LI/435/2014

OGŁOSZENIE
Informuję, że w dniu 10 listopada 2014 roku (tj. poniedziałek) Urząd
Gminy w Wilkowicach będzie nieczynny.

Ww. dzień jest wyznaczonym dniem wolnym za święto przypadające w sobotę tj. za dzień 1 listopada 2014
r. na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz. U.
z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.)

Informacja
W związku ze zbliżającymi się wyborami do jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborami Wójta Gminy Wilkowice,
zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r., przypominamy mieszkańcom sołectwa Wilkowice o zmianach granic obwodów
głosowania:
Nr
obwodu
głosowania

1

2

3

4

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Granice obwodu głosowania

Sołectwo Wilkowice: ul. Astrów, Borowików, Borsucza, Brzozowa, Cienista, Cisowa, Cmentarna,
Dębowa, Górska ,Grabowa, Gruntowa, Halna, Harcerska, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaworowa,
Jesionowa, Jodłowa, Kaczeńców, Karpacka, Klonowa, Krótka, Krucza, Kukułcza, Kurkowa, Leszczynowa,
Letniskowa, Magurka Łodygowicka, Magurka Straceńska, Magurka Wilkowicka, Maków, Modrzewiowa,
lewa strona ul. Myśliwskiej, Na Huciska, Nad Wilkówką Nr od 2-36, Narciarska, Olchowa, Olimpijczyków,
Orzechowa, Pieczarkowa, Ptasia, Rogacz, Rydzów, Sarnia, Siewna, Skowronków, Sosnowa, Szarotek,
Szklana, Szkolna, Ślusarska, Świerkowa, Tęczowa, Turystyczna, Wilcza, Wilgi, Wiosenna, Wyzwolenia
nr parzyste od 202 do końca, nr nieparzyste od 135 do końca, Zajęcza, Zawilców, Zawiła Zimnik, Żniwna
Sołectwo Wilkowice: ul. Agrestowa, Bławatków, Bratków, Cicha, Chabrowa, Do Boru nr od 2-8 i nr od 1317, Dworcowa, Dworkowa, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Fiołków, Frezji, Furmaniec, Gościnna, Gołębia
nr od 5-9, Gruszowa, Jagodowa, Jasna, Jeżynowa, Koszykowa, Łubinowa, Malwowa, Miła, Modra, Na
Wałach, Ogrodowa, Orna, Piaskowa, Południowa, Poziomkowa, Prosta, Pszenna, Rolnicza, Równa,
Rzemieślnicza, Skośna, Topolowa, Tulipanów, Ustronna, Wesoła, Wiklinowa, Wodna, Wilkowska,
Wyzwolenia nr parzyste od 56-74 i od nr 116-200 ,Zacisze, Ziołowa, Żwirowa Żytnia, Żywiecka nr
parzyste od 104 do końca, nr nieparzyste od 135 do końca
Sołectwo Wilkowice: ul. Borowa, Bukowa, Chmielna, Długa, Dobra, Falista, Graniczna, Jesienna,
Kalinowa, Kolejowa nieparzyste od 7-21, 22, od nr 23 do końca, Kolorowa, Kościelna, Kręta, Krokusów,
Krzywa, Krzywe Koło, Kwiatowa, Leśna, Malinowa, Mała, Mokra, Nadbrzeżna, Nad Wilkówką Nr 1, od
46-48, Niecała, Pod Kaplą, Pogodna, Potoczek, Promienista, Różana, Sadowa, Skalna, Spadzista,
Strażacka, Stroma, Szczytowa, Warzywna, Wierzbowa, Wiśniowa, Wyzwolenia nr parzyste od 80-114,
nr nieparzyste od 97 -133A, Zielona, Żywiecka nr nieparzyste od 9-119, Żywiecka nr parzyste od 6 – 96,
Sołectwo Wilkowice: ul. Bajeczna, Do Boru nr 9, od 22-62, Do Lasku, Gołębia nr od 14-27, Grabecznik,
Gwiezdna, Kamienna, Kolejowa nr 5, nr parzyste od 8-20 i 22A, Księżycowa, Miodowa, Nad Białką,
Nieduża, Osiedlowa, Parkowa, Pasieczna, Pochyła, Relaksowa, Robotnicza, Samotna, Słoneczna,
Słowicza, Spacerowa, Sportowa, Sucha, Swojska, Wąska, Wypoczynkowa, Wyzwolenia nr parzyste od
16-42, nr nieparzyste od 17-95, Zamknięta, Zaułek, Zielna, Złota,

Gimnazjum
ul. Szkolna 8
Wilkowice

Przedszkole Publiczne
ul. Strażacka 13
Wilkowice

Szkoła Podstawowa
ul. Kościelna 10
Wilkowice

Urząd Gminy
ul. Wyzwolenia 25
Wilkowice

Jednocześnie informujemy, że nie nastąpiły zmiany w obwodach głosowania w sołectwach Bystra i Meszna.
Głos Gminy Wilkowice
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OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowicach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów
na radnych do Rady Gminy Wilkowice w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Wilkowicach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:
Okręg Nr 1
1. STANA Jakub Krzysztof, lat 25, zam. WILKOWICE
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. PAWLUSIAK Józef, lat 58, zam. WILKOWICE
zgłoszony przez KWW STRAŻAKÓW GMINY WILKOWICE - lista nr 27
3. DOBIJA Alicja Agnieszka, lat 20, zam. WILKOWICE
zgłoszona przez KW PARTIA ZIELONI - lista nr 29
Okręg Nr 2
1. BYSKO Adam Jan, lat 39, zam. WILKOWICE
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. PAŁUS Krzysztof Paweł, lat 21, zam. WILKOWICE
zgłoszony przez KWW MŁODZI W SAMORZĄDZIE - lista nr 26
3. RĄCZKA Michał Jan, lat 63, zam. WILKOWICE
zgłoszony przez KWW STRAŻAKÓW GMINY WILKOWICE - lista nr 27
Okręg Nr 3
1. SZRAMOWIAT Piotr Wojciech, lat 49, zam. WILKOWICE
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. DURAJ Andrzej, lat 61, zam. WILKOWICE
zgłoszony przez KWW STRAŻAKÓW GMINY WILKOWICE - lista nr 27
3. WALIGÓRA Jerzy Józef, lat 68, zam. WILKOWICE
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KLIMCZOK-BYSTRA
- lista nr 28
Okręg Nr 4
1. KACPRZAK Joanna, lat 19, zam. WILKOWICE
zgłoszona przez KWW MŁODZI W SAMORZĄDZIE - lista nr 26
2. POLAK Andrzej, lat 67, zam. WILKOWICE
zgłoszony przez KWW STRAŻAKÓW GMINY WILKOWICE - lista nr 27
Okręg Nr 5
1. KAWKA Zygmunt Piotr, lat 44, zam. WILKOWICE
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. MAŚLANKA Bożena Maria, lat 46, zam. WILKOWICE
zgłoszona przez KWW STRAŻAKÓW GMINY WILKOWICE - lista nr 27
Okręg Nr 6
1. WITUŚ Piotr Mirosław, lat 26, zam. WILKOWICE
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. KĄKOL Józef, lat 66, zam. WILKOWICE
zgłoszony przez KWW STRAŻAKÓW GMINY WILKOWICE - lista nr 27
Okręg Nr 7
1. WŁODARZ Barbara, lat 43, zam. WILKOWICE
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. ZBOROWSKA Ewelina Marta, lat 28, zam. WILKOWICE
zgłoszona przez KWW MŁODZI W SAMORZĄDZIE - lista nr 26
3. WĘDZICHA Maria, lat 56, zam. WILKOWICE
zgłoszona przez KWW STRAŻAKÓW GMINY WILKOWICE - lista nr 27
4. KURKOWSKA-CHWASTEK Anna Ewa, lat 51, zam. WILKOWICE
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KLIMCZOK-BYSTRA
- lista nr 28

Okręg Nr 8
1. BAKALARSKA Magdalena Otylia, lat 46, zam. WILKOWICE
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. STAWINOGA Marcin Michał, lat 36, zam. WILKOWICE
zgłoszony przez KWW STRAŻAKÓW GMINY WILKOWICE - lista nr 27
3. SZCZEPAN Mirosław, lat 50, zam. WILKOWICE
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KLIMCZOK-BYSTRA
- lista nr 28
Okręg Nr 9
1. WALECZEK Piotr Józef, lat 40, zam. BYSTRA
zgłoszony przez KWW STRAŻAKÓW GMINY WILKOWICE - lista nr 27
2. WACHT Edward Jerzy, lat 65, zam. BYSTRA
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KLIMCZOK-BYSTRA
- lista nr 28
Okręg Nr 10
1. MAŚLANKA Anna Karolina, lat 73, zam. BYSTRA
zgłoszona przez KWW STRAŻAKÓW GMINY WILKOWICE - lista nr 27
2. BINDA Krzysztof Marek, lat 36, zam. BYSTRA
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KLIMCZOK-BYSTRA
- lista nr 28
Okręg Nr 11
1. RAWSKI Tomasz Łukasz, lat 30, zam. BYSTRA
zgłoszony przez KWW STRAŻAKÓW GMINY WILKOWICE - lista nr 27
2. CADER Zenon Henryk, lat 48, zam. BYSTRA
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KLIMCZOK-BYSTRA
- lista nr 28
Okręg Nr 12
1. PIELESZ Piotr Marek, lat 65, zam. BYSTRA
zgłoszony przez KWW STRAŻAKÓW GMINY WILKOWICE - lista nr 27
2. WACHT Karol Edward, lat 20, zam. BYSTRA
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KLIMCZOK-BYSTRA
- lista nr 28
Okręg Nr 13
1. OLMA Bartosz, lat 34, zam. BYSTRA
zgłoszony przez KWW STRAŻAKÓW GMINY WILKOWICE - lista nr 27
Okręg Nr 14
1. BRZAZGACZ Maria Teresa, lat 60, zam. WILKOWICE
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KLIMCZOK-BYSTRA
- lista nr 28
2. KUFEL Antoni Józef, lat 60, zam. MESZNA
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA MESZNEJ - lista nr 31
Okręg Nr 15
1. KOCHAJ Jerzy Tadeusz, lat 57, zam. MESZNA
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. STWORA Maciej Piotr, lat 63, zam. MESZNA
zgłoszony przez KWW WSPÓLNA WIEŚ - lista nr 30
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowicach
Agnieszka Ziętek

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowicach z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Wilkowice
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) Gminna Komisja Wyborcza
w Wilkowicach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Wilkowice:

1.

RĄCZKA Mieczysław, lat 60, wykształcenie średnie,
zam. WILKOWICE, nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KWW STRAŻAKÓW GMINY WILKOWICE
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowicach
Agnieszka Ziętek
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Bo najważniejsze jest myślenie nie tylko o sobie...”
czyli o sukcesie bajkopisarzy ze Szkoły Podstawowej im. W. Jagiełły w Wilkowicach

Kilka dni temu ogłoszona została lista tegorocznych laureatów
Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Chcecie bajki...Oto bajka”,
organizowanego w ramach Jesiennych Dni Książki - Buczkowice
2014. Ze Szkoły Podstawowej im. W. Jagiełły w Wilkowicach na konkurs wysłano ponad 30 bajek, które napisali uczniowie klas od III-VI.
Cieszymy się ogromnie z sukcesu naszych uczniów, którzy zostali
laureatami powyższego konkursu. Są to - Kamil Marszałek, uczeń kl.
IV a, który pracował po kierunkiem pani Wiesławy Stolarczyk - Kos
oraz uczennica kl. VI b, Amelia Halama, która pracowała pod kierunkiem pani Katarzyny Męcner. Niżej prezentujemy fragmenty zwycięskich bajek. Utwory w całości będzie można przeczytać na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. W. Jagiełły w Wilkowicach - www.
spwj.edu.pl oraz w książce, którą po ogłoszeniu wyników konkursu
opracują organizatorzy tego literacko-plastycznego wydarzenia. Laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Zespół Promujący Szkołę

„BAŚŃ O CZTERECH BRACIACH”
W odległej krainie Trzech Dębów i Ośmiu Sosen, do której można
było przybyć jedynie z nurtem najszerszej rzeki w świecie, w starej
chatce mieszkał ojciec z czterema synami – OLO, ULI, ELO i najmłodszy MAGO. Powodziło im się całkiem dobrze, jedzenia nie brakowało, opału na zimę też nie, jednakże w sąsiedztwie mieszkała
samotna staruszka, której szczęście nie dopisało. Każdego dnia martwiła się dniem następnym.

Pewnego dnia czterej bracia wybrali się na ryby nad jezioro znajdujące się na granicy ich krainy, gdyż poprosił ich o to ojciec. Wędrując tam rozmawiali. Najmłodszy Mago powiedział, iż częścią połowu
podzieli się ze staruszką, aby nie musiała się kłopotać jutrzejszym
dniem. Został za to wyśmiany przez swoich starszych braci. (...)”
(autor: Kamil Marszałek, kl. IV a)

„Ptasie królestwo”
Był chłodny, listopadowy dzień, gdy Eleanor szła przez las. Eleanor
miała długie, czarne włosy i ciemne, błyszczące oczy. Dziewczynka
była w złym nastroju, gdyż nie lubiła takiej pogody, wolała, gdy było
ciepło i świeciło słońce. Eleanor wracała właśnie od swojej koleżanki
Hannah, która mieszkała na drugim końcu lasu. Dziewczynce właściwie nie wolno było wracać przez las, choć nie wiedziała dlaczego
rodzice jej tego zabraniali. Zawsze, gdy pytała ich o to, odpowiadali,
że to niebezpieczne, natomiast jej bracia twierdzili, że to dlatego, że
tam straszy. Eleanor szła tędy pierwszy raz i trochę się bała, gdy nagle zza drzew wyłoniła się dziwna postać, która przypominała trochę
skrzyżowanie człowieka z ptakiem. Eleanor pomyślała, że może to
jej bracia robią sobie z niej żarty, ale gdy kreatura odezwała się nieziemskim głosem, niepodobnym do niczego, co do tej pory słyszała
bardzo się przestraszyła.
Człowiek-Ptak powiedział:
- Witaj! Nie musisz się mnie obawiać, jestem twoim przyjacielem.
(...)”
(autorka: Amelia Halama, kl. VI b)

PRACOWITY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO
PRZEDSZKOLAKÓW Z WILKOWIC
Wrzesień dla nowych przedszkolaków jest miesiącem pełnym wyzwań i nowych doświadczeń. Małe dziecko w nowym otoczeniu czuje
się osamotnione i zagubione, mimo iż opiekunowie starają się stworzyć mu atmosferę bezpieczeństwa i radości. Dzieci w różny sposób przechodzą początkowy okres przedszkola. Często pojawia się
płacz, złość, czy niechęć do kontaktów z otoczeniem, są to zachowania zupełnie naturalne, gdyż sytuacja w jakiej znalazło się dziecko jest dla niego stresująca, a miejsce i osoby zupełnie obce. Mały
przedszkolak musi odnaleźć się w dużej grupie dzieci, co jest dla
niego wyjątkowo trudne, gdyż w domu cała uwaga skupiała się tylko
na nim. Oczywiście zdarza się, iż niektóre dzieci już od pierwszych
chwil świetnie aklimatyzują się w nowym otoczeniu, dlatego każde
dziecko traktujemy indywidualne. Bardzo ważne jest, aby od początku wspierać małego przedszkolaka w tych trudnych momentach i dać
mu odpowiednią ilość czasu na adaptację.
Nie tylko dla maluszków
pierwsze miesiące w przedszkolu były pełne nowych
doświadczeń, również starsze dzieci miały okazję nauczyć się czegoś nowego,
ponieważ nasze przedszkole odwiedzili ratownicy medyczni. Przedszkolaki uczyły się wykonywać masaż
serca, poznawały zasady
wykonywania opatrunków, a także dowiedziały się pod jakie numery
telefonów należy dzwonić w razie wypadku. Ważne jest, aby już od
najmłodszych lat uświadamiać dzieciom, jak ważne jest udzielanie
pomocy osobom poszkodowanym oraz jak powinny zachować się

w sytuacji zagrożenia, gdy w pobliżu nie ma osób dorosłych. Również
dzięki spacerom w okolice skrzyżowania, przedszkolaki przypominały sobie oraz uczyły się, jak należy zachowywać się na drodze, jak
bezpiecznie przechodzić na drugą stronę ulicy oraz co oznaczają poszczególne kolory na sygnalizacji świetlnej. Celem wszystkich działań
podejmowanych w ostatnim czasie jest, aby każde dziecko wiedziało,
iż życie, zdrowie i bezpieczeństwo jest dla niego najważniejsze.
Oczywiście czas spędzany w przedszkolu wiąże się głównie z zabawą, wesołą atmosferą i różnego rodzaju atrakcjami, dzięki którym
przedszkolaki mogą aktywnie i miło spędzać czas. We wrześniu
i październiku do naszego przedszkola zawitał teatrzyk objazdowy
„Skrzat”, który przedstawił nam bajkę pt. „O babci, krasnalu i kolorowych kulkach”. Z kolei w grupie Żółwików i Smokusiów został zaprezentowany „I cykl podróży muzycznych”. Barwne przebrania aktorów,
atrakcyjne rekwizyty oraz wesołe piosenki, bardzo spodobały się zarówno młodszym, jak i starszym odbiorcom, którzy, nie tylko oglądali,
ale i aktywnie brali udział w przedstawieniu poprzez wspólny śpiew
i rozmowy z postaciami z bajki. Występ teatrzyku został doceniony
przez dzieci gromkimi brawami.
Piękna pogoda oraz okolica, w jakiej znajduje się nasze przedszkole, sprawia, iż dzieci mogą na co dzień obcować z otaczającą
przyrodą, która o tej porze roku zachwyca nas swoimi kolorami. Wysokie temperatury pozwalają nam na długie spacery, a także zbieranie darów jesieni, takie jak: kasztany, liście, żołędzie, które po
powrocie do przedszkola zamienią się w wesołe ludziki i ozdabiają
nasze kąciki przyrody. Mamy nadzieję, że jesienne słońce sprawi,
iż będziemy mieli dużo energii do podejmowania nowych wyzwań
podczas nachodzącej zimy.
Mariola Fitrzyk
Przedszkole Publiczne w Wilkowicach
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Europejski Dzień Języków Obcych w Szkole
Podstawowej w Bystrej

Tegoroczny Dzień Języków
Obcych w naszej szkole zostanie
zapamiętany jako święto kolorów,
muzyki, tańca i … smakołyków.
Uczniowie z wielkim zapałem
i zaangażowaniem przygotowali się
do prezentacji wybranego kraju.
Sale lekcyjne były pełne flag,
zdjęć, wystawek, rozbrzmiewała
w nich muzyka. Na stołach królowały lokalne przysmaki, między innymi holenderskie sery, francuskie
bagietki.
Uczniowie prezentowali tańce narodowe i zwyczaje danego kraju.
Było wesoło, kolorowo i ciekawie.
Trudno było wybrać najlepszych, jury sprawiedliwie nagrodziło
wszystkich zaangażowanych.
Uczniowie mogli wykazać się także wiedzą o krajach europejskich
oraz wziąć udział w konkursie plastycznym. Oto wyniki konkursów.

Konkurs „Najpiękniejsza sala”

I miejsce kl. 2a i b (Grecja), II miejsce kl. 6a (Holandia), III miejsce
ex aequo kl. 5a (Portugalia) i kl. 6b (Irlandia).
Wyróżnienia: kl. 4a (Włochy) i kl.
4b (Hiszpania).
Konkurs wiedzy o krajach europejskich dla klas IV - VI:
I miejsce kl. 5a
II miejsce kl. 4b
III miejsce kl. 6a

WYSTRZAŁOWY PIKNIK „Spotkanie z historią”

w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej
W dniu 9 października 2014 r. odbył się kolejny piknik w Szkole
Podstawowej w Bystrej, tym razem pod hasłem „Spotkanie z historią”.
Jak zawsze, dopisała pogoda i w promieniach jesiennego słońca
szkolne boisko zapełniło się ciekawymi postaciami. Był tu średniowieczny rycerz, przedstawiciel zakonu krzyżackiego, a nawet kat.
Nie zabrakło księżniczki, mieszczanek i eleganta w stroju z epoki.
We wszystkie te postacie - ku uciesze uczniów - wcielili się nauczyciele. Nie zabrakło atrakcji - można było strzelać z łuku, zrobić podkowę i sfotografować się z katem.
Największym
zainteresowaniem cieszyły się jednak działa
i niezwykle efektowny pokaz ich
możliwości - było głośno i naprawdę hucznie. Wszystko to dzięki
uprzejmości grupy rekonstrukcyjnej „Kartacz” oraz Stowarzyszenia
Kombatantów Misji Pokojowych
ONZ w Bielsku-Białej, którzy swoją obecnością uświetnili piknik.
Nie zabrakło też pokazów tańca, które zaprezentowała grupa „Feniks” oraz występów zespołu „Włóczykije”. Na pikniku swoje aktorskie
i wokalno-taneczne możliwości zaprezentowali uczniowie szkoły.
Każdy mógł się posilić pysznym ciastem, przygotowanym przez
rodziców oraz gorącą kiełbasą, kaszanką i frytkami.
Zabawa trwała do późna, jeszcze po zmroku zebranych porwała
gorąca atmosfera zumby.

Konkurs plastyczny dla klas I - III pt. „Kraj
europejski, który chciałbym odwiedzić”

I miejsce Arkadiusz Gurdek kl. 1a (Włochy),
II miejsce Jakub Wikło kl. 3a (Wielka Brytania),
III miejsce Kacper i Jakub Wójciga kl. 2b (Grecja).
Wyróżnienia: Nikola Kania kl. 3a, Kamila Szymanek kl. 1a, Anna Gębala kl. 3a.
Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców.
Zespół promujący szkołę

Ten piknik długo pozostanie w pamięci jako wyjątkowo udana i ciekawa impreza. A czym zaskoczymy za rok? To na razie tajemnica...
Zespół promujący szkołę

A EURONET 50/50 MAX dalej trwa…
W roku szkolnym 2014/2015 Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Mesznej kontynuuje udział w projekcie edukacyjnym – EURONET 50/50 MAX
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Polska Sieć Energie Cites, WFOŚiGW w Katowicach.
Projekt został rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. w 13 krajach unii europejskiej, w 500 szkołach i ok. 50 innych budynkach użyteczności
publicznej.
Cel jest ambitny, ponieważ polega na ograniczeniu zużycia energii
elektrycznej, gazu, wody poprzez zastosowanie innowacyjnej meto-
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dologii 50/50. Zakłada ona aktywne zaangażowanie użytkowników
w proces zarządzania energią, ponadto uczy ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Uczniowie zostają zaznajomieni jak ogrzewany jest budynek, jak uzyskujemy ciepłą wodę w szkole,
gaszą światło, dokręcają kapiące krany, monitorują temperaturę powietrza w pomieszczeniach, zużytą energię elektyczną i biorą udział
w różnych akcjach.
Oczywiście realizowane postawy proekologiczne mogą być, a nawet powinny być, przenoszone na grunt rodzinny, w domach uczniów,
nauczycieli i pozostałych pracowników naszej placówki. Sukcesem
będzie choćby niewielki odsetek
użytkowników stosujących wpajane typy zachowań w swoim
środowisku, życiu codziennym.
Wspomniany projekt – EURONET 50/50 MAX potrwa do
31.12.2015 r.
Janusz Prochownik

Głos Gminy Wilkowice

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA w Przedszkolu
w Mesznej

Światowy Dzień Pluszowego Misia został ustanowiony dokładnie w 100 rocznicę powstania pierwszej kochanej przez wszystkie
dzieci maskotki, a mianowicie dzień ten przypada dokładnie na
25 listopada. Jednak w naszym przedszkolu ten szczególny dzień
obchodziliśmy nieco wcześniej, czyli 21 października w związku
z faktem, że 14 października przypadała kolejna rocznica wydania pierwszej książki o przygodach Kubusia
Puchatka. Od samego rana w naszym przedszkolu panowała wspaniała atmosfera, każdy z przedszkolaków
stawał w drzwiach swojej sali trzymając w rękach swoją ukochaną maskotkę. Po pożywnym śniadaniu (takim jak niedźwiadki lubią najbardziej) wszystkie dzieci
z przedszkola spotkały się w jednej sali. Tam już czekały na milusińskich wspaniałe Panie Ania i Iwonka,
które były pomysłodawczyniami współpracy naszego
przedszkola
z
fundacją
„ABCXXI - Cała Polska
czyta dzieciom” i realizowania jej programu
„Czytające Przedszkole”.
Właśnie w ramach tego
programu zaprosiły wspa-

niałego gościa, ale… zacznijmy od początku. Po wspaniałym powitaniu przez Panie
i odśpiewaniu „Hymnu” przez dzieci na
cześć wszystkich pluszaków, został odczytany fragment książki brytyjskiego pisarza
A.A. Milne’a. Następnie dzieci
dowiedziały się, że właśnie tego
dnia obchodzi urodziny jej bohater
- najwspanialszy z najwspanialszych niedźwiadków, czyli Kubuś
Puchatek. Kubuś Puchatek przybył osobiście na przyjęcie przygotowane przez dzieci, otrzymał w prezencie garnuszek
miodu, bo jak wszystkie dzieci wiedzą Kubuś Puchatek
uwielbia przekąsić małe „co nieco”. Dzieci stanęły do wielu konkurencji, jedną z nich była rywalizacja w zlizywaniu
miodu z talerza. Był również czas na przytulanie i zdjęcia
z naszym kochanym gościem. Niestety wszystko, co dobre kiedyś
się kończy Kubuś Puchatek musiał udać się w dalszą podróż do
kolejnego przedszkola, ale mamy nadzieje, że Kubuś odwiedzi nas
jeszcze nie jeden, nie dwa, lecz setki razy.
Zespół Promujący Przedszkole
KM

PRZEDSZKOLAKI z mesznej W BIBLIOTECE…
W roku szkolnym 2014/15
nasze przedszkole zgłosiło
swój udział do programu fundacji ABCXXI - Cała Polska
czyta dzieciom pt. „Czytające
przedszkole”. W związku z tym
faktem przedszkolaki z grupy II
bardzo chętnie skorzystały z zaproszenia w dniu 13.10.2014 r.
do Gminnej Biblioteki Publicznej w Meszniańskim Ośrodku
Kultury „Nad Borami”. Przemiła
Pani Magda zaprezentowała
dzieciom utwory literackie związane z jesienią, dzięki temu nasze przedszkolaki utrwaliły sobie
wiadomości dotyczące jej pierwszych oznak. Po raz kolejny miały
również okazję zobaczyć jak wyglądają kasztany, żołędzie, jarzębina i oczywiście przepiękne kolorowe liście, a także utrwalić nazwy

drzew, z jakich pochodzą skarby przygotowane przez Panią
Magdę. Na zakończenie, jak
zwykle, czekał na dzieci słodki poczęstunek. Po zjedzeniu
przepysznych cukierków pożegnaliśmy się z Panią bibliotekarką i wróciliśmy do naszego
przedszkole. Jeszcze przez
kilka dni przedszkolaki wspominały niezwykłą wycieczkę do
biblioteki i nie mogą doczekać
się kolejnego zaproszenia. Za
serdeczne przyjęcie, ciekawe
zajęcia i słodki poczęstunek wszystkie przedszkolaki z grupy II
pragną podziękować ulubionej Pani Bibliotekarce – Pani Magdzie.
Zespół Promujący Przedszkole
KM

UCZNIOWIE Z GIMNAZJUM IM. KRÓLOWEJ
JADWIGI W NIEMCZECH -SCHWERIN 2014

Berlin - Brama
Brandendurska

W dniach 19-26 września 2014 roku
uczniowie z Gimnazjum w Wilkowicach
wzięli udział w wymianie polsko-niemieckiej. Mieszkali w uroczym mieście Schwerin położonym w landzie MecklenburgVorpommen, nazywanym miastem jezior
i lasów.
Po 14 godzinach podróży, gimnazjalistów i nauczyciela przejęły pod opiekę

niemieckie rodziny uczniów z Gymnasium Fridericianum. Szybko
okazało się, że nie ma bariery językowej między gośćmi, a gospodarzami, bo można było się porozumiewać i w języku niemieckim,
i w angielskim.
Program przygotowany przez Niemców obfitował w rozmaite atrakcje. Na początek zwiedzano przepiękne miasto Schwerin i jego
malowniczą okolicę, a w tym zamek o imponujących rozmiarach
i niemal bajkowym klimacie. Odpoczywając od tych pierwszych,
niesamowitych wrażeń młodzież spędziła niedzielę z niemieckimi
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W ostatni dzień pobytu
rodzinami, poznając ich codzienne życie i zwyczaje.
wszyscy udali się, ze swoNastępnie przyszedł czas na poznawanie tego, co
imi niemieckimi kolegami, do
bliskie, czyli szkoły i ogólnie niemieckiego systemu
parku linowego, by zapewnić
nauczania. Polacy uczestniczyli w lekcjach, rozmasobie odpowiednią dawkę
wiali z dyrektorem, nauczycielami i uczniami Frideadrenaliny w trakcie pokoricianum, później zostali zaproszeni do regionalnej
nywania kolejnych etapów
stacji radia i telewizji NDR.
wspinaczki. Wieczorem, na
W kolejny dzień zorganizowana została wycieczka Zamek w Schwerinie
pożegnanie, uczniowie skodo Berlina, w czasie której udało się zobaczyć najważniejsze miejsca stolicy Niemiec. Pozostał jednak apetyt na kolej- rzystali z jeszcze jednej atrakcji - pływania
kajakami po schwerińskim jeziorze.
ną taką wyprawę, by gruntownie poznać to niezwykłe miasto.
W ten sposób dobiegła końca niezwykle
W czasie pobytu w nadbałtyckim landzie wyprawa nad morze wydaje się nieodzowna, dlatego też w pakiecie przygotowanych atrakcji ciekawa wyprawa, po której pozostało wie- Muzeum Holokaustu
był również rejs statkiem po wodach portowych Rostocku oraz spa- le niezapomnianych wrażeń i przeżyć.
w Berlinie
Koordynator projektu Iwona Męcner
cer wzdłuż wybrzeża w Warnemünde.

AKTYWNIE SPĘDZAMY CZAS W PRZEDSZKOLU W BYSTREJ
Początek nowego roku obfitował w naszym przedszkolu w wiele
atrakcji. Wielkim przeżyciem dla dzieci był udział w próbnym alarmie przeciwpożarowym, podczas którego przedszkolaki sprawnie
opuściły budynek. Mimo lęku, nawet najmłodsze „Wiewióreczki”
wykonały to zadanie doskonale. Ucząc dzieci jak dbać o zdrowie,
wzięliśmy udział w akcji Akademii Aquafresh – Pastusiowe Bicie Rekordu Guinnessa w największej ilości dzieci myjących
zęby w tym samym czasie.
Promując zdrowy tryb życia,
przedszkolaki razem z rodzicami pojechały na Magurkę, aby
uczestniczyć w VIII Biegu Magurki, gdzie z radością pokonały odcinek 100 m, otrzymując za to medale i dyplomy, z których
były bardzo dumne. Podczas Biegu Magurki bawiły się doskonale,
nie tylko biegając, ale również dopingując pozostałych zawodników. Wprowadzając dzieci w świat teatru, przedszkolaki obejrzały
przedstawienie na temat bezpieczeństwa „Porwanie Czupurki” wykonane przez profesjonalnych aktorów, podczas którego żywo reagowały na wątki humorystyczne. Co więcej, na pewno zapamiętają, że nie wolno otwierać drzwi osobom nieznajomym. Tradycją
naszego przedszkola jest udział dzieci w Święcie Ziemi, podczas
którego przedszkolaki wyposażone w rękawiczki ochronne z entuzjazmem i zapałem sprzątały najbliższe otoczenie przedszkola.
Co roku obchodzimy również Święto Drzewa, do którego wszystkie dzieci przygotowują się dużo wcześniej. Każda grupa zrobiła

efektowny plakat – „Jesienne
drzewo” wykonane dowolną,
ciekawą techniką plastyczną,
które zdobią szatnię przedszkolną.
Zorganizowaliśmy
również zbiórkę makulatury
i przy współpracy z rodzicami
zebraliśmy 180 kg makulatury, a kwotę 57,60 zł uzyskaną
ze sprzedaży wpłaciliśmy na
konto Klubu Gaja w ramach
akcji „Zbieraj makulaturę - ratuj
konie”. Przedszkolaki uczestniczyły także w międzygrupowym
konkursie wiedzy przyrodniczej, podczas którego mogły
popisać się wiedzą na temat
przyrody, sprawnością i zwinnością. Uwieńczeniem Święta Drzewa był spacer do parku im. Juliana Fałata i posadzenie drzewa
przez dzieci z pomocą nauczycielek, co stało się źródłem dumy
i radości naszych przedszkolaków. Korzystając z pięknej jesiennej pogody dzieci spędzają dużo czasu w ogrodzie przedszkolnym
oraz na spacerach, gdzie podziwiają piękno przyrody oraz zbierają
„skarby jesieni”, które wzbogacają kąciki przyrody i wykorzystywane są w pracach plastyczno-konstrukcyjnych.
Agata Usarz, Agnieszka Ziemiańska
nauczycielki PP w Bystrej

GAUDE CANTEM W WILKOWICACH
W
sobotnie
popołudnie,
18 października br. w Kościele PW Św. Michała Archanioła
w Wilkowicach
odbył się cykliczny koncert
chórów w ramach, już X Międzynarodowego Festiwalu Chórów
im. Kazimierza Fobera, Gaude Cantem. Podczas
koncertu zaprezentowały się: Chór Męski Harfa
z Bielska-Białej pod dyrygenturą Anny Ostrowskiej,
Chór Domu Kultury z Kóz z Anną Czaplińską – Syjota na czele oraz
Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dyrygentem
8

Michałem Brożkiem. Utwory wykonywane przez chóry sakralne jak
i rozrywkowe dzięki niesamowitej akustyce świątyni, powodowały
u niejednego słuchacza „gęsią skórkę”.
Ksiądz Proboszcz Franciszek Kuliga, gospodarz
Parafii, całość recitalu podsumował stwierdzeniem,
że według jego skromnej opinii wszystkie obecne
chóry otrzymują I miejsce.
W ramach podziękowania za wspaniałe występy
każdy chór otrzymał z rąk Pana Wójta Mieczysława
Rączki okolicznościowy dyplom i bukiet kwiatów.
Serdecznie dziękujemy Przewodniczącej Komisji
Kultury i Oświaty Pani Janinie Janica-Piechota za profesjonalną
konferansjerkę podczas przeglądu chórów.		
Ł.H.
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Odsłonić prawdę
W Bystrej Śląskiej w Dzień Wszystkich Świętych, począwszy od
1945 roku dzieci wraz z nauczycielami szkoły powszechnej składały
na miejscowym cmentarzu kwiaty i zapalały świeczki na znak pamięci
o zabitych, pomordowanych i zaginionych w czasie II wojny światowej
mieszkańcach naszej społeczności. Tak
było do 1948 r. Od tego roku upamiętnienie odbywało się pod nową tablicą. Dbali
o to między innymi nauczyciele Zygmunt
i Zofia Maciejczykowie oraz Józef Śliwa.
Z ich udziałem, w 1948 roku, miejscowi
patrioci i społecznicy umieścili na ścianie
kaplicy Miłosierdzia Bożego w Bystrej Śląskiej tablicę pamiątkową dla upamiętnienia
sześciu rodaków, pochodzących z Bystrej
i Mikuszowic, których okupanci pozbawili
życia za to, że byli przedstawicielami inteBuchcik Robert
ligencji polskiej.
Rok 1948 to okres zakończenia podboju Polski przez Związek Socjalistycznych
Republik Sowieckich i osadzenia administracji komunistycznej. Okupacja sowiecka
przeszła w „okupację przez przedstawiciela”. Władza komunistyczna, narzucona
siłą, sprawowała rządy w interesie sowieckim, a nie polskim. To pokrótce dla przypomnienia kluczowych uwarunkowań.
W tych okolicznościach zapisy na tablicy pamiątkowej stały się częścią wielkiej
polityki. Dlatego też nauczyciel Robert
Karol Dorda
Buchcik, podporucznik 4 pułku strzelców
podhalańskich († 21.04.1940 r.), został
na niej wymieniony jako ofiara niemieckich
obozów koncentracyjnych i opatrzony datą
śmierci 1941, lecz jako miejsce śmierci
wskazano prawdziwie Katyń. Niewątpliwie
osoby, które starały się o zatwierdzenie
treści tablicy u władz komunistycznych postanowiły iść na ten kompromis, choć ówcześnie nikt w niemiecką winę za tą zbrodnię nie wierzył. Wykucie nazwy Katyń było
tu symbolem prawdy. Za prawdę o zbrodni
w Katyniu w Polsce Ludowej powszechnie
represjonowano. Władze komunistyczne
Łanoszka Józef
dbały też o propagowanie wersji zgodnej
z oficjalnym stanowiskiem radzieckim,
przesuwającym datę zbrodni z 1940 na 1941 r. oraz przenoszącym
odpowiedzialność z Rosjan na Niemców za zamordowanie około
22 000 polskich oficerów i policjantów. Trzeba podkreślić, że wspomniana rodzina Maciejczyków straciła
w Katyniu porucznika Jana Dębowskiego,
lekarza weterynarii, szwagra Zofii Maciejczyk. Przywieziony w 1943 r. z terenu
Generalnej Guberni egzemplarz „Gońca
Krakowskiego”, zawierający fragment listy
pomordowanych przez Rosjan z nazwiskiem por. Dębowskiego jest przechowywany w domu Maciejczyków do dnia
dzisiejszego. Już wiosną 1945 roku Zygmunt Maciejczyk wpisał do kroniki szkolnej: „Nauczyciel Buchcik Robert podobno
zginął w Katyniu”. Wiadomość ta dotarła
do niego od przedwojennego nauczyciela z Bielskiej Szkoły Przemysłowej Franciszka Lorenza, który odnalazł nazwisko
ppor. Buchcika na liście ofiar ekshumowa-

nych i zidentyfikowanych przez Niemców
w 1943 r. w Lesie Katyńskim.
Zapisy na tablicy dotyczące Karola Dordy, braci Łanoszków, Zbigniewa Łuniewskiego nie budzą wątpliwości, co do wieku w chwili śmierci, sprawców, wreszcie
miejsca śmierci. Jednak jeszcze jeden
napis zawierał
istotny błąd dotyczący
prof. Kazimierza Kozioła, nauczyciela polskiego gimnazjum, inspektora szkolnego Łanoszka Tadeusz
w Cieszynie, mieszkańca Mikuszowic Krakowskich. Z danych wynika, że urodził się
6.01.1888 r. Zamordowany został w obozie koncentracyjnym Mautchausen-Gusen,
położonym na terenie włączonej do III Rzeszy Austrii, 27 lub 28.09.1940 roku. Zatem
w chwili śmierci miał nie 99 lat, jak głosi
napis na tablicy, a 52 lata. Trudno dzisiaj
rozstrzygnąć, skąd wzięła się ta pomyłka.
Niemniej błąd jest oczywisty, co potwierdziła również córka wybitnego nauczyciela Kazimierza Maciejczyka - Leokadia,
mieszkająca w Mikuszowicach Krakow- Łuniewski Zbigniew
skich, znająca Profesora osobiście.
Pomniki, tablice pamiątkowe, wybrane
nazwy ulic są częścią tożsamości i edukacji historycznej narodu.
O ile w 1948 r. pozostawienie nazwy miejsca śmierci w połączeniu ze
sfałszowaną datą pozostawiało ślad dla następnych pokoleń, o tyle
dzisiaj myli. Ta korekta wydaje się niezbędna dla świadectwa prawdzie. Sprostowanie dotyczące lat przeżytych przez prof. Kozioła to
najprostszy z możliwych wyraz szacunku dla osoby, której dotyczy.
Ten konsekwentny propagator polskiej szkoły w II Rzeczpospolitej
z pewnością na naszą staranność zasłużył.
Przygotowując propozycję korekty napisów starałem się zachować
maksymalnie dużo z pierwotnej tablicy.
ZA WIARĘ I OJCZYZNĘ ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ
Nauczyciel, ppor. BUCHCIK ROBERT lat 30 † 21.04.1940
Zamordowany przez Sowietów w Katyniu
Kierownik szkoły DORDA KAROL lat 57 † 3.09.1940
Zamordowany przez Niemców w KL Dachau
Profesor gimnazjum KOZIOŁ KAZIMIERZ LAT 52 † 27.09.1940
Nauczyciel  ŁANOSZKA JÓZEF  lat 41 † 5.12.1941
Sekretarz gminy ŁANOSZKA TADEUSZ lat 29 † 9.12.1941
Burmistrz Białej ŁUNIEWSKI ZBIGNIEW lat 39 † 16.10.1940
Zamordowani przez Niemców w KL Mauthausen-Gusen
WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ IM DAĆ PANIE
(Skrót KL odnosi się do niemieckiego rzeczownika Konzentrazionslager, czyli obóz koncentracyjny. Wymienione niemieckie miejsca kaźni podlegały Głównemu Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy).
Władze Gminy Wilkowice, po konsultacji z Radą Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Instytutem Pamięci Narodowej podjęły decyzję o przygotowaniu nowej tablicy i odsłonięciu jej w Dniu Niepodległości 11 listopada 2014 r. Zobowiązany
jestem wszystkim osobom, które dołączyły się do tych starań.
Niewątpliwie spotkamy się 11 listopada na uroczystym odsłonięciu nowej tablicy. Z szacunku dla wysiłku poprzedników,
stara tablica pozostanie na swoim miejscu, jako świadectwo
czasów, w których została wmurowana. Nowa, przysłaniając
starą, odsłoni prawdę.
Bogdan Ścibut
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II BESKIDZKIE IGRZYSKA INTEGRACYJNE –
wilkowice 2014
9 października na hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Wilkowicach odbyły się II Beskidzkie Igrzyska Integracyjne - Wilkowice 2014. Podobnie jak w roku ubiegłym w Igrzyskach udział wzięli
podopieczni domów pomocy społecznej z terenu powiatu bielskiego
oraz ze Słowacji z Domu Pomocy Społecznej Čadca i Park.
Impreza rozpoczęła się uroczystym wniesieniem flagi olimpijskiej przez Olimpijczyka
Pana Tomasza Hamerlaka
oraz flag Polski i Słowacji
przez uczniów Gimnazjum
w Wilkowicach przy asyście
przedstawicieli wszystkich,
obecnych na igrzyskach,
DPS-ów. Następnie imprezę
uroczyście otworzyli Gospodarz Gminy Pan Mieczysław
Rączka, Wicestarosta Powiatu Bielskiego Pan Grzegorz Szetyński oraz Dyrektor
DPS Wilkowice Pan Paweł
Gniadkowski.
Po uroczystej i podniosłej
inauguracji Igrzysk rozpo-

częły się zmagania sportowe
podopiecznych DPS-ów. Moderatorem zawodów był Pan
Ryszard Dzielędziak, nauczyciel wychowania fizycznego
Gimnazjum w Wilkowicach,
zaś realizatorami poszczególnych konkurencji byli
uczniowie gimnazjum biorący udział w programie integracyjno-sportowym
„Hala
bez barier” oraz pracownicy
Domu Pomocy Społecznej
z Wilkowic.
Podobnie jak na prawdziwych Igrzyskach zwycięzcy w poszczególnych dyscyplinach stanęli na podium. Jednak, tak
naprawdę, dla uczestników Igrzysk najważniejsza była możliwość
wspólnego spotkania się i zabawy sportowej, która wyzwoliła tak wiele radości i wzruszeń, że niewątpliwie każdy, już z niecierpliwością,
oczekuje na III Integracyjne Igrzyska w przyszłym roku.
Fotorelacja z wydarzenia dostępna na stronie www.wilkowice.pl.
MM

Dzik – czy jest bardzo zły?
W ostatnich latach, nie tylko w naszym rejonie, ale również w całej
Polsce pojawił się problem nadmiernej populacji dzików. Oglądamy
nawet w telewizji jak dziki bezkarnie buszują w miastach i we wsiach po
śmietnikach. Widać z tego, iż staje się to problemem w Polsce. W związku
z tym, iż jest to również problem Gminy Wilkowice, postanowiliśmy zająć
się tym tematem. W Gminie Wilkowice pojawiają się gromady dzików
siejąc straty i panikę wśród ludności. Zapytaliśmy pana prezesa zarządu
koła łowieckiego „Klimczok” Buczkowice mgr inż. Wojciecha Dobiję oraz
pana Jana Pawełka członka zarządu koła „Klimczok” w Buczkowicach jakie
zależności w przyrodzie spowodowały, że zwiększyła się populacja dzików,
jak się przed nimi chronić i jak temu problemowi zaradzić.
Wojciech Dobija:
Pojawił się rzeczywisty problem z dzikami. Problem ten dotyczy całego
kraju w różnym nasileniu. Niepokoi nas to zarówno jako mieszkańców gminy
w aspekcie szkód, jakie ponoszą nasi sąsiedzi. Jako myśliwych nurtuje
nas pytanie, jakie przyczyny spowodowały znaczący wzrost populacji
dzików. Osoby kompetentne w dziedzinie wiedzy łowieckiej i przyrodniczej
nie dają dzisiaj jednoznacznej odpowiedzi. Praktycy łowiectwa zwracają
uwagę na większe niż dotychczas niepokojenie zwierzyny przez ludzi w ich
naturalnych ostojach, lepsze warunki bytowania, łatwy dostęp do karmy.
Zmiany w strukturze rolnej, jakie się dokonały, idące w kierunku rolnictwa
wielkoobszarowego tj. uprawiające głównie kukurydzę i inne uprawy roślin
przemysłowych spowodowały, że zwierzyna ma karmy pod dostatkiem.
W chwili obecnej kończą się żniwa kukurydzy. Po żniwach dziki udadzą się
w rejony leśne. Trzeba powiedzieć, że kompleks Skrzycznego, Klimczoka,
Szyndzielni i Baraniej Góry „chłonie” zwierzęta w kompleksy leśne, bo na
polach nie ma się gdzie schronić chociaż, jak można zauważyć, nasze lasy
to już nie te, jakie były kilkanaście lat temu.
Doświadczenia ostatnich lat dowodzą, że każdy winien chronić się sam.
Jeżeli ktoś buduje dom w bliskiej okolicy lasu, to musi uwzględnić fakt,
że może być nękany przez zwierzynę dziko żyjącą. Zamierzamy wystąpić
do burmistrzów i wójtów gmin o to, aby w zezwoleniach na budowę, czy
wskazaniach lokalizacyjnych ujawniano, iż teren, na którym ma powstać
budowa, może być narażony na szkody zwierzyny dzikożyjącej. To obywatel,
który buduje, musi w planach uwzględnić wykonanie odpowiedniego
ogrodzenia posesji. Grodzenie wokół domu żerdziami, siateczkami nic
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nie daje. Locha, która szuka pokarmu, takie słabe ogrodzenia pokona.
Zalecamy również zbierać w ogrodzie wszelkie „spady” jabłek i innych
owoców, w tym szczególnie z sadów nieogrodzonych, bo to stanowi
naturalny żer dla zwierząt, one to czują z kilkuset metrów. Również tu
i ówdzie wyrzuca się inne roślinne i spożywcze odpady, co powoduje, że
ściąga się tę zwierzynę blisko zabudowań. Nie znam przypadku, aby dziki
stwarzały zagrożenia dla ludzi, ale należy zwrócić uwagę, że w okresie
wychowywania przez lochy małego potomstwa zwierzęta mogą być groźne.
Wtedy do tych zwierząt nie należy podchodzić, a tylko próbować je płoszyć.
Do wszystkich zdarzeń z udziałem zwierząt podchodzimy z troską
i należnym współczuciem, ale nie mamy możliwości by bezpośrednio
ochraniać posesje. Chronimy według posiadanych możliwości, uprawy
rolne, które ze swojej natury nie są grodzone. Szkody te musimy szacować
i wypłacać odszkodowania. I nie płacimy tego mało. W ostatnim czasie
zwarte zabudowy wsi i miast zostały wyłączone z dzierżawy obwodu
łowieckiego. Z punktu widzenia prawa nie są terenem łowieckim. Na terenach
wyłączonych nie prowadzi się gospodarki łowieckiej i w tym polowań.
Należy pamiętać, że strzał do zwierzyny dziko żyjącej myśliwy może
oddać tylko z odległości min. 200 metrów od zabudowań i to w kierunku
przeciwnym do tych zabudowań. Należy pamiętać również, że zwierzęta
żerują tylko w nocy, przez dzień kryją się w lesie. Zrozumiałe jest, jak
trudno i niebezpiecznie jest polować w nocy.
Jan Pawełek:
Szacowania szkód dokonujemy zgodnie z obowiązującym prawem, po
uprzednim zgłoszeniu szkody przez poszkodowanego, czyli właściciela
lub posiadacza gruntu rolnego. W bieżącym roku sporządzaliśmy 14
protokołów z szacowania szkód, a wartość wypłaconych odszkodowań
była znacznie wyższa w porównaniu do lat poprzednich. W naszym
rejonie mamy pola uprawne, ale również dużo nieużytków rolnych. Na
nieokoszonych nieużytkach, wysokich trawach, które niejednokrotnie
występują w bezpośrednim sąsiedztwie upraw rolnych, trudno jest dostrzec
dzika, a szczególnie upolować go w nocy. W znakomitej większości
prowadzonych spraw odszkodowawczych i przy wykonywaniu polowań
na dziki spotykamy się ze zrozumieniem, życzliwością i współdziałaniem
ze strony rolników. Znane nam są inicjatywy podejmowane przez rolników
w zakresie odstraszania dzików. Ta współpraca z myśliwymi daje dobre

Głos Gminy Wilkowice

rezultaty. Z roku na rok odstrzelonych dzików mamy więcej, natomiast
rezultat w odczuciu mieszkańców nie jest wystarczający.
Wala Władysław:
Jak zapobiegacie tym zjawiskom, tym bardziej, że odszkodowania
musicie płacić z własnego budżetu?
Wojciech Dobija:
Jest to problem. Sporo wydajemy na karmę i to nie tylko w związku
z zimowym dokarmianiem. Wykładamy karmę w lesie dla zatrzymania
dzikich zwierząt w rejonach leśnych, aby zwierzyna nie wychodziła na
pola, jak również w rejon zabudowań – a jednak wychodzi. Znacznie
zwiększyliśmy ilość odstrzelonych dzików. Dla przykładu podam, że w 2011
roku odstrzeliliśmy 20 sztuk, w 2012 - 32, a w 2013 - 21. W bieżących
planach mamy odstrzelić 42 sztuki. Aktualne wykonanie to 34 sztuki.
Występujemy do Nadleśnictwa, po uzgodnieniu z wójtami, o zwiększenie
planów odstrzałów.
W latach poprzednich dzik spotykany był sporadycznie. Dzisiaj, siedząc
na ambonie w nocy, można zobaczyć i trzydzieści sztuk. Tak kiedyś było na
północy kraju. W chwili obecnej nie ma zakazu odstrzału dzika, ale są plany
łowieckie, na których opiera się gospodarka łowiecka. Również polowania
na dziki następują z poszanowaniem okresów ochronnych. W planie
hodowlanym jest ujęte ile i jaki gatunek zwierząt można ustrzelić. Plany
hodowlane są corocznie zatwierdzane przez Nadleśnictwo i uzgadniane
z wójtami. To Nadleśnictwo po zasięgnięciu opinii Okręgowej Rady
Łowieckiej zatwierdza plan odstrzału. Nadleśnictwo kieruje odstrzałem,
bo zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa. Warto
wspomnieć, że do 1998 roku w 95% szkody wyrządzone przez zwierzynę
leśną pokrywały nadleśnictwa. Na skutek nowych regulacji prawnych całość
szkód wyrządzonych przez zwierzynę w uprawach rolnych pokrywają
koła łowieckie ze swoich środków. Źródłem dochodów naszego koła jest
sprzedaż tuszy zwierzyny i składka członkowska, mogą być również wolne
datki. Dlatego jesteśmy zainteresowani odstrzałem i zbywaniem tuszy
zwierząt. Jest to źródło dochodów pieniężnych do wykonania naszych
zadań, w tym wypłaty odszkodowań. Ponieważ widzimy, iż problem
populacji dzików istnieje i zwiększa się, wystąpiliśmy do Nadleśnictwa, po
zasięgnięciu opinii również Wójta Gminy Wilkowice, o zwiększenie limitów
odstrzału dzików. Zapewne w tym roku pozyskamy około 50 - 60 sztuk
i będzie to ponad 100% więcej niż w roku ubiegłym.
Władysław Wala:
Jeżeli wszystkie koła złożyły wnioski o zwiększenie limitów odstrzałów,
czy oznacza to, że problem tej populacji zniknie i dziki nie będą grasować
na wsiach i osiedlach miast?
Wojciech Dobija:
To, że dziki wychodzą na żer na osiedlach, to jak wspomnieliśmy wynika
z faktu, że znajdują tam łatwą karmę. Tam się dożywiają. Proszę pamiętać,
że najlepszą karmą dla dzika jest karma roślinna. Bardzo smakują im
również żołędzie i bukwy, których w tym roku jest bardzo mało. Dzik ma
również w swojej diecie białko zwierzęce i dlatego bardzo chętnie szuka
tego białka w ziemi. Są to tak zwane pędraki, czyli istoty żyjące w ziemi. To
jest powód dlaczego dzik ryje w ziemi. On nie chce zniszczyć trawników, on
szuka pędraków, które są źródłem białka w diecie. Zachodzi zatem pytanie
co zrobić, aby tych smakołyków było w ziemi mniej? Odpowiedź nie jest
już taka prosta, ale doświadczenie podpowiada ze należałoby zwiększyć
dawkę wapna w czasie nawożenia, czyli mocniej ją wapnować. Pędraki
żyją w kwaśnej glebie, a na wiosnę zaczynają wychodzić z gleby. Radzimy
również zbierać owocowe „spady” spod drzew i inne odpady żywnościowe.
Niech one nie znajdują się na śmietnikach lub na innych wysypiskach, bo
ściąga to zwierzynę z lasu. Proszę pamiętać, że węch zwierzęcia jest tak
czuły, że czuje on karmę z odległości kilkuset metrów.
Władysław Wala:
Jak reagować, kiedy zauważy się watahę dzików?
Jan Pawełek:
Przede wszystkim schodzić z drogi, nie uciekać. Zwierzyna sama nie
zaatakuje, nie należy zwierzyny atakować, zbliżać się do niej, ponieważ
może poczuć, że jest zagrożona. Jeżeli czuje się zagrożona lub zagrożone
jest jej potomstwo - wtedy zaatakuje. Nie brać do ręki małych warchlaków,
nie próbować podchodzić i bawić się z nimi. Można natomiast hukiem,
głośnymi okrzykami lub w inny bezpieczny sposób przepędzić zwierzęta.
Być może odejdą, ale na pewno nie należy zostawiać im pokarmu.
Proszę zauważyć, że locha wydaje potomstwo, w którym jest od ośmiu
do dziesięciu prosiaków. Dzika świnia w chwili obecnej na naszym terenie
nie ma wroga, nie ma wilka, bo to wilk zawsze zmniejszał populację stada
tępiąc małe dziki. Oczywiście obecność wilków spowodowałaby inne
zagrożenia.

Władysław Wala:
W latach poprzednich były problemy z dużą populacją wilków czy wielką
ilością gołębi w miastach. Sprawę rozwiązano. Zmniejszono populację
gołębi w miastach i zmniejszono stada wilków grasujących w lasach.
Dlaczego nie zrobi się tego z dzikami?
Wojciech Dobija:
My jako myśliwi nie mamy możliwości ani środków poza zwiększeniem
planów odstrzałów i ich skutecznym wykonywaniem. Jeśli pojawią się inne
rozwiązania zmierzające do innej regulacji populacji dzików to jedynym,
który może w tej sprawie cokolwiek zdecydować jest Ministerstwo Ochrony
Środowiska, które ustawowo zajmuje się pracami nad zrównoważeniem
stanu zwierzyny dziko żyjącej.
Władysław Wala:
Z powyższego wynika, że właściwie wszyscy zainteresowani są
zmniejszeniem ilości dzików na Podbeskidziu. Ludzie – ponieważ się
boją dzików, rolnicy – ponieważ dziki im robią szkody, myśliwi – bo muszą
wypłacać odszkodowania, władze samorządowe – ponieważ ludzie są
niezadowoleni, a dodatkowo nie wiadomo kogo za to winić.
Jan Pawełek:
Tak, prawdą jest, że dziki stają się coraz odważniejsze i czują się
bezkarnie. Sugerowane rozwiązania genetyczne, dla ograniczenia
populacji, muszą być podjęte odgórnie, w ministerstwie. Nie mogą takich
działań podjąć osoby lub instytucje niekompetentne, bo można wyrządzić
straty w środowisku naturalnym. Dobrze byłoby, aby pojawiły się naciski
organów samorządowych na administrację rządową dla uświadamiania
istniejącego problemu. Wydaje się ważne wsparcie samorządów rolniczych.
Władysław Wala:
Czy nie możnaby było zrobić brygadę najlepszych snajperów myśliwych
z karabinami z tłumikami, którzy interweniowaliby w miastach, na
osiedlach miast i wsiach, mieliby zezwolenie na kontrolowany odstrzał tych
najśmielszych zwierząt, które buszują po śmietnikach? Uśpienie zwierzęcia
i wywiezienie go do lasu to nie rozwiązanie problemu, ono wróci do tego
samego śmietnika następnego dnia.
Wojciech Dobija:
Znamy taki kraj jak Szwecja, gdzie są powoływane grupy myśliwych
ze specjalnymi uprawnieniami, które strzelają dzikie zwierzęta przy
śmietnikach i obejściach. W naszym kraju byłbym z tym bardzo ostrożny.
Jeżeli sytuacja z tymi dzikami jest niepokojąca, denerwująca dla
mieszkańców, to ona skończy się w zimie. Zwierzęta wrócą do lasu. Idzie
zima i zwierzęta instynktownie czują, że muszą zgromadzić większą ilość
tkanki tłuszczowej na zimę, aby ją przetrwać. Dlatego zwierzyna jesienią
tak intensywnie żeruje. Ten problem występuje jesienią i mam nadzieję,
że za chwilę ustanie. Wiosną również, jak zima się kończy - zwierzyna,
która straciła przez zimę tkankę tłuszczową i masę ciała musi ją uzupełnić
i również rusza na żer.
Władysław Wala:
Proszę powiedzieć, co się dzieje z mięsem ustrzelonego dzika? Jak jest
ono zagospodarowane?
Wojciech Dobija:
Jeżeli się nagle okaże, że my tych dzików ustrzelimy na przykład dwa
razy tyle ile było, to jak mówią prawa rynku, przy dużej podaży spada
cena. Dzisiaj mięso z dzika w skórze wypatroszone jest po trzy złote za
kilogram. Mięso ze zwierzęcia musi być badane przez lekarza weterynarii.
Z pięćdziesięciokilogramowej dzikiej świni po zdjęciu skóry, racic,
wnętrzności i głowy otrzymuje się 25 kilogramów mięsa z tuszy z kością,
a cena z trzech złotych wzrośnie do siedmiu złotych za kilogram. Jak tą
chudą tuszkę wykroi się z kości, to mięso się robi nie tak jak wieprzowina
po 12 złotych, a po szesnaście złotych za kilogram. Jak zrobimy z tego
mięsa kiełbasę to wyjdzie ona od trzydziestu do czterdziestu złotych za
kilogram kiełbasy.
Jan Pawełek:
Kontynuując, przychód koła uzyskany ze sprzedaży trzydziestu sztuk
dzików, przy średniej wadze 30 kilogramów wynosi 2700 złotych. Zatem,
biorąc pod uwagę tegoroczne wypłacone przez nas odszkodowania, mamy
znaczy deficyt w budżecie koła.
Wojciech Dobija:
Właścicielem dzików jest koło łowieckie. Mięso z dzika może kupić
myśliwy, który go ustrzelił w cenie rynkowej. Można zawieźć do punktu
skupu, który specjalizuje się w kupowaniu dzikich zwierząt, według ceny
którą on ustalił. Kupione zwierzęta idą natychmiast do chłodni, z chłodni
przewożone są do zakładu, który skóruje zwierzę i rozbiera go na elementy
lub klasyfikuje na drobne mięso. U nas jest kilka firm, które się specjalizują
w robieniu takiego mięsa. Największym zakładem jest zakład PKM (Polski
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Koncern Mięsny) Duda z Grąbkowa. Na dzień dzisiejszy cena mięsa jest
zaporowa. Dlatego ceny wyrobów z mięsa dzika są wysokie i nie znajdują
nabywców. Dotychczas jeszcze nie powstały sklepy specjalistyczne, które
sprzedawałyby mięso i wędliny ze zwierząt dzikich. Małym problemem jest
fakt, iż trudno jest zbyć skórę z dzika i pozostałych niejadalnych części.
Zakłady utylizacyjne oczywiście kupują, ale trzeba za odpady zapłacić i to
dodatkowo podraża cenę mięsa i wyrobów.
Reasumując problem dużej populacji dzików wysuwam następujące
wnioski. Po pierwsze: myśliwi są zaniepokojeni ogromną ilością dzików.
Z naszej strony robimy wszystko, aby ilość tych dzików zredukować. Po
drugie: muszę powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie i nie mamy nawet
takiego prawa, aby chronić każde obejście. Każdy musi chronić swoje
obejście jak najlepiej potrafi. Zachęcamy do budowy przy obejściach
mocnych parkanów. Po trzecie: należy pamiętać, iż nie wolno strzelać
wszędzie. My prowadzimy gospodarkę łowiecką na podstawie przepisów
i na każdą sztukę strzeloną musi być zezwolenie, bo w przeciwnym razie
to jest kłusownictwo. W związku z tym strzelamy, będziemy strzelać,
występujemy co jakiś czas o zezwolenie na zwiększenie ilości ustrzelonych

dzików. Oczekujemy również, że państwo, czy minister ochrony środowiska
zechce się pochylić nad tym problemem i spróbuje łącznie z myśliwymi,
czy z Polskim Związkiem Łowieckim i z różnymi instytucjami, które są
do tego powołane, zastanowić się, co z tym problemem zrobić, bo jak
na razie sytuacja jest niepokojąca. Ten niepokój rozumiemy, ale sami ze
społecznością samorządową tym problemom nie poradzimy.
Władysław Wala:
W Polsce nie ma zawodowych myśliwych i działacie na podstawie
obowiązującego prawa, ale robicie to profesjonalnie. Proszę powiedzieć ile
myśliwych liczy Wasze koło?
Jan Pawełek:
Nasze koło liczy 34 myśliwych i obejmuje tereny Szczyrku, Buczkowic,
Wilkowic, Bielska do Cygańskiego Lasu. Dzierżawimy ok. 6 000 hektarów
lasów i pól. Gmina Wilkowice, na kierunku Straconka, Magurka i Górne
Wilkowice, objęta jest działalnością koła „Sokół”.
Dziękuję za rozmowę! Z panem Wojciechem Dobiją, prezesem zarządu
koła Klimczok Buczkowice i panem Janem Pawełkiem, członkiem zarządu
koła Klimczok Buczkowice rozmawiał Władysław Wala.

Bardzo udany start zawodników LKS KLIMCZOKBYSTRA w zawodach w Niemczech
W dniach 24-26 października 2014 roku, w Bad Freienwalde
w Niemczech odbyły się międzynarodowe zawody „Mistrzostwa
Brandenburgii w skokach i kombinacji norweskiej”. W zawodach
startowali zawodnicy z Niemiec, Polski, Ukrainy i Łotwy. Bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi zawodnicy LKS Klimczok – Bystra,
następcy Mistrza Świata Juniorów Jakuba Wolnego. W konkursach
skoków narciarskich oraz kombinacji norweskiej, na których, oprócz
skoków, odbył się bieg na różnych dystansach w zależności od wieku/cross od 2 do 4 km/, w poszczególnych grupach wiekowych nasi
reprezentanci zajęli czołowe lokaty; w roczniku 2005 – 2006 Wiktor Fender zajął 7 miejsce w skokach i 4 w kombinacji norweskiej,
w rocznikach 2003-2004 Jan Habdas był 2 w skokach i 2 w kombinacji, a Kacper Bysko 7 w skokach i 6 w kombinacji norweskiej. W roczniku 2002 Michał Socha zdecydowanie wygrał konkurs skoków i był 4
w kombinacji norweskiej. Z kolei w rocznik 2001 padł łupem naszych
skoczków – wygrał Jakub Harat, a 2 był Karol Niemczyk, zaś w kombinacji odpowiednio byli 2 i 4. Patryk Pulkowski był 5 w kombinacji
i 7 w skokach. Rocznik 2000 zdominował Piotr Kudzia, który zarów-

no w skokach jak i w kombinacji norweskiej zdobył 1 miejsce. Bardzo
dobrze zaprezentował się również Szymon Pawłowski, który był 4
w skokach i 2 w kombinacji. W roczniku 1998-1999 Kacper Konior
zajął 1 miejsce w kombinacji i 3 w skokach, a Paweł Stwora 6 w skokach i 3 w kombinacji. Nasza jedyna „pani”, Ania Żądło, w rywalizacji
dziewcząt zajęła 6 miejsce w skokach i 5 w kombinacji norweskiej.
Dobrze spisali się również pozostali nasi zawodnicy.
Odbył się również konkurs skoków w kategorii open na skoczni
K-60. W rywalizacji 53 zawodników ze wszystkich kategorii wiekowych, świetnie spisali się nasi skoczkowie, którzy zajęli następujące
miejsca: 2 - Jakub Harat, 3 - Kacper Konior, 8 - Piotr Kudzia, 11- Michał Socha, 12 - Karol Niemczyk, 28 - Szymon Pawłowski, 32 - Patryk
Pulkowski, 33 - Jan Habdas, 34 - Paweł Stwora i 44 - Anna Żądło.
Był to bardzo udany występ naszych zawodników, którzy godnie
reprezentowali klub LKS Klimczok-Bystra oraz Gminę Wilkowice.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w sezonie zimowym.
Jarosław Konior

EBOLA

Wirus Ebola jest najbardziej niebezpiecznym, pod względem liczby zakażeń i śmiertelności, z pięciu gatunków wchodzących w skład
tego rodzaju wirusów, z których cztery wywołują – ciężką chorobę zakaźną u ludzi. Nazwa wirusa pochodzi od nazwy rzeki Ebola w północnej części Demokratycznej Republiki Konga, gdzie odnotowano
pierwsze przypadki choroby wywołanej tym wirusem. Wirus ten jest
przyczyną poważnego i trudnego w leczeniu zespołu chorobowego,
w którym dochodzi do uszkodzenia naczyń. Objawy choroby mogą
pojawić się nagle, po upływie od 2 do nawet 21 dni po wystawieniu
na działanie wirusa. Pierwsze objawy gorączki krwotocznej przypominają objawy grypy, ale przebieg jest gwałtowny i następuje szybkie
pogorszenie stanu chorego.
Występujące objawy to:
• wysoka temperatura, powyżej 38,5 °C,
• dreszcze,
• bóle mięśni,
• biegunka,
• wymioty,
• bóle brzucha, klatki piersiowej oraz głowy,
• krwawienia, siniaki.
W szczytowej fazie choroby dochodzi do obfitych krwawień z jam
ciała oraz krwotoków wewnętrznych. Chory zwykle traci przytomność
i kontakt z otoczeniem, zdarza się, że doznaje zaburzeń psychicznych.
Wirus przenosi się przez bezpośredni kontakt z krwią lub innymi
płynami ustrojowymi (np. śliną, moczem, wymiocinami) osób zakażonych - zarówno żywych jak i zmarłych. Kontakt z płynami ustrojowy12

mi obejmuje także, zdaniem ekspertów, niezabezpieczone kontakty
seksualne z pacjentami w okresie do trzech miesięcy po wyleczeniu. Chorobą można się również zarazić przez bezpośredni kontakt
z krwią i innymi płynami ustrojowymi martwych lub żywych dzikich
zwierząt, takich jak małpy, antylopy leśne i nietoperze.

Jak możemy się chronić przed infekcją?
Unikać kontaktu bezpośredniego z osobą zakażoną, która przebywała w kraju objętym epidemią tj. Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Demokratyczna Republika Konga. Należy pamiętać, że wczesne rozpoznanie jest kluczowym elementem zwalczania choroby. W przypadku
podejrzenia zakażenia wirusem Ebola, tj. osoba miała kontakt z osobą zakażoną lub przebywała w ciągu ostatnich dni w krajach objętych
epidemią oraz wystąpiły objawy zakażenia gorączka >38,5°C. Taki
pacjent lub jego opiekun niezwłocznie zgłasza problem, informując
dyspozytora medycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego
pod numerem 999 lub 112. Dyspozytor po weryfikacji zgłoszenia podejmuje decyzję o wysłaniu zespołu ratownictwa medycznego wyposażonego w ambulans przystosowany do przewozu chorego w warunkach zapewniających jego izolację.
Źródło dr med. Paweł Grzesiowski Gorączka Krwotoczna Ebola
Ministerstwo Zdrowia Gorączka krwotoczna Ebola.
Dbajcie o siebie i o swoich bliskich
z pozdrowieniami
Katarzyna Banet-Skwarna - Kierownik SGZOZ
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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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Wspomnienie o tych, o których nie sposób zapomnieć
W dniu 24 września 2014 r., w 95. roku życia, 76.
powołania zakonnego i 65. roku Kapłaństwa odszedł po nagrodę do domu Ojca Ks. Jan MRÓWKA SJ - jezuita, misjonarz ludowy i rekolekcjonista,
wieloletni kapelan sióstr zakonnych, gorliwy duszpasterz.
Urodzony pod skrzydłami Archanioła Michała,
w styczniu 1993 roku trafia, jako kapelan do Zgromadzenia Sióstr CBM w wilkowickiej parafii, pw.
Św. Michała Archanioła. Tak w cieniu archanielskich skrzydeł wypełniało się Jego kapłaństwo, aż
do 15 czerwca 2010 roku, kiedy to zostaje przeniesiony do Domu Zakonnego Księży Jezuitów
w Starej Wsi, woj. podkarpackie. Tam pozostaje do
śmierci.
Był przykładnym kapłanem, patriotą, a dla wielu kierownikiem duchowym w ogromnie ważnej
posłudze w konfesjonale. Na zawsze pozostanie
w naszych sercach.
W dniu 27 września 2014 r., w 96. roku życia
i ponad 70. latach powołania zakonnego odeszła
po nagrodę w Niebie, S. Agnieszka Digna Job –
ze Zgromadzenia Sióstr Córek Boże Miłości.
W domu zakonnym w Wilkowicach przebywała
w latach 1945 - 1969. Pracowała z dziećmi, była
Matka Przełożoną i prowadziła kancelarię parafialną. Każdy, kto miał okazję zerknąć do ksiąg para-

INAUGURACJA ROKU
AKADEMICKIEGO 2014/2015
W dniu 7 października 2014 r., na sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach, odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Techniczno
- Humanistycznej filii w Wilkowicach. Uroczystość miała podniosły akcent zwłaszcza, że zaprezentował się chór Uniwersytetu odśpiewując
Gaude Mater Polonia, która wywołała u niejednego uczestnika przysłowiową „gęsią skórkę”. Uroczystego otwarcia nowego roku akademickiego dokonał Pan prof. Henryk Klama, wspólnie z Gospodarzem
Gminy Panem Mieczysławem Rączką i Przewodniczącym Rady Gminy Panem Bartoszem Olmą. Uroczystość inauguracyjna zakończyła
się wykładem Profesora
ATH Henryka Klamy na
temat biblijnych roślin
leczniczych, przyprawowych, kosmetycznych,
żywicodajnych i balsamodajnych oraz spożywczych.
ŁH

ZIEMIA BESKIDZKA W
CZECHACH
W dniu 18 października Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia
Beskidzka” miał przyjemność
uczestniczyć w „Wykopkach”
organizowanych w powiecie
Karvińskim w Czechach. Żywiołowość tańców i muzyki góralskiej oraz barwne stroje regionalne
były nagradzane gromkimi brawami przez czeską publiczność. Występ spodobał się organizatorom i dostaliśmy ponowne zaproszenie
na przyszły rok. 				
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fialnych od razu zauważał
zaskakująco staranne pismo.
Następne lata wiodła
na modlitwie i posłudze
w innych domach zakonnych, by w 1988 roku
powrócić i pozostać tu do
końca, służąc Bogu i ludziom.
Jeszcze do niedawna, Akcja Katolicka naszej
parafii otrzymywała życzenia świąteczne pisane,
a raczej malowane ręką S. Digny – każde z nich to
małe arcydzieło. Każdy dzień życia takiego Człowieka jest bezcenny.
Miałam to szczęście być podopieczną Siostry w latach 1957-59. Sądzę, że wszyscy, którzy
uczęszczali do Ochronki, wynieśli stamtąd równie
wiele i mają równie ciepłe i serdeczne, pełne dozgonnej wdzięczności, wspomnienia. Za to wszystko, czego tam się nauczyłam pragnę dziękować
Bogu, prosząc Go o wiekuiste szczęście dla Zmarłej.
W załączeniu zdjęcie z S. Digną podczas zajęć
z tamtych lat; wpis do pamiętnika zrobiony ręką
Siostry, który otrzymywał każdy absolwent i makatką, którą wyszywam na załączonym zdjęciu.
Janina Janica-Piechota

