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12 października w sali sesyjnej Urzędu 
Gminy dyrektorzy szkolnych i przedszkol-
nych placówek oświatowych spotkali się  
z wójtem gminy Buczkowice Józefem 
Caputą i kierowniczką Centrum Usług 
Wspólnych Agnieszką Gasek. Oprócz 
omówienia bieżących spraw dotyczących 
szkolnictwa, narada była świetną oka-
zją do uczczenia zbliżającego się Święta 
Edukacji Narodowej. 

cd. na str. 17

Święto Edukacji 
Narodowej

Niepostrzeżenie minęła u nas 
setna rocznica III Powstania Ślą-
skiego, którego wybuch, a także 
przebieg znacznie przyczynił się 
do ukształtowania granic Rzeczy-
pospolitej po I wojnie światowej. 
Poprzedziły go wcześniejsze zry-
wy: pierwszy znany pod mianem  
I Powstania Śląskiego (17-24 
sierpnia 1919 r). oraz drugi, na-
zwany II Powstaniem Śląskim  
(19/20-25 sierpnia 1920 r.).

Wszystkie powstania śląskie 
były fragmentem kształtowania 
się ostatecznego granic Rzeczy-
pospolitej po zakończeniu „wielkiej 
wojny” i efektem braku zdecydo-

wania zwycięskich państw na kon-
ferencji wersalskiej w odniesieniu 
do granic naszego państwa. Zwy-
cięskie państwa, a szczególnie 
Wielka Brytania dostrzegały w Pol-
sce państwo sezonowe, którego 
trwałość była wątpliwa. To prawda, 
że Polska ponownie pojawiła się 
na mapach Europy, jednak nie zo-
stał do końca spełniony niezbęd-
ny warunek jej państwowości, czyli 
określone i nienaruszalne granice. 

Metodą, która miała doprowa-
dzić do ustalenia przebiegu granic 
odrodzonego państwa polskiego 
stały się plebiscyty. 

cd. na str. 6-7

Nowy most na Żylicy w Rybarzowicach oraz 
parking przy cmentarzu komunalnym w Go-
dziszce to jedne z kilku inwestycji, które zostały 
w tym roku wykonane w naszej gminie.                                

 Red. 

Do bytomskich strzelców…

MOST I PARKING – 
NOWE INWESTYCJE 
W GMINIE

Awers i rewers sztandaru Związku 
Powstańców Śląskich z Buczkowic.
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BUCZKOWICE RYBARZOWICE

Czas wizyt na cmentarzach

JESIENNA AKCJA MIESZKAŃCY DLA ŻYLICY
Piękna pogoda 
od samego rana 
zachęcała do 
pożytecznego 
spędzenia wolnego 
czasu, a taki  
z pewnością był 
czas poświęcony 
na udział w drugiej 
w tym roku odsłonie 
akcji Mieszkańcy  
dla Żylicy. 

                  cd. na str. 9

 Buczkowice. Godziszka.

 Godziszka.
 Rybarzowice.

Fot.: Foto DroneM – Maciej Kufel.
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Czym się zajmuje Zarząd Oddziału Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP? 

Kieruje pracami związku OSPRP na szcze-
blu gminnym. Stanowi również organ dorad-
czy dla samorządu gminy oraz zapewnia  ści-
słą współpracę z administracją samorządową 
gminy w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa mieszkańcom oraz ich mieniu. W jego 
skład wchodzą przedstawiciele wszystkich jed-
nostek OSP z terenu gminy. Zarząd wykonuje 
uchwały zjazdu oddziału gminnego oraz władz 
zwierzchnich, zatwierdza plany działalności 
poszczególnych jednostek oraz budżet, a tak-
że zatwierdza sprawozdania z ich wykonania. 
Rozpatruje i opiniuje wnioski dotyczące pod-
niesienia w gminie stanu ochrony przeciwpoża-
rowej, przeciwpowodziowej oraz ratownictwa  
i bezpieczeństwa powszechnego. 

Kto wybiera prezesa oddziału GZ OSP RP? 
Co należy do obowiązków prezesa?

Zarząd oddziału gminnego złożony z przed-
stawicieli gminnych jednostek OSP określa 
liczbę członków prezydium oraz wybiera jego 
skład, w tym prezesa, wiceprezesów, sekreta-
rza i komendanta gminnego. Tak zostałem wy-
brany. Prezes reprezentuje oddział gminny na 
zewnątrz i kieruje jego pracami, może też po-
wołać zarząd wykonawczy oddziału gminne-
go, o ile taki zarząd prowadziłby działalność 
gospodarczą. 

Przez 20 lat pełnił pan funkcję prezesa, te-
raz nagła rezygnacja. Skąd ta decyzja?

Byłem prezesem przez cztery kadencje, 
to długi okres. Kolejne pięć lat w moim wieku, 

STRAŻACKA BEZINTERESOWNOŚĆ
2 października w remizie OSP Rybarzowice odbył się VII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP 

RP w Buczkowicach, podczas którego podsumowano kadencję 2016-2021. Spotkanie prowa-
dził ustępujący prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Zbigniew Majcherczyk, który 
przez 20 lat pełnił zaszczytną funkcję. 

Zapytaliśmy ustępującego prezesa o jego społeczną pracę.

kiedy czas płynie coraz szybciej, byłoby du-
żym wyzwaniem. Prowadzę Radę Sołecką,  
w niedalekim  okresie czeka mnie jeszcze jed-
no społeczne zadanie – uznałem, że to już wy-
starczy. 

Co strażakom-ochotnikom z terenu gminy 
Buczkowice udało się osiągnąć w ciągu mi-
nionych 20 lat?

Gminne jednostki OSP zostały wprowa-
dzone w XXI wiek pod względem wyszkole-
nia i wyposażenia w sprzęt najnowszej gene-
racji. Siedziby jednostek zostały 
rozbudowane. Mieszkańcy gmi-
ny naprawdę mogą czuć się bez-
piecznie. Stan ten został osiągnię-
ty dzięki wsparciu Urzędu Gminy 
Buczkowice, budżetu państwa, in-
stytucji zewnętrznych oraz miesz-
kańców. Jednostki naszej gminy 
są wzorem dla powiatu i regionu. 
Motorem tych osiągnięć był i jest 
komendant gminny dh Stanisław 
Górny. 

Tyle lat był pan strażakiem, co 
pana trzymało przy OSP?

Większą radość sprawiało mi 
zawsze dawanie niż branie. Stra-
żacy tak właśnie działają – bezin-
teresownie, kosztem wielu godzin poświęco-
nych na szkolenia, interwencje, zabezpiecza-
nie imprez sportowych i kulturalnych, udział  
w uroczystościach patriotycznych i religijnych. 
Prowadzą też działalność profilaktyczną, po-
magają w sytuacjach kryzysowych. Pomagają 
także służbie zdrowia w czasie pandemii. Mam 

satysfakcję, że mogłem wspólnie z nimi dzia-
łać dla dobra wszystkich. 

Gratulujemy i życzymy satysfakcji z dal-
szych działań. 

rozmawiała MB-C

Kulinarne 
dziedzictwo 
powiatu

12 września został rozstrzy-
gnięty Konkurs Potraw Regional-
nych „Kulinarne Dziedzictwo Po-
wiatu Bielskiego". W tym roku for-
muła nieco inna, ale klimat impre-
zy i pyszności na stołach oczywi-
ście bez zmian. W Kozach pod-
czas Święta Powiatu Bielskie-
go zaprezentowało się 10 sto-
isk gminnych, które przygotowa-
ły przedstawicielki Kół Gospodyń 
Wiejskich. Każda gmina przyrzą-
dziła pięć kategorii potraw: zupa, 
produkt, danie główne, ciasta i de-
sery oraz napoje i nalewki.

Komisja Oceniająca postano-
wiła nagrodzić gminę Buczkowi-
ce za kołacz weselny z owocami. 
Ponadto na naszym stole można 
było pokosztować: zielonej zu-
py z grzankami, smarowideł czyli 
pasztetu i smalcu, buczkowickiej 
kapuśniory i nalewki z czerwonej 
porzeczki. Każda potrawa – niebo 
w gębie. 

Dania przygotowane przez 
KGW Buczkowice, KGW Godzisz-
ka, KGW Kalna i KGW Rybarzowi-
ce podawane były przez Alicję Gru-
szecką, Grażynę Mędrzak, Wiesła-
wę Stec i Marię Pawlik. Gratuluje-
my nagrody i dziękujemy za promo-
cję naszej gminy.

Organizatorem imprezy był po-
wiat bielski, gmina Kozy i Dom 
Kultury w Kozach.                 MB-CGminne stoisko kulinarne.



4

DZIEŃ NAUCZYCIELA

Jadwiga Kozłowska, dyrektor Publicznego 
Przedszkola w Rybarzowicach

Moi wychowawcy mówili, że byłam „spo-
kojną, pracowitą i obowiązkową uczennicą”. 
Ze szkolnych lat pamiętam twarze nauczycieli, 
koleżanek i kolegów i oczywiście niektóre sytu-
acje… W pamięci utkwił mi szczególnie Dzień 
Wagarowicza, chyba była to siódma klasa. So-
lidarnie z całą klasą poszliśmy na powitanie 
wiosny do parku, nieopodal szkoły. Ja miałam 
jednak straszne wyrzuty sumienia, że zrobili-
śmy przykrość nauczycielom. 

Do szkoły lubiłam chodzić, ponieważ zdo-
bywałam tam wiedzę, nawiązywałam wiele 
przyjaźni i relacji. Z przyjaciółką ze szkolnej 
ławki, Bogusią, nadal spotykam się przelotnie 
w rodzinnej miejscowości. Z kilkoma koleżan-
kami i kolegami z klasy kontynuowałam na-
ukę w liceum i nadal utrzymuję z nimi kontakty. 
Miło jest spotykać się po latach i wspominać 
wspaniałe szkolne czasy.

Przechowuję w pamięci wyrozumiałe i życz-
liwe podejście nauczycieli do nas, uczniów, 
oraz szacunek ucznia i rodzica do nauczyciela. 

Jakie cechy powinien mieć nauczyciel? 
Powinien być konsekwentny, ale wyrozumia-
ły, życzliwy i sprawiedliwy w ocenianiu wycho-
wanków.

Śmieszna szkolna przygoda? Pewno była 
niejedna, ale przypominam sobie klasową wy-
cieczkę w góry. Nocleg w schronisku okazał 
się być prawdziwym „teatrem grozy”, za spra-
wą paru kolegów, skorych do żartów. Jeden  
z nich, tak przekonująco wszedł w rolę niedź-
wiedzia, że nawet wychowawczyni uwierzyła  
w atak nocnego misia.

Moim ulubionym przedmiotem był język 
polski. Czytałam książki i tak zostało mi do 
dzisiaj. Od lat piszę wiersze, co wykorzystuję  
w pracy z dziećmi i nie tylko.

Już jako dziecko chciałam być nauczycie-
lem. Lalki i misie były uczniami. Moje marzenie 
okazało się rzeczywistością – jestem nauczy-

UCZNIEM BYĆ 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej czyli 
polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, potocznie zwane 
Dniem Nauczyciela. Obchodzimy je, dziękując pracownikom 
oświaty, a szczególnie nauczycielom, za ich pracę i trud 
włożony w wychowywanie młodych pokoleń. Nie brak w tym 
dniu uroczystych apeli, a także nagród dla wyróżniających się 
nauczycieli. To dzień, w którym myśli krążą wokół edukacji... 
Tego dnia również ci, którzy skończyli już szkolną edukację, 
wspominają swoje szkolne lata, klasowe przygody, ulubionych 
nauczycieli, przedmioty, a także niezapomniane wagary czy 
nawet ściąganie na sprawdzianach. 

cielem. Gdybym jeszcze raz stanęła przed wy-
borem zawodu, byłby taki sam. Uważam, że 
edukacja najmłodszych jest nauką ze zwięk-
szoną odpowiedzialnością według przysłowia 
„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie bę-
dzie umiał”. Najważniejsze są bowiem podsta-
wy, tak jak fundamenty przy budowie nowego 
domu. Najcenniejszy etap w życiu dziecka to 
etap przedszkolny. Tutaj bowiem rozwijają się 
pasje, marzenia i zainteresowania światem.

Dzień Edukacji Narodowej to święto, któ-
re dawniej było pełne radości oraz naturalne-
go okazywania serdeczności, szacunku, pod-
kreślania autorytetu kadry, czuło się rangę za-
wodu, także w środowisku. Obecnie, odnoszę 
wrażenie, że ma ono wymiar „kartki w kalen-
darzu”. Niezmiernie miłe i budujące są ciepłe 
słowa ze strony rodziców, którzy doceniają za-
angażowanie i wysiłek pedagogów. W szkole 
zawsze był to dzień wolny od nauki i nie bu-
dziło to żadnych wątpliwości. Było to łatwiejsze 
o tyle, że dziadkowie byli już na emeryturze,  
a dzisiejsze babcie jeszcze pracują zawodo-
wo. W przedszkolu od zawsze świętujemy 
Dzień Nauczyciela na roboczo, czyli bawiąc 
się z dziećmi.

Z perspektywy lat, patrząc na dzieci moich 
znajomych, widzę, że dzieciom brakuje „szczę-
śliwego dzieciństwa”. Uczniowie są przeciąże-
ni nauką, wielu z nich korzysta z korepetycji, pi-
szą sprawdziany, do których przygotowują się do 
późnych godzin wieczornych. Rodzice nie mają 
czasu dla dzieci, a niekiedy zwyczajnie nie po-
trafią im pomóc przyswoić wymaganego mate-
riału. To jakieś błędne koło, tym bardziej, że od-
porność emocjonalna nie tylko dzieci, ale i spo-
łeczeństwa zmalała. Dzieci są zmęczone, rodzi-
ce są zapracowani, nauczyciele niedoceniani…. 
Prestiż zawodu spada, nauczycieli ubywa w za-
straszającym tempie. Trzy zasadnicze ogniwa 
edukacji nie mogą się połączyć w całość i nikt nie 
zna sposobu na „uzdrowienie” oświaty.

Zawsze byłam optymistką, ale dzisiejszy 
stan rzeczy napawa mnie lękiem. Jak pokazać 
dzieciom kolorowy, piękny świat poprzez za-
mazane i brudne szkło okularów? 

Mimo wszystko, z okazji Dnia Nauczycie-
la życzę wszystkim zdrowia, wytrwałości oraz 
osiągania małych i większych sukcesów w na-
uce, w pracy i w życiu codziennym. 

Elżbieta Jarczyk, dyrektor Publicznego 
Przedszkola „Bajka” w Buczkowicach

Jako uczennica szkoły podstawowej naj-
bardziej lubiłam przerwy. Był to czas na wspól-
ną zabawę i rozmowę z przyjaciółmi. Pamię-
tam „skakanie w gumę” i zabawy na korytarzu. 
Wszystkie wesołe przerwy szybko jednak się 
kończyły i dzwonek wzywał do klasy.

Ze szkołą kojarzy mi się też piórnik z chiń-
skim ołówkiem oraz pachnąca gumka do ma-
zania. Każdy z nas miał własną gumkę i każda 
pachniała inaczej. 

Zmorą zeszytów były pióra wieczne, do któ-
rych wciągano atrament, a następnie rozpisy-
wano je „na brudno”. Każdy uczeń miał bibuł-
kę, która miała zapobiec kleksom w naszych 
oprawionych zeszytach „na czysto”, ale rzad-
ko to pomagało. Wszyscy więc pisali ołówkiem 
lub „na brudno”. Kaligrafia była żmudna i pełna 
atramentowych wpadek.

Nie było plecaków tylko tornistry, a do szko-
ły chodziliśmy piechotą, bez względu na odle-
głość domu od szkoły czy porę roku. W drodze 
do szkoły zdarzały się cudowne chwile zbiera-
nia kwiatów na łąkach albo spędzania czasu 
na ślizgawkach, czasem zjazdy na sankach.

Uczniowie i uczennice obowiązkowo ubie-
rali szkolne mundurki z białym kołnierzykiem, 
wyjątkowo od święta można było przyjść  
w mundurze harcerskim. Dziewczyny poza te-
nisówkami zakładały też „jarmilki”. Wszyscy 
wyglądaliśmy tak samo, dlatego nauczycie-
lom łatwiej było dostrzec naszą dziecięcą oso-
bowość.

Najbardziej lubiłam matematykę, bo była 
podobna do gry lub łamigłówki. Był to jedyny 
przedmiot, którego nie trzeba było się za bar-
dzo uczyć, wystarczyło robić wszystko po ko-
lei i trzymać się zasad. Czasem matma lubiła 
zaskoczyć i wtedy zawsze poszerzały się nam 
horyzonty.

Postanowiliśmy zapytać dyrektorów naszych 
gminnych szkół i przedszkoli o to, jak 
wspominają swoje szkolne, dziecięce lata 
i jak oceniają dzisiejszą edukację i Dzień 
Nauczyciela.
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DZIEŃ NAUCZYCIELA

Nauczyciele oceniali nas, dając nam stop-
nie od 2 do 5. Nie było ani szóstek, ani jedy-
nek i szczerze mówiąc nie o oceny tu chodziło, 
ale o sposób radzenia sobie ze szkolnymi pro-
blemami. Mogliśmy je pokonać dzięki naszym 
nauczycielom, którzy, z pozoru surowi, za-
wsze nas wspierali i pomagali nam. Mogliśmy 
też zawsze liczyć na siebie nawzajem, byliśmy  
z tej samej klasy, nikt nikogo nie zostawiał  
w potrzebie.

To, co bym zmieniła dziś w edukacji to cho-
dzenie po lekcjach na korepetycje. Nikt z nas 
nie chodził na korepetycje. Po lekcjach był 
czas na obowiązki domowe, a potem na zaba-
wę. Czasem ktoś musiał zostać na zajęciach 
wyrównawczych, ale nikt nie lubił na nich zo-
stawać, bo szkoda było na to tracić czas. 

Jacek Baczyński, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Kalnej

Wspomnienia związane ze szkołą podzie-
liłbym na dwa etapy: szkoła podstawowa to 
głównie sport – lekkoatletyka, skok wzwyż  
i biegi przełajowe, a szkoła średnia to era So-
lidarności, JP2, a potem lata stanu wojennego 
w Polsce. Szkolne lata nauczyły mnie samo-
dzielności, odpowiedzialności i punktualności. 

Lubiłem chodzić do szkoły, ponieważ wtedy 
była to praktycznie jedyna forma spotkań z ko-
legami i koleżankami. Jak wszyscy w tamtym 
czasie, uwielbiałem WF, a nie znosiłem spraw-
dzianów. Moim ulubionym nauczycielem był 
nauczyciel matematyki, a ulubiony przedmiot 
to oczywiście wychowanie fizyczne. Nauczy-
ciel powinien być kompetentny, wyrozumiały, 
cierpliwy, życzliwy i uśmiechnięty. 

W dzieciństwie marzyłem, aby zostać ma-
rynarzem. Ze śmiesznych szkolnych histo-
rii jedna utkwiła mi mocno w głowie. W kla-
sie szóstej dołączyły do naszej klasy dwie no-
we uczennice: Monika i Agnieszka. Dziewczy-
ny były bliźniaczkami. Wielokrotnie zamienia-
ły się podczas odpowiedzi. Śmieszne było to, 
że nauczyciele do ostatniej klasy nie potrafili 
ich rozpoznać. 

Różnice w oświacie dziś i za moich czasów 
to przede wszystkim dostęp ucznia do wiedzy. 
W czasach, kiedy ja chodziłem do szkoły, był 
on znacznie trudniejszy niż dzisiaj. Przesiady-
wanie w bibliotece i szukanie materiałów źró-
dłowych do referatów czy zadań zajmowało 
dużo czasu i było czymś normalnym, dzisiaj to 
raczej rzadkość. Nie było Internetu, kompute-
rów czy telefonów komórkowych, a w telewizji 
były tylko dwa programy. 

Myślę, że to, co się nie zmieniło, to kontak-
ty międzyludzkie. Zarówno wtedy, jak i dziś, 

szkoła jest miejscem, gdzie poznaje się no-
wych kolegów i koleżanki, nawiązywane są 
pierwsze przyjaźnie i sympatie. We współcze-
snej szkole brakuje mi działalności organizacji 
harcerskich. Bardzo dobrze wspominam har-
cerstwo i związane z tym przygody, wyzwania, 
wyjazdy i przyjaźnie. 

Z mojej perspektywy dzisiejsza edukacja 
jest znacznie łatwiejsza, a w szczególności 
matematyka. 

Obchody Dnia Nauczyciela były bardzo po-
dobne do dzisiejszych, tzn. były akademie, ży-
czenia, kwiaty i laurki.

Anna Kasińska, wicedyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Buczkowicach

Byłam pilną i ambitną uczennicą. Chodziłam 
do szkoły podstawowej w Szczyrku, a do liceum 
w Bielsku-Białej. Zależało mi bardzo na ocenach 
i opinii nauczycieli, zwłaszcza w szkole podsta-
wowej. Może nawet za bardzo. Ale pamiętam 
też, że bałam się bardzo niektórych uczących.  
A i koledzy nie zawsze byli dla mnie mili. Należa-
łam do różnych zespołów wokalnych, recytowa-
łam, brałam udział w konkursach, często je wy-
grywając, i to nie wszystkim się podobało. W li-
ceum śpiewałam i tańczyłam w Teatrze Piosen-
ki ALERT działającym w szkole i ta szkolna dzia-
łalność zostawiła we mnie wiele miłych wspo-
mnień.

Wiem, że ważna jest wiedza i umiejętności 
zdobyte w szkole. Ale ja dzięki szkolnym ze-
społom artystycznym i samorządowi szkolne-
mu, w których działałam, nauczyłam się też 
współpracy, odpowiedzialności i właściwego 
gospodarowania czasem. No bo te wszystkie 
zajęcia trzeba było jakoś pogodzić.

Oczywiście, że lubiłam chodzić do szko-
ły, bo oprócz nauki miałam tu wielu przyjaciół. 
Czasem jednak normalnie bałam się spraw-
dzianów i odpytywania przy tablicy, a czasem 
też nauczycieli. Wtedy cieszyłam się jak jakaś 
lekcja „przepadła”. 

W szkole uczono kiedyś za pomocą kredy 
i czarnej tablicy oraz podręczników, tak więc 
lekcje nie były jakoś specjalnie atrakcyjne.  
W szkole podstawowej nie mieliśmy w ogóle 
sali gimnastycznej i ćwiczyliśmy na szkolnym 
korytarzu albo żużlowym boisku. Przez pierw-
sze lata mojej nauki w szkole podstawowej nie 
było też w szkole łazienek, a prymitywne to-
alety mieliśmy na zewnątrz budynku za bois- 
kiem, to nie było wygodne i miłe, zwłaszcza zi-
mą. Ale pamiętam w szkole sklepik z pyszną 
oranżadą w woreczkach foliowych. Pamiętam 
apele szkolne, na których przewodniczący klas 

w pozycji na baczność meldowali dyrektorowi 
liczbę obecnych i nieobecnych w klasie i to, że 
mieliśmy granatowe mundurki z białymi kołnie-
rzykami. Sprawdzano nam też czystość rąk, 
kołnierzyków i posiadanie materiałowej chus-
teczki do nosa. Jej brak też wpływał na obniże-
nie oceny z zachowania. 

Bardzo lubiłam biologię i muzykę. A ponie-
waż nauczyciel jest twarzą przedmiotu, lubiłam 
panie uczące biologii i muzyki. Często też jako 
przewodnicząca samorządu szkolnego pod-
czas np. „dni samorządności” pomagałam pa-
niom z klas 1-3 i tak edukacja wczesnoszkolna 
też stała się moją ulubioną dziedziną. 

Nauczyciel powinien być pogodny, empa-
tyczny, cierpliwy, pracowity i prawdziwy. Powi-
nien być autorytetem dla uczniów.

Chciałam być piosenkarką oczywiście, po-
tem lekarzem lub nauczycielem. I to ostatnie 
mi się spełniło. 

Z ciekawych szkolnych historii pamiętam, 
jak kiedyś podczas szkolnej kilkudniowej wy-
cieczki pan wychowawca zabrał nas wieczo-
rem do kina. Z premedytacją nadłożył drogi na 
trasie z miejsca naszych noclegów do kina, bo 
chciał nas zmęczyć tak, abyśmy nie rozrabia-
li wieczorem. Nie do końca mu się udało. Po 
zajęciu miejsc w sali kinowej cała klasa zmę-
czona zasnęła w fotelach i przespała cały film 
– popularną wtedy komedię. Na noclegi wró-
ciliśmy wyspani i trudno było nas zagonić do 
łóżek. 

Kiedyś były inne czasy i inna szkoła… Moja 
edukacja przypadała na czasy kryzysu. Brako-
wało wszystkiego. Ale i radość sprawiały nam 
małe rzeczy. Wiem też, że jako uczniowie wię-
cej sobie musieliśmy wyobrażać, bo nie było 
tylu filmów dydaktycznych, pięknych książek 
czy innych pomocy. Nie mieliśmy komputerów 
ani telefonów. Było mniej szkół maturalnych  
i trudniej było się do nich dostać. Nie było też  
w szkołach pedagogów szkolnych czy psycho-
logów ani wsparcia tak szeroko rozumiane-
go jak dzisiaj. Musieliśmy sobie radzić. Jeże-
li ktoś nie opanował materiału, to nie przecho-
dził do wyższej klasy albo zmieniał szkołę i to 
było oczywiste. 

Myślę też, że kiedyś był większy szacunek 
dla szkoły i nauczycieli. 

Myślę, że dzisiejsza szkoła jest mniej stabil-
na z punktu widzenia ciągłych zmian w przepi-
sach, ale za to współczesne środki dydaktycz-
ne i nowoczesne metody oraz większa dostęp-
ność stwarzają perspektywę na wyposażenie 
uczniów w kompetencje, które będą im po-
trzebne w przyszłości. 

Kiedyś to był Dzień Nauczyciela, a dzi-
siaj to Święto Edukacji Narodowej. Już sa-
ma nazwa sugeruje różnicę. Teraz świętuje ca-
ła edukacja. Kiedyś to były akademie poświę-
cone nauczycielom, zawierające różne skecze 
i laudacje skierowane dla uczących. Teraz to 
dzień z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi  
w szkole, a akademie (zeszłoroczna i tegorocz-
na) ze względu na pandemię odbywają się u nas 
przez szkolny radiowęzeł. Mimo wszystko ten 
dzień, jak kiedyś tak i dzisiaj, dla mnie i większo-
ści nauczycieli jest świąteczny i wyjątkowy. 

cd. na str. 6
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DO BYTOMSKICH STRZELCÓW
– dok. ze str. 1

Ich teatrem były Warmia, Mazury, Górny 
Śląsk oraz Śląsk Cieszyński. Wiele okoliczno-
ści może świadczyć o tym, że i Wielkopolska  
z Poznaniem mogły również być obszarem 
plebiscytowym, gdyby nie doskonale zorga-
nizowane i przede wszystkim zwycięskie Po-
wstanie Wielkopolskie. Nie można pominąć 
faktu, iż pokonane militarnie Niemcy okazały 
się nie do końca pokonane politycznie. Plebi-
scyty, zarówno w regionach z obecnością lud-
ności niemieckojęzycznej, jak czeskojęzycz-
nej, były czynnikiem osłabiającym wagę zwy-
cięstwa aliantów w I wojnie światowej. Były też 
wyrazem nieskrywanej łagodności wobec Nie-
miec, jeśli chodzi o jednoznaczne ogranicze-
nie ich terytorium.

Wspominając czas Powstań Śląskich, nie 
możemy pominąć faktu uczestnictwa w nich 
mieszkańców Buczkowic. Sylwetki tych osób 
pragnę przybliżyć. Nie mamy pewności, czy 
jest to katalog zupełny, ale wspomnimy tych, 
co do których mamy pewność, że w powsta-
niach uczestniczyli. Być może wspomnienie 
to sprawi, że pojawią się nazwiska kolejnych 
osób, których losy związane zostały z tymi wy-
darzeniami. Być może rodzinne archiwa po-
zwolą na dopisanie do zamieszczonej listy ko-
lejnych naszych powstańców.

Nie ma wątpliwości co do tego, że buczko-
wiczanie uczestniczyli przede wszystkim w III 
Powstaniu Śląskim. Część z nich po zakoń-
czeniu działań wojennych tylko przez krótki 
okres czasu pozostawała w służbie wojskowej. 
Odrodzonego państwa nie było stać na utrzy-
mywanie licznej armii. Rozpoczęły się maso-
we zwolnienia „do cywila”. Nie dziwi więc, że 
przymusowi rezerwiści na wieść o toczących 

się przygotowaniach do powstania na Śląsku 
zgłaszali się do oddziałów powstańczych. Taką 
pewność mamy jednak tylko w odniesieniu do 
niektórych osób. Zapewne część przyszłych 
powstańców poddała się akcji agitacyjnej pro-
wadzonej m.in. w naszej wsi przez emisariu-
szy z Górnego Śląska. Ci ochotnicy mieli za 
sobą bardziej robotniczą niż żołnierską drogę. 
Jedno wszakże nie ulega wątpliwości, a mia-
nowicie to, że nie byli obojętni wobec swego 
kraju. Dowodem na to jest ich ochotniczy za-
ciąg do szeregów powstańczych. Trzeba też 
wspomnieć, że mieszkańcy Buczkowic wspie-
rali pieniędzmi przygotowania do powstań. Ko-
rzystali z pośrednictwa emisariuszy, którzy na-
szą wieś odwiedzali i przeprowadzali kwesty 
na cele powstańcze. W Buczkowicach ama-
torski zespół teatralny wystawił sztukę sce-
niczną poświęconą walce ludu śląskiego z nie-
mieckimi „hakatystami”. Autorem scenariusza 
tego przedstawienia był Antoni Cierniak, który 
opowiedział mi o tym fakcie w rozmowie prze-
prowadzonej 16 listopada 1986 r. Tytuł sztu-
ki brzmiał: „I pękły kajdan okowy”. Dochód  
z przedstawień w Buczkowicach i w sanato-
rium w Bystrej, gdzie zespół był zaproszo-
ny, zasilił kasę powstańczą. Te fakty świad-
czą o panującym we wsi klimacie jedności  
z powstańcami. To, co się działo później, miało 
początek w nastrojach społecznych, przepojo-
nych głębokim patriotyzmem.

Czas zatem na apel powstańczy, na który 
przywołujemy:

– doktora Romana Ignacego Białka,
– Józefa Fiedorka,
– Pawła Franka,
– Józefa Janę, 
– Leona Jonkisza,
– Alojzego Wronę,

 – Baltazara Kwaśnego,
 – Andrzeja Palucha,
 – Teodora Rodaka,
 – Jana Walę,
 – Władysława Węglarza.

Doktor Roman Ignacy Białek (1891-1940) 
to znana we wsi osoba. Przede wszystkim miej-
scowy lekarz, który z Buczkowicami związany był 
od roku 1922. Żołnierz, oficer w I wojnie świato-
wej, a po wojnie ordynator w szpitalu wojskowym 
w Białej oraz lekarz w 2 Pułku Strzelców Karpac-
kich w Bochni. Po zakończeniu I wojny świato-
wej bardziej lub mniej oficjalnie związał swe losy 
z powstańcami śląskimi. Nie byłby jedynym ofi-
cerem Wojska Polskiego, który tajemnie dołączył 
do III Powstania, niosąc pomoc potrzebującym, 
poszkodowanym w nierównej walce z Niem-
cami. O tym fakcie milczą wojskowe archiwa.  
W środowisku postrzegany był nie jako powsta-
niec, ale jako wielki przyjaciel i opiekun powstałego  
w roku 1927 Związku Powstańców Śląskich – 
Grupy Buczkowice. Ceniony działacz buczko-
wickiego gniazda „Sokoła”. Uczestnik II wojny 
światowej, żołnierz Armii Kraków dowodzonej 
przez gen. Antoniego Szylinga. Więzień Koziel-
ska zamordowany w kwietniu 1940 r. w Katyniu. 

Józef Fiedorek (1899-1981) – robot-
nik. Żołnierz austriackiego 31 pułku piechoty,  
a potem żołnierz Wojska Polskiego. Uczestnik 
walk w wojnie polsko-czechosłowackiej w roku 
1919 jako żołnierz Batalionu Bielskiego (12 pp. 
9 batalion), a w roku 1920 uczestnik walk na 
froncie polsko-litewskim. Po zwolnieniu z Woj-
ska Polskiego zaciągnął się do oddziału po-
wstańczego, walczącego w III Powstaniu Ślą-
skim. Po II wojnie światowej powrócił do swych 
robotniczych zajęć. 

Paweł Franek (1885-1963) – robotnik. 

UCZNIEM BYĆ – dok. ze str. 4-5

Bronisława Omańska, wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej w Rybarzowicach

Szkołę wspominam z wielkim sentymentem. 
Z przyjemnością wracam do czasów szkolnych, 
kiedy nie było telefonów, królowały Złote Myśli  

i zawsze był czas na to, by porozmawiać ze so-
bą, szczególnie podczas powrotów do domu.

Ukończyłam szkołę podstawową, w której 
obowiązywały mundurki szkolne, a właściwie 
granatowe fartuchy z białymi kołnierzykami, 
ze szkolnym godłem na rękawie. Obowiązują-
cy strój gwarantował jedno – nie było wpadek, 
zwłaszcza tych „modowych”. Klasyczne ucze-
sanie długich włosów „koński ogon” i kokarda.

Jako dzieci mieliśmy mnóstwo szalo-
nych pomysłów i nie zawsze zastanawialiśmy 
się nad konsekwencjami, ale właśnie dlate-
go szkolne czasy wspominam z największym 
sentymentem. Towarzyszył nam stres związa-
ny z odpytywaniem przed tablicą, klasówką al-
bo kiedy nauczyciel przejął karteczkę przesy-
łaną na lekcjach do koleżanki! Nie tylko obo-
wiązkiem, ale i „przygodą” był udział w konkur-
sach przedmiotowych, w chórze szkolnym, gra 

na akordeonie pod kierunkiem pana Antonie-
go Kubicy. Wyjazdy na konkursy odbywały się 
w ramach lekcji, dawały możliwość poznania 
uczniów z innych szkół. Przed lekcjami spoty-
kaliśmy się i opowiadaliśmy sobie treść lektur. 
Z uśmiechem wspominam zajęcia na basenie, 
do których przygotowywaliśmy się doskonaląc 
umiejętności pływackie w Żylicy. 

Najczęściej wracam myślami do balów 
przebierańców, które obchodzone były na-
prawdę hucznie. Po korytarzach spacerowa-
ło wielu kowbojów, Indian, księżniczek, Pippi 
Pończoszanek, Cyganek. Po latach w pamięci 
pozostaje nie odmiana przez przypadki i wzory 
funkcji trygonometrycznych, ale atmosfera, ja-
ką tworzyli uczniowie i nauczyciele.

Obowiązki szkolne staraliśmy się realizo-
wać bez udziału rodziców, a problemy zde-
cydowanie lepiej było rozwiązywać osobiście, 

Paweł 
Franek. Roman Białek.

Alojzy 
Wrona.Leon Jonkisz.

Józef 
Fiedorek.Józef Jano.

Uczestnicy 
powstań 
śląskich  
z Buczkowic
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Mistrz w jednym z wydziałów w Fabryce Me-
bli Giętych Thonet-Mundus w Buczkowicach. 
Znany był w środowisku jako „Franek maj-
ster”. Znacząca postać we wspomnianej fa-
bryce. Zweryfikowany powstaniec śląski, zo-
stał odznaczony Gwiazdą Górnośląską. Od ro-
ku 1927 sekretarz Grupy Buczkowice Związ-
ku Powstańców Śląskich. W okresie II wojny 
światowej ukrywał sztandar tej jednostki orga-
nizacyjnej, później zdeponowany w Muzeum 
Okręgowym w Bielsku-Białej. To postać o zło-
żonym życiorysie.

Józef Jano (ur. 1892) – członek „Sokoła”, 
legionista, który przeszedł cały szlak bojowy 
Legionów Polskich. Uczestnik walk o Wilno,  
a później III Powstania Śląskiego. W latach 30. 
XX wieku podwójci w gminie zbiorowej Wilko-
wice-Bystra. W czasie II wojny światowej za-
angażowany w działalność konspiracyjną. Po 
wojnie delegat krakowskich władz państwo-
wych na tereny Kotliny Kłodzkiej, współtwo-
rzący struktury administracji państwowej na 
Dolnym Śląsku. Zmarł w latach 70. ub. wieku  
w Łabędach – obecnej dzielnicy Gliwic.

Leon Jonkisz (1901-1978) – urodzony 
w Lipniku, a z Buczkowicami związany ro-
dzinnie. Żołnierz Wojska Polskiego od 1919 
r. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w re-
jonie Lwowa jako żołnierz 40 pp. Zwolniony  
z wojska, zgłosił się na ochotnika do organi-
zowanych oddziałów powstańczych. Uczestnik 
III Powstania Śląskiego w 10 pp. „Gajdzika”. 
Uczestnik walk pod górą św. Anny, Kędzierzy-
nem, Gliwicami i Gogolinem. Po zakończeniu 
powstania powołany ponownie do wojska słu-
żył w Cieszynie. Absolwent Wydziału Farbiar-
stwa Szkoły Przemysłowej w Bielsku-Białej. 
Po II wojnie światowej powierzono mu urucho-
mienie Fabryki Mebli Giętych A. Wecha. Za-
danie to wypełnił. Przez kolejne lata pracował  
w bielskim przemyśle włókienniczym. 

Alojzy Wrona (ur. 1896) – robotnik. Uczest-
nik I wojny światowej w armii austriackiej. Ran-
ny w walkach, inwalida wojenny z trwałym kalec-
twem. Uczestnik walk powstańczych na Śląsku, 
co zostało potwierdzone aktem weryfikacyjnym 
Związku Powstańców Śląskich – członek Grupy 
Buczkowice Związku Powstańców Śląskich. 

O pozostałych powstańcach związanych  
z Buczkowicami zachowały się tylko szczątko-
we informacje lub nie było możliwe dotarcie do 
jakichkolwiek danych.

W tej grupie znaleźli się :
Baltazar Kwaśny (1887-1949), mieszkał 

w Buczkowicach nr 385 (obecnie ul. Wyzwo-
lenia). Jego mogiła znajduje się na naszym 
cmentarzu parafialnym.

Teodor Rodak (1895) urodzony w Czań-
cu, s. Jakuba i Marianny Bakalarczyk. Z Bucz-
kowicami związany od roku 1922 po małżeń-
stwie z Teresą Szewczyk. Jedynym śladem, 
który pozostał po tej rodzinie, jest mogiła Tere-
sy Rodak (1895-1967), znajdująca się w starej 
części cmentarza parafialnego.

Jan Wala (1898-1975) s. Andrzeja i Anny 
z d. Stec. Dane te wymagają dalszych skrupu-
latnych dociekań.

Władysław Węglarz – powstaniec, o któ-
rym nie ma żadnych bliższych wiadomości 

poza tymi, że rodzina nosząca to nazwisko  
w Buczkowicach niewątpliwie mieszkała w re-
jonie obecnej ulicy Miodowej. Można przyjąć 
pod rozwagę informację, że prawdopodobny-
mi rodzicami Władysława byli Jan i Barbara  
z d. Huczek. Dane te widnieją w akcie urodze-
nia córki Węglarzów. 

Ta grupa powstańców, być może niekom-
pletna, bo nie każdemu warunki panujące po 
zakończeniu wojny umożliwiały poddanie się 
procesowi weryfikacji, utworzyła w 1927 r.  
w Buczkowicach jednostkę terenową stowa-
rzyszenia Związek Powstańców Śląskich – 
Grupa Buczkowice, stając się sprawną i ży-
wotną częścią bogatego, zorganizowanego 
społecznego życia naszej wsi. W 1935 r. Gru-
pa Buczkowice wzbogaciła się o swój organi-
zacyjny symbol – sztandar. To jedyny sztan-
dar uchroniony w Buczkowicach od zagłady 
z rąk hitlerowców. Zdeponowany po II wojnie 
przez Pawła Franka w b. Muzeum Okręgowym 
w Bielsku-Białej, został złożony na stercie po-
dobnych symboli, zakryty przed oczyma zwie-
dzających. To w 2008 r. był nie tylko dyshonor 
dla sztandaru, ale dowód braku szacunku dla 
powstańców śląskich z naszej wsi. Wskazuję 
ten rok, ponieważ wtedy odmówiono Towarzy-
stwu Społeczno-Kulturalnemu „Zagroda” wy-
pożyczenia tego sztandaru na imprezę promu-
jącą książkę „Historia Buczkowic. Szkice…”. 

Przybliżając wspomniane postacie i ten 
trzeci najdłuższy powstańczy zryw, trwający od 
3 maja do 5 lipca 1921 r., starałem się w wiel-
kim skrócie przypomnieć kolejną (po litewskiej 
i czechosłowackiej) odsłonę udziału naszych 
rodaków w zbrojnym ustanawianiu granic na-
szego odrodzonego państwa. Byłoby wielce 
pożyteczne, by każdy, kto posiada jakiekol-
wiek informacje o powstańcach – i tych wymie-
nionych i tych być może pominiętych – nawią-
zał kontakt z towarzystwem „Zagroda” za po-
średnictwem Gminnego Ośrodka Kultury. Nie 
zamkniemy księgi z historią naszych powstań-
ców śląskich w nadziei, że naszym wspólnym 
staraniem zostanie ona uzupełniona.

Józef Stec

bez angażowania się tzw. osób trzecich. 
Tworzyliśmy „ekipę”, która mieszkała na 

dole Buczkowic i razem wracaliśmy ze szko-
ły. Mieliśmy wiele postojów, kiedy ktoś z grupy 
miał odejść do domu. Rozmawialiśmy, żarto-
waliśmy, a w szczególności ustalaliśmy, co bę-
dziemy robili po odrobieniu lekcji.

Miłych wspomnień jest naprawdę wiele. 
Począwszy od gry w zbijaka, dwa ognie, piłkę 
nożną, badmintona, słup soli czy w karty. 

Uśmiech wywołuje również czas spędzony 
w szkole średniej. Cztery lata nauki obfitowa-
ły w liczne wyzwania. Mierzyliśmy się z nimi 
tak, jak tylko mogliśmy. Nauczyciele wakacje 
spędzali z nami pod żaglami, na obozach wę-
drownych, biwakach i wycieczkach. To był na-
prawdę beztroski i pełen wrażeń czas. Pierw-
sze przyjaźnie, pierwsze pójście na wagary – 
młodość rządzi się swoimi prawami.

Zasadniczą zaletą liceum były lekcje języka 
polskiego prowadzone przez Ewę Pytel. Pano-
wała na nich wspaniała atmosfera sprzyjają-
ca uczniowskiej debacie. Z perspektywy cza-
su szczególnie to doceniam, bo wykształciło 
to we mnie bardzo cenną umiejętność zajmo-
wania stanowiska w określonych kwestiach. 
Nauczyciel cierpliwy, przyjazny, uśmiechnięty, 
który zawsze wysłucha, ale i wymagający, to 
wspaniały przewodnik w drodze po wiedzę. 

Liceum było intensywnym okresem, ale ob-
fitującym również w wiele rozrywek, nowych  
i wartościowych znajomości, pierwszych za-
uroczeń... ach... dużo tego było. Żal, że to mi-
nęło tak szybko, niczym mgnienie oka i trzeba 
się było rozstać, by dalej kroczyć przez życie.

Dlatego, drodzy uczniowie, apeluję do Was: 
korzystajcie z tego czasu, nie zmarnujcie go, bo 
to, czego doświadczacie teraz, już nigdy się nie 

powtórzy. Przemycę jeszcze jedną radę – nie 
bójcie się marzyć. Żyjemy w takim świecie, gdzie 
niemal wszystko jest możliwe, jeśli tylko wystar-
czająco tego chcemy.

Wspomnienia skłaniają do refleksji. I bę-
dzie to refleksja optymistyczna. Swoją pracę za-
wodową rozpoczęłam wśród moich byłych na-
uczycieli, z którymi łączyły mnie silne więzi. To 
było wielkie wyzwanie i ciekawe doświadcze-
nie – wyjście z roli uczennicy i awansowanie 
do roli koleżanki z pracy. Od momentu podję-
cia pracy jestem w tej samej szkole i nigdy nie 
chciałam przenieść się do innej, znalazłam  
w niej swoje miejsce wśród ludzi. Od moich ko-
leżanek, kolegów, od moich uczniów, od ich ro-
dziców, doznaję wiele dobrego. Szkoła uczyła  
i uczy, jak być dobrym i odpowiedzialnym czło-
wiekiem.                        

opracowały: MB-C i E. J-P

Poczet  sztandarowy Związku Powstańców 
Śląskich Grupy Buczkowice.
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KRONIKA/DIETETYK RADZI

11 września odbył się XXI Rajd Rowe-
rowy, tym razem uatrakcyjniony zadaniami 
w terenie. Połączenie okazało się strzałem  
w dziesiątkę – dzieci, młodzież i osoby do-
rosłe byli zachwyceni pomysłowością or-
ganizatorów i prosili w przyszłym roku  
o trudniejszą wersję zadań do wykona-
nia… W tegorocznym rajdzie wzięło udział 
aż 278 rowerzystów od 1 do 78 lat.  

Każdy uczestnik rajdu wybierał sobie 
trasę do pokonania, jeżdżono w grupach 
składających się z członków rodzin, naj-
bliższych znajomych lub przyjaciół. Ro-
werzyści na trasie mogli podziwiać pięk-
ną rowerową infrastrukturę naszej gmi-
ny i delektować się słoneczną aurą. Na 
mecie na uczestników czekały liczne 
atrakcje w postaci stacji animacyjnych. 
Cyrk Anime oferował różnorodne cyr-
kowe atrakcje, które przykuwały uwagę 
nie tylko najmłodszych uczestników, ale 
również tych nieco starszych... Ne mo-
gło zabraknąć oczywiście food trucka 
RPG Zapiekanka Joana z pysznymi za-
piekankami, frytkami oraz lodami. Klimat 
imprezy był jak zwykle świetny, a zado-
wolenie uczestników stanowiło najwięk-
szą nagrodę dla organizatorów przed-
sięwzięcia.

Trasa oczywiście była dowolna, mo-
gła liczyć różną ilość kilometrów. W pię-
ciu punktach kontrolnych, w tym ro-
ku były to: parking przy kościele w Kal-
nej, boiska sportowe w Rybarzowicach  

i Buczkowicach, kompleks sportowy 
przy „Brzózkach” w Godziszce oraz Am-
fiteatr w Szczyrku, uczestnicy wykony-
wali określone zadania. W Szczyrku 
chętni mogli również przejechać specjal-
ny odcinek czasowy, podczas którego 
wyłoniono zwycięzców w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych. 

Na pierwszych miejscach uplasowa-
li się: 

– w kat. I-III dziewczęta –  Oliwia Baj-
kowska z Rybarzowic, chłopcy  –  Jakub 
Wrona z Godziszki, 

– w kat. IV-VI – Zofia Kużdżeń z Ry-
barzowic, Aleksander Kuc z Buczkowic, 

– w kat. VII-VIII  – Zofia Konior z Go-
dziszki, Mateusz Łaciak z Godziszki, 

– w kat. młodzież i osoby dorosłe –  
Małgorzata Nowok z Rybarzowic i Grze-
gorz Wrona z Godziszki. 

Wszystkim laureatom gratulujemy 
świetnej kondycji sportowej! 

Uczestnicy tegorocznego rajdu, 
przemierzając dzielnie trasę i wykonu-
jąc zadania na wyznaczonych punktach 
kontrolnych, odgadywali hasło – „Straż 
pożarna zawsze gotowa do działania!”. 
Czekał ich za to upominek na mecie. 

Dziękujemy wszystkim za udział w te-
gorocznym rajdzie, strażakom z OSP 
Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka 
i Kalna oraz wszystkim partnerom za po-
moc w organizacji naszego przedsięwzię-
cia. Bez Was ten rajd nie byłby możliwy! 

Okres jesienno-zimowy to zde-
cydowanie najtrudniejszy czas dla 
naszej odporności. Wizja chłod-
nych i deszczowych dni staje się 
coraz bliższa. Dlatego warto za-
cząć działać już teraz, by jak naj-
lepiej uchronić swój organizm 
przez infekcjami.

Swoją odporność możemy 
zdecydowanie poprawić stosując 
przez cały rok zdrową, zbilanso-
waną dietę, pełną sezonowych 
warzyw i owoców. Niezwykle istot-
ne jest także odpowiednie dostar-
czanie kwasów omega-3 o działa-
niu przeciwzapalnym – znajdzie-
my je m.in. w rybach, orzechach 
i pestkach. Co więcej, składniki 
proodpornościowe możemy prze-
mycić tak naprawdę w każdym 
posiłku! W jaki sposób? Oczywi-
ście odpowiednio je doprawiając!

IMBIR
Jest on prawdziwym bogac-

twem zdrowotnych właściwości. 
Przede wszystkim wykazuje działa-

nie przeciwzapalne, a jednocześnie 
przeciwbólowe i przeciwgorączko-
we. Śmiało możemy dodawać go 
do potraw obiadowych, ale także do 
koktajli czy napojów. Imbir warto łą-
czyć z cytrusami i przyprawami ko-
rzennymi. Doskonale smakuje rów-
nież w formie plasterków w herba-
cie z miodem.
CZYSTEK

Ziele czystka jest jednym z naj-
bogatszych źródeł polifenoli. Polife-
nole są związkami o działaniu prze-
ciwutleniającym i wspierającym 
układ odpornościowy. Czystek mo-
żemy wypijać w formie herbatki zio-
łowej lub dodać do koktajlu.
KURKUMA

Ta mocno żółta przyprawa wy-
kazuje działanie przeciwzapalne,  
a także antyoksydacyjne (uniesz-
kodliwia wolne rodniki). Jest jedną 
z najlepiej przebadanych przypraw. 
Wykazano, że kurkuma przyspie-
sza regenerację organizmu oraz 
wspomaga leczenie infekcji. Mo-
żemy dodawać ją w zasadzie do 

wszystkiego: dań wytrawnych, kok-
tajli, ale także owsianek czy herba-
ty. Warto łączyć ją z odrobiną świe-
żo mielonego pieprzu – zawarta  
w nim piperyna zwiększa wchłania-
nie kurkuminy.
CZARNUSZKA

Niepozorne ciemne ziarenka 
czarnuszki posiadają niezwykle 
silne właściwości przeciwbakte-
ryjne, przeciwgrzybicze i przeciw-
wirusowe. W obecnych czasach 
nieustannie jesteśmy narażeni na 
wszechobecne alergeny (np. dym 
tytoniowy, roztocza kurzu domo-
wego, wilgoć, spaliny, dym czy też 
sierść zwierząt). W związku z tym 
czarnuszkę warto stosować każ-
dego dnia, ponieważ pomoże ona 
złagodzić objawy alergii. Może-
my używać jej w formie przypra-
wy czy posypki, ale także w posta-
ci olejku – warto połączyć go ze 
słodkim miodem, gdyż smak ole-
ju z czarnuszki jest bardzo specy-
ficzny, szczególnie jeśli podajemy 
go dzieciom.

CZoSNEK
Zarówno czosnek, jak i cebu-

la zawierają dużo witaminy C, A, 
E oraz witamin z grupy B. Są tak-
że bogactwem składników mine-
ralnych: magnezu, żelaza, siar-
ki i selenu. Warzywa te mają dzia-
łanie grzybobójcze i bakteriobój-
cze. Czosnek dodatkowo wpływa 
na zmniejszenie skurczów i sta-
nów zapalnych, pobudza wydzie-
lanie śluzu, ułatwia odkrztuszanie,  
a także łagodzi uczucie duszności. 
Najskuteczniejsze są świeżo star-
te lub pokrojone na plasterki ząb-
ki czosnku – możemy położyć je 
na talerzyku w sypialni, by nawet 
w nocy, wdychając olejki eteryczne 
wzmacniać nasz organizm.

Pamiętajmy, że kluczowa jest 
systematyczność oraz zdrowa 
dieta każdego dnia!

opracowała Klaudia Waśkiewcz
dietetyk Bonne Sante  

Bielsko-Biała i Buczkowice

Rajd Rowerowy z atrakcjami

Zapraszamy na fotoreportaż z przed- 
sięwzięcia oraz do zapoznania się z wy- 
nikami odcinka czasowego na naszej 
stronie internetowej www.gokbuczko-
wice.com.

Czekamy na Was w przyszłym ro-
ku z kolejną niespodzianką! Organiza-
torem rajdu był Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Buczkowicach.                     S. K-B 

 Na zdjęciach: 
 1. Meta rajdu 
 przy Sokolni  
 w Buczkowicach.
 2. Animacje  
 z Cyrkiem Anime. 

JAK Z POMOCĄ PRZYPRAW WZMOCNIĆ NASZĄ ODPORNOŚĆ?

1. 

2. 
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Mieszkańcy ulicy Cedrowej w Rybarzowicach zapomi-
nając o zwykłych, codziennych problemach sąsiedzkich 
zjednoczyli się wspólnie tworząc piękną inicjatywę – świę-
to swojej ulicy. 

Uroczystość odbyła się w sobotę 2 października. Włą-
czyli się w nią wszyscy mieszkańcy, którzy zgromadzili się 
przy bogato zastawionych stołach, by wspólnie ucztować  
i bawić się do późnych godzin nocnych. Wydarzeniu sprzy-
jała pogoda, zapewniając ciepły i słoneczny dzień. 

Pomysłodawczynią święta była Izabela Pilarz-Kubi-
ca, która na ulicy Cedrowej mieszka od czterech lat. Pa-
ni Izabela, podróżując do Włoch, zachwyciła się tamtejszy-
mi zwyczajami wspólnego sąsiedzkiego biesiadowania na 
ulicy i postanowiła spróbować przenieść tę tradycję na wła-
sne podwórko. Pomógł jej w tym kuzyn męża Wojtek, który 
zajął się stroną organizacyjną przedsięwzięcia. Zaangażo-
wał sąsiadów, tworząc listę chętnych osób, z których każda 
miała przygotować coś na piknik. 

Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, na imprezie 
zjawili się wszyscy mieszkańcy, a dzięki panu Niklowi, przy-
grywającemu na akordeonie, była również muzyka na ży-
wo. Nie zabrakło wspólnego śpiewu, tańca, mnóstwa śmie-
chu i zabawy, do której przyłączyła się również młodzież. 

Uczestnicy zgodnie chcą powtórzyć biesiadę za rok,  
a pani Izabela ma nadzieję, że inicjatywa zyska zwolenników 
również na innych ulicach sołectwa i gminy.                         JF

Święto ulicy Cedrowej

Coś  
dla ducha

12 września, w święto Imienia Ma-
ryi Panny, którą Bóg dał „narodowi pol-
skiemu jako przedziwną pomoc i obro-
nę” (z liturgii), dane nam było przeżyć 
wielką chrześcijańską radość. Nastą-
pił długo oczekiwany dzień wyniesie-
nia do chwały ołtarzy Stefana Kardyna-
ła Wyszyńskiego i Elżbiety Róży Czac-
kiej. Od tego momentu są oni błogosła-
wionymi i możemy zwracać się do nich  
o wstawiennictwo w naszych potrze-
bach osobistych, społecznych czy na-
rodowych. Staje też przed nami we-
zwanie do zgłębiania ich duchowej 
spuścizny, nie tylko dla zwykłej znajo-
mości. 

Ojciec święty Jan Paweł II, w odnie-
sieniu do kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, wezwał nas Polaków, aby je-
go osobę, jego naukę, jego rolę w jak-
że trudnym okresie naszej historii – to 
wszystko uczynić przedmiotem medy-
tacji i poprowadzić je ku przyszłości.

Trzeba nam pytać, jakie wskazania 
na nasze dzisiejsze trudne <teraz> da-
ją nam nasi nowi błogosławieni, co mo-
żemy zaczerpnąć z bogactwa ich do-
świadczeń, a szczególnie z ich zawie-
rzenia Panu Bogu.

Kończąc rozważania o błogosławio-
nym kardynale Wyszyńskim, przypo-
mnijmy dwa fragmenty z jego rozwa-
żań, które są szczególnie aktualne na 
obecne czasy:

„Zwycięstwo kiedy przyjdzie, będzie 
to zwycięstwo przez Maryję.”

„I gdy my na tyle problemów rady 
nie mamy, pozostaje jedno: mieć w kie-
szeni różaniec i modlić się.”

Siostry Sercanki

JESIENNA AKCJA MIESZKAŃCY 
DLA ŻYLICY – dok. ze str. 2

Akcja została zorganizowana 2 październi-
ka przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Sta-
nisława Staszica wraz z Ośrodkiem Edukacji 
Ekologicznej w Buczkowicach, Kołem Polskie-
go Związku Wędkarskiego „Żylica” z Buczko-
wic, bielskim oddziałem Polskiego Towarzy-
stwa Tatrzańskiego oraz Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w  Buczkowicach.

O godzinie 11.00 stawiło się ponad 30 osób 
(najmłodsza uczestniczka miała 2 lata, naj-
starszy uczestnik ponad 70 lat), w tym sołtys 
Buczkowic Henryk Knapek oraz współpracu-
jący z PTT wychowankowie Placówki Opie-
kuńczo-Wychowawczej z Żywca. Zdecydowa-

liśmy, by w ciągu 2,5 godziny spróbować po-
sprzątać cały bieg Żylicy i jej otoczenie na te-
renie Buczkowic. 

Kawał dobrej roboty wykonali wędkarze, 
sprzątając spory odcinek rzeki z przyniesio-
nych przez wodę śmieci, głównie folii i sty-
ropianu. Udało im się także uwolnić małego 
pstrąga, który wpłynął do leżącej na dnie pusz-
ki. Wśród śmieci na brzegach przeważały bu-
telki, styropian, folie i kapsle, choć trafiły się 
także pełne worki zostawione przy drodze ro-
werowej oraz jedna narta (na wiosnę znaleź-
liśmy buta narciarskiego) i metalowy słupek. 
Udało nam się także uwolnić ze śmieci piękną 
salamandrę plamistą. Miło nam było szczegól-
nie, gdy jeden z rowerzystów jadących ścież-
ką rowerową przerwał swoją wycieczkę, wziął 

worek i ruszył by wesprzeć nas w sprzątaniu.
Wszyscy uczestnicy akcji około 13:30 spo-

tkali się przy ognisku, na którym można było 
upiec sobie pyszną kiełbaskę. 

Ostatnim punktem sprzątania było zwie-
zienie worków ze śmieciami, pozostawionych 
wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej. Po raz ko-
lejny wydawało nam się, że będzie ich sporo 
mniej, niż podczas poprzedniej akcji. Niestety, 
przeliczyliśmy się… Łącznie, w trakcie sobot-
niej akcji zebrano około 5000 litrów śmieci.

Na koniec wypada mieć nadzieję, że pod-
czas następnego sprzątania śmieci będzie 
znacznie mniej. Gorąco zachęcam wszystkich 
mieszkańców Buczkowic i nie tylko do udziału 
w akcjach sprzątania naszej rzeki oraz indywi-
dualnego dbania o czystość okolicy.             SB
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SPORT

Aura nie była łaskawa, dlatego nie 29 sierp-
nia roku, jak pierwotnie zakładali organizato-
rzy, a tydzień później na kompleksie sporto-
wym „przy Brzózkach” w Godziszce odbyło się 
Sportowe zakończenie lata. Pomimo począt-
kowych trudności imprezę należy uznać za 
niezwykle udaną.

W niedzielne popołudnie, 5 września,  
w okolicach boiska przy ulicy Sportowej po-
jawiły się dmuchane zamki, grill, przekąski  
i nagrody w konkursie wiedzy o Godziszce. 
O 13:00 na murawę wybiegli najmłodsi adep-
ci futbolu z Godziszki, z nowo powstałej aka-
demii, by rozegrać – dla niektórych pierwszy  
w życiu – turniej piłkarski lub mecz sparingowy. 

Dla najmłodszych dzieci (rocznik 2016-
2017) organizatorzy przygotowali specjalny 
trening. Nieco starsza grupa (2013-2015) za-
prezentowała się w miniturnieju, rywalizując  
z drużynami z Pietrzykowic i Rybarzowic. Naj-
starsi (2011-2012) o godzinie 14:00 rozpoczę-
li mecz derbowy z rówieśnikami z Kalnej. Try-

buny obiektu „przy Brzózkach” wypełniły się 
po brzegi. Młodym piłkarzom towarzyszyli ro-
dzice, dziadkowie, przyjaciele i stali kibice Be-
skidu Godziszka. Emocji, bramek i fantastycz-
nych zagrań nie brakowało. Wyniki? Nieważ-
ne, liczyła się dobra zabawa. 

Rywalizacja odbywała się w systemie „każ-
dy z każdym”. Kibice obejrzeli dobre mecze, 
okraszone dużą liczbą bramek. Ostatecznie to 
drużyna gospodarzy – Beskidu – okazała się 
najlepsza. Drugie miejsce zajęli goście z Kal-
nej, a trzecie z Lipowej. 

Po zakończeniu zmagań ich uczestnicy 
otrzymali puchary i medale, a na placu gry za-
meldowały się zespoły old boys z Kalnej, Lipo-
wej i Godziszki. 

W tym samym czasie na boisku wielofunkcyj-
nym odbywał się mecz siatkarski, który zgroma-
dził nieco starszych sportowych zapaleńców. 

Nagrody każdemu piłkarzowi i siatkarzo-
wi, bez względu na wiek, wręczył wójt gminy 
Buczkowice Józef Caputa. Uczestniczył on 

również w popołudniowej, uroczystej prezen-
tacji najmłodszych piłkarzy z Godziszki.

Oprócz atrakcji stricte sportowych organi-
zatorzy – Beskid Godziszka i Gminny Ośrodek 
Kultury w Buczkowicach – przygotowali kilka 
propozycji dla uczestników Sportowego za-
kończenia lata. I tak dzieci brały udział w ani-
macjach, oglądały i testowały sprzęt strażaków 
z miejscowego OSP, zaś nieco starsi próbowa-
li swoich sił na ściance wspinaczkowej. Na ko-
niec ciekawość obecnych skradli aktorzy z Te-
atru Ognia Tesserakt, którzy zaserwowali fan-
tastyczne widowisko.

W trakcie imprezy wszyscy obecni mogli 
wziąć udział w konkursie wiedzy o Godzisz-
ce. Nie było w nim przegranych, gdyż każdy 
uczestnik wygrywał nagrodę. Wszystko dzięki 
wielkiej hojności ludzi o dobrym sercu.

Premierowe Sportowe zakończenie lata 
spotkało się z bardzo dużym zainteresowa-
niem mieszkańców Godziszki. Być może to 
nie ostatnia taka inicjatywa.                    T. Sowa

21 sierpnia odbył się III Wyścig 
Pływacki im. Jacka Starościaka 
dookoła mola w Sopocie na dy-
stansie 1200 m. W wyścigu wzię-
ło udział 160 uczestników. Pogo-
da była idealna do zmagań pły-
wackich, woda miała 19,50C. Zu-
zanna Skuza z Buczkowic zaję-
ła 3. miejsce w kategorii do 16 lat 
oraz 8. miejsce w kategorii Open. 
W nagrodę otrzymała medal oraz 
piękną statuetkę z symbolem mo-
lo. Organizatorem imprezy był 
MOSiR Sopot, sponsorem mar-
ka kosmetyczna Ziaja. Zawody 
wymagały dużego doświadcze-
nia pływackiego oraz wytrwało-
ści, a przede wszystkim odwagi. 
Ten wyścig to piękne wakacyjne 
wspomnienie i na pewno zostanie 
na długo w pamięci Zuzi:)

68 zawodników stanęło na star-
cie zawodów kolarskich MTB or-
ganizowanych 5 września przez 
Aktywne Zabrze. Zmagania o Pu-

char Prezydenta Miasta Zabrze 
odbyły się na ogromnej hałdzie  
u zbiegu ulic Kasprowicza i Hage-
ra. Start wspólny i ściganie na tra-
sie KIDS 200 m dla przedszkola-
ków (1 okrążenie) i klas 1-3 (2 okrą-
żenia), EASY 500 m (3 okrąże-
nia) oraz mocno interwałowej tra-
sie PRO 2000 m (1, 2 lub 3 okrąże-
nia w zależności od kategorii wieko-
wej) dla amatorów. Zuzanna Sku-
za zajęła 1. miejsce wśród amato-
rów w swoim roczniku. Trasa by-
ła bardzo wymagająca – podjazdy  
i zjazdy wymagały dużo siły i deter-
minacji. Lena Skuza startowała na 
dużo łatwiejszej trasie, ale z o rok 
starszymi dziewczynkami, i robiąc 
dwa okrążenia, stanęła na 4. miej-
scu. Rozdanie nagród odbyło się 
10 września, wręczała je prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

25 września br. na oświęcim-
skich Bulwarach odbył się Rolko-
wy tor przeszkód, zorganizowa-

Sportowe zakończenie lata

OSIĄGNIĘCIA ZUZI I SPORTOWEJ SZKÓŁKI
ny przez mia-
sto Oświęcim 
oraz Fundację 
LUCE. Zawo-
dy były prze-
prowadzone 
w sześciu ka-
tegoriach wie-
kowych. Każ-
dy ich uczest-
nik przejechał 
wyznaczonym 
torem, z pomiarem czasu prze-
jazdu. Szkółka Sportowa Skuza-
sport z Buczkowic osiągnęła na-
stępujące wyniki:

– klasa 1-3 SP: 1. m. Lena Sku-
za, 2. m. Bartosz Górny z Buczko-
wic,

– klasa 4-7 SP: 1. m. Gabriela 
Jakubiec z Łodygowic, 2. m. Valery 
Moiseienko z B-B, 

– od kl. 8 SP do 18 lat: 1. m. Ro-
bert Piter z B-B, 2. m. Mateusz Ku-
czyński z Buczkowic,

– w kat. 18+: 1. m. wywalczył 
trener Paweł Skuza z Buczkowic. 

Uczestnicy zawodów otrzymali 
wspaniałe nagrody i vouchery od 
sponsorów z Oświęcimia. Gratu-
lacje dla wszystkich zawodników.

Dzieci od najmłodszych lat 
trenują regularnie pod czujnym 
okiem trenerów ze Szkółki Skuza-
sport, a takie wspaniałe wyniki, ja-
kie osiągnęły na zawodach, dzia-
łają motywująco.                  

E. Skuza

Piłkarskie rozgrywki. Kibice a zarazem zawodnicy. 
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W dniach od 1 od 4 lipca w Olsztynie 
odbywały się letnie Mistrzostwa Polski Ju-
niorów Młodszych 14-letnich w pływaniu.  
W mistrzostwach wzięli udział zawodnicy 
ze 169 klubów. 

Ania Kurysia z naszej gminy wystar-
towała w kilku konkurencjach, zajmując 
miejsca w 2. i 3. dziesiątce. Najlepszym 
jej startem indywidualnym była konku-
rencja 400 m stylem zmiennym, w której 
zakwalifikowała się do finału A z czasem 
5:37:06 minut, ustanawiając tym swój no-
wy rekord życiowy i ostatecznie zajęła  
9. miejsce. Rewelacyjnie popłynęła także 
z koleżankami z Unii Oświęcim w sztafe-
cie 4 x 200 m stylem dowolnym, zajmując 
6. miejsce. 

Na pływalni MOSiR w Oświęcimiu  
9 i 10 października odbyło się Grand Prix 
Pucharu Polski. Na starcie stanęli za-
wodnicy z 85 klubów. Ania wystartowała  
w czterech konkurencjach, zajmując 
9., 10., 11. i 12. miejsce w swojej kate-
gorii wiekowej. We wszystkich startach 
ustanowiła życiowe rekordy. Najbardziej 
wartościowym wynikiem było 9. miejsce 
w konkurencji 200 m stylem dowolnym 
(kraulem) z czasem 2:17:17 minut, a tak-
że na dystansie 100 m stylem zmiennym, 
który pokonała z czasem 1:11:49 min. 

Aneta Kurysia 

O tym, jak ważne i użyteczne są dla nas me-
dia społecznościowe przekonujemy się codzien-
nie. Korzystamy z aplikacji kilka razy w ciągu 
dnia, nierzadko też w nocy. Komunikatory za-
stępują nam rozmowy z drugim człowiekiem na 
żywo, z różnych powodów: przez oszczędność 
czasu, z niechęci do dłuższej pogawędki, przez 
nieśmiałość. Dzięki internetowi budujemy nowe 
więzi, ale też za jego pośrednictwem utrzymuje-
my lub odnawiamy jednak też te stare.

Dookoła słychać jednak coraz częściej spe-
cjalistów, którzy próbują dowieść czy korzysta-
nie z Internetu przynosi więcej korzyści czy strat. 
Moim zdaniem korzyści są dużo bardziej znane 
użytkownikom niż potencjalne zagrożenia, dla-
tego też w kolejnych artykułach postaram się co 
nieco opisać te drugie.

 Jeśli znane ci jest pojęcie cyberprzemocy, 
możesz pominąć ten akapit. Jeszcze nie zazna-
jomionym z tematem już tłumaczę – to powta-
rzające się zachowania skierowane przeciwko 
drugiej osobie. Mogą przyjąć postać tak zwane-
go hejtu, czyli obraźliwego komentarza, obraz-
ka lub filmu skierowanego do innego użytkowni-
ka, podszycia się pod inną osobę, włamania na 
konto. Cyberprzemoc to również opublikowanie 
filmu/zdjęcia, które poniża drugą osobę (może to 
dotyczyć rodzeństwa wstawiającego kompromi-
tujące zdjęcia, a nawet rodziców, publikujących 
zdjęcia dzieci w niezręcznych sytuacjach!). Mo-
że pojawić się poczucie poniżenia, wstydu, za-
żenowania po zobaczeniu swojego kompromi-
tującego zdjęcia oraz świadomość, że w sie-
ci nic nie ginie, nawet jeśli twórca usunie zdję-
cie ze swojego konta (inny użytkownik mógł zro-
bić tak zwanego screena, czyli zdjęcie ekranu  
i od tego momentu również to on dysponuje two-
im wizerunkiem). Dlaczego nie warto umiesz-
czać zdjęć innych osób, w tym własnych dzie-
ci w Internecie? Informacje na ten temat poda-
je portal gov.pl.

To ty, rodzicu, przez swoje działania, budu-
jesz wizerunek dziecka w Internecie. Maluch  
w pieluszkach, buzia ubrudzona zupą, dziec-
ko na nocniku – pamiętaj, że twoje dziecko mo-
że nie życzyć sobie, aby takie zdjęcia widniały 
w sieci. Czy wiesz, że informacje, jakie można 

wysnuć ze zdjęć, mogą wykorzystać markete-
rzy? Będą widzieć, gdzie bywasz, w jakim wieku 
są twoje dzieci, co lubią, co jedzą, czym się ba-
wią, a dzięki temu wiedzą, jakie reklamy do cie-
bie kierować.

Co więc robić?
Zanim wrzucisz do sieci wizerunek swoje-

go dziecka czy innej osoby, zastanów się, czy 
chciałbyś je pokazać wszystkim osobom z pra-
cy. A może podzielić się z każdą osobą napotka-
ną na ścieżce rowerowej? Pamiętaj, że zdjęcie 
wrzucone do sieci ogląda znacznie więcej osób 
niż ci się wydaje!

Nigdy nie wrzucaj niczyich nagich lub półna-
gich zdjęć. Niewinny obraz czy filmik może zain-
teresować pedofila.

Pomyśl, czy zdjęcia, które wrzucasz na pew-
no nie wpłyną negatywnie na przyszłość osoby, 
która na nim widnieje. Zdjęcie ze wspólnej im-
prezy, na której wszyscy pijecie alkohol? A mo-
że osoba na nim umieszczona będzie się starała  
o pracę w miejscu, gdzie picie alkoholu nie jest 
mile widziane? To ważne, szczególnie teraz  
w dobie cyfrowego świata, gdy bardzo łatwo mo-
żemy wyszukać informacje o drugim człowieku.

Zanim wrzucisz coś do Internetu, zapytaj zain- 
teresowane osoby, czy się na to zgadzają. Do- 
tyczy to również twoich dzieci. Dzięki temu 
uczysz je podejmowania decyzji i tego, że mają 
prawo do prywatności. W przyszłości będą roz- 
ważniej korzystać z sieci.

Zachęcam do skorzystania z poradnika: www.
gov.pl/niezagubdzieckawsieci.

R. Zabłuda-Stępień

„Popołudnie EKO-załogi” to cykl po-
południowych spotkań dla dzieci w wie-
ku szkolnym w nowo otwartym Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej w Buczkowicach. 
W wyznaczone piątki uczestnicy spę-
dzali czas na zabawach ekologicznych, 
gdzie mogli zagrać w domino przyrodni-
cze, kalambury, eko-memory oraz edu-
kacyjne gry pamięciowe, które umożli-
wiają pogłębienie wiedzy przyrodniczej.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej  
w Buczkowicach rozpoczął realizację 
projektu EkoEksperymentarium pod pa-
tronatem ministra klimatu i środowiska. 

To gra interaktywna opracowana zgod-
nie z podstawą programową edukacji 
przyrodniczej. Celem projektu i gry jest 
m.in. rozwijanie przez dzieci dobrych 
praktyk ekologicznych – dzięki wizytom 
w  wirtualnym domu rodziny Łaskotków. 

Dzieci dzięki łamigłówkom ukrytym  
w pokojach zrozumiały, jak wielkie zna-
czenie dla środowiska ma zmiana drob-
nych nawyków i dlaczego warto wcielić 
w życie segregację śmieci, sprzątanie 
ekologiczne, mądre kupowanie, oszczę-
dzanie wody i prądu. 

BJ

Popołudnie EKO-załogi
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JE Nie zgub dziecka w sieci
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Podsumowanie kadencji 2016-
2021 rozpoczął prezes ustępujące-
go zarządu dh Zbigniew Majcher-
czyk, który powitał gości i delega-
tów z poszczególnych OSP – Bucz-
kowic, Godziszki, Kalnej i Rybarzo-
wic. Minutą ciszy uczczono zmar-
łych druhów. Prezes podsumował  
i przedstawił 5-letnią kadencję za-
rządu, odniósł się również do zaan-
gażowania strażaków w działania 
dla dobra mieszkańców poza ob-
szarem ratowniczym. 

Drugie sprawozdanie z dzia-
łalności operacyjno-technicznej 
i finansowej złożył komendant 
gminny OSP dh Stanisław Gór-
ny. W sprawozdaniu przedstawił 
statystykę dotyczącą ilości po-
siadanego sprzętu ratownicze-
go, wyszkolenia druhów, wyjaz-
dów do zdarzeń, liczby interwen-
cji w gminie Buczkowice oraz licz-
by wyjazdów do zdarzeń do gmin 
powiatu bielskiego i żywieckie-
go. Uwzględnił również działania 
związane z pandemią koronawi-
rusa. Zostały przedstawione da-
ne dotyczące zakupów nowego 
sprzętu, przede wszystkim pojaz-
dów pożarniczych, w ciągu minio-
nego okresu. Omówiono pracę 
z młodzieżą zrzeszoną w szere-

gach strażackich oraz temat ho-
norowego krwiodawstwa. Na za-
kończenie komendant przedsta-
wił całość kosztów związanych  
z ochroną przeciwpożarową i źró-
dła ich finansowania – ze strony 
samorządu gminy, dotacji z Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP, dotacji z budżetu pań-
stwa poprzez KSRG, WFOŚiGW, 
MSWiA, Ministerstwa Sprawiedli-
wości i inne, oraz środków wła-
snych poszczególnych jednostek 
OSP. 

Dh Bogusław Gołąbek złożył 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
zakończone udzieleniem absolu-
torium ustępującemu zarządowi.

Prezes Zarządu Gminnego 
i komendant gminny przekaza-
li wszystkim dbającym o bezpie-
czeństwo mieszkańców i ich mie-
nia poprzez wspieranie ochotni-
czego pożarnictwa, podziękowa-
nia. Otrzymali je goście zjazdu: 
przedstawiciele Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP w Katowi-
cach dh Marian Indeka i dh Mi-
rosław Szemla, Oddziału Po-
wiatowego Związku dh Tade-
usz Szkucik, Komendy Miejskiej 
PSP w Bielsku-Białej st. bryg. An-
drzej Graca, władze samorządo-

WIADOMOŚCI 
WĘDKARSKIE 

Jesień to czas kiedy koła PZW po-
mału zaczynają podsumowywać swo-
ją całoroczną działalność. Dotyczy to 
również naszego koła Żylica. Tegorocz-
ną akcję pn. Wakacje Inaczej zakończy-
ły rozegrane 28 sierpnia zawody, w któ-
rych brało udział 15 młodych wędkarzy. 
Wygrał je nasz tegoroczny mistrz okrę-
gu Patryk Kolonko, ale tuż za nim upla-
sowali się niezrzeszeni Michał Kurowski  
i Emilia Caputa. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom akcji za udział i gratuluje-
my osiągniętych wyników. Zapraszamy 
za rok. 

29 sierpnia na akwenie koła Kęty od-
były się długo oczekiwane Drużynowe 
Zawody Wędkarskie, do których przy-
stąpiło 8 ekip. Po zaciętej rywalizacji wy-
grała je drużyna Dziadów reprezentują-
ca miasto Szczyrk, za którą uplasowa-
ły się ekipa Sąsiadów z Buczkowic oraz 
startujący w okrojonym składzie Mistrzo-

wie, czyli ekipa naszych najmłodszych 
seniorów. 

Sportową rywalizację w ramach 
Grand Prix koła zakończyły rozegrane 
25 września na akwenie PZW Karaś za-
wody na zakończenie sezonu. Kontynu-
ując cykl udanych zawodów w czołówce 
ostatnich uplasowali się kolejno Piotr Po-
budkiewicz, Andrzej Januła i Rafał Sza-
fran, czyli zawodnicy, którzy zawsze two-
rzyli czołówkę poprzednich zmagań. 
Serdecznie gratulujemy udanego sezo-
nu i życzymy kolejnego – nie gorszego. 
Końcowe wyniki całego cyklu Grand Prix 
można znaleźć na stronie koła. 

Obecny sezon zakończy zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze, które odbę-
dzie się pod koniec listopada. W trakcie 
zebrania zostanie podsumowany obec-
ny sezon i kończąca się przedłużona, bo 
5-letnia kadencja zarządu oraz odbędą 
się wybory nowych władz koła. Zapra-
szamy więc wszystkich zainteresowa-
nych wędkarzy koła Żylica do licznego 
udziału. 

Zygmunt Gluza, prezes koła 

                    Serdeczne  podziękowania  rodzinie,  przyjaciołom,   

                         znajomym,  sąsiadom  i  wszystkim,  

                        którzy  uczestniczyli  w  ostatnim  pożegnaniu 

śp.  Alojzego  Okwieki  
      z  Buczkowic 

 

Dziękuję  za  obecność,  modlitwę,  zamówione  

msze  święte  i  złożone  kwiaty.  

ŻONA 

we: wójt gminy dh Józef Caputa, 
z-ca wójta gminy Jerzy Kanik, wi-
ceprzewodniczący Rady Gminy 
Zdzisław Świerczek; władze sa-
morządowe powiatu bielskiego 
dh Grzegorz Gabor. Podziękowa-
nia zostały również skierowane do 
pracowników Urzędu Gminy, rad-
nych Rady Gminy oraz do obec-
nych na zebraniu sołtysów i prze-
wodniczących Rad Sołeckich po-
szczególnych miejscowości. 

Drugą część zjazdu wypełniły 
wybory nowego Zarządu Oddziału 
Gminnego oraz Komisji Rewizyj-
nej na następną kadencję 2021-
2026. Rezygnację złożył dh Zbi-
gniew Majcherczyk, który przez 

20 lat pełnił funkcję prezesa Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP. Po zatwierdzeniu składu za-
rządu nowym jego prezesem zo-
stał dh Mariusz Mędrzak, prezes 
OSP Godziszka. 

Goście skierowali do delega-
tów wiele słów uznania i zapew-
nienia dalszej współpracy. Po-
dziękowania otrzymał również 
ustępujący prezes, w imieniu stra-
żaków złożyli je wójt gminy Bucz-
kowice dh Józef Caputa wraz  
z komendantem gminnym OSP. 
Przewodniczącym zjazdu był za-
stępca wójta gminy Jerzy Kanik. 

dh Stanisław Górny,
komendant gminny OSP 

Strażackie sprawozdania i podziękowania
2 października w remizie OSP w Rybarzowicach odbył się  
VII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Buczkowicach.
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wspólna pasjaRÓŻNI LUDZIE
w numerze:

l ŻYCIE NA BOISKU

l MIESZKAŃCY MYDLA- 
NEJ BAŃKI

l POZNAJ KRAJ

l MUSISZ TO 
PRZECZYTAĆ 

l KUCHNIA STUDENTA

DOMOWE SPA

Każdego roku obchodzimy zna-
ne święta i szczególne dni. Wa-
lentynki przepełnione są miło-
ścią, w Dniu Kobiet każda kobie-
ta czuje się wyjątkowa, w Dniu 
Dziecka umilamy czas najmłod-
szym. Mniej popularne są ta-
kie dni, jak Dzień Ziemi, Dzień 
Bez Samochodu czy Dzień Kawy, 
które również możemy celebro-
wać. W listopadzie oprócz dnia 
Wszystkich Świętych oraz uro-
czystego Święta Niepodległości 
obchodzony jest Międzynarodo-
wy Dzień Postaci z Bajek, który 
przypada 5 listopada.

Ten dzień chętnie obchodzony 
jest w przedszkolach i w szko-
łach, ale w młodszych klasach. 
Jest to dzień wszystkich baj-
kowych postaci, bez wyjątku. 
Wtedy bardzo często najmłod-
si wcielają się w swoje ulubio-
ne postacie z bajek, przystrajają 
salę, żeby wyglądała jak kraina 
z najpiękniejszych baśni, czyta-
nych dzieciom przez rodziców na 
dobranoc. W tym dniu również 
można przygotować dla dzieci 

Jesienią odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki 
Siatkowej Mężczyzn w kategorii juniorów. Wynik pol-
skich siatkarzy napawa dumą: pokonali Argentynę 
wynikiem 3:0! Wierni kibice mają się z czego cieszyć: 
oto na ich oczach utalentowani siatkarze sięgają po 
kolejne zwycięstwa w swojej karierze.

Jeszcze większy powód do dumy ma natomiast na-
sza lokalna społeczność, z której to wywodzi się Ad-
rian Markiewicz – grający w kadrze na pozycji środ-
kowego mieszkaniec Buczkowic, który w dużej mie-
rze przyczynił się do tego sukcesu. Obecnie trenuje 
on w klubie I ligi KPS Siedlce pod okiem wykwalifiko-
wanej kadry. 

Gratulujemy! I życzymy kolejnych sukcesów.
Izabela Biernat

Wszystko, co piękne, kiedyś się kończy 
– w tym również wakacje i urlopy. Trze-
ba znów zapuścić korzenie w codzienności 
i z powrotem wejść w rytm nauki i pracy. 
W rutynie dnia należy jednak uwzględnić 
czas na odpoczynek. Dlaczego przy okazji 
nie połączyć tego z czymś pożytecznym, 
na przykład dla skóry? 

Wiele kobiet kupuje drogeryjne ma-
seczki, choć te nie zawsze się sprawdza-
ją. Jest również ta grupa kobiet, która za 
pomocą składników znalezionych w domu 
potrafi urządzić w nim prawdziwe spa. Po-
niżej znajdują się propozycje różnych pe-
elingów, a także toników czy balsamu, 
które można przygotować własnoręcznie. 
Kosztują naprawdę niewiele, a ich dodat-
kowym atutem jest pełna kontrola nad 
składem produktu.

Najpopularniejszym z peelingów jest 
oczywiście peeling z kawy. Do jego przy-
gotowania potrzeba pół szklanki zmielo-
nej kawy, łyżeczki zmielonego cynamo-
nu, a także dwóch łyżeczek jogurtu, bądź 
śmietany. Kawę należy zalać wrzątkiem  
i odczekać chwilę, aż zaparzy się pod 
przykryciem. Następnie odlewamy wodę, 
zaś fusy przesypujemy do miseczki. Doda-
jemy do nich już tylko cynamon oraz jo-
gurt lub śmietanę. I gotowe!

Do przygotowania kolejnego peelingu 
należy przygotować pół szklanki soli mor-
skiej, dwie łyżki oliwy z oliwek i sok wyci-
śnięty z ćwiartki cytryny. Składniki trzeba 
ze sobą wymieszać, a następnie nałożyć 
na wilgotną skórę.

Tonik z zielonej herbaty ma właściwo-
ści odmładzające, przeciwzapalne, kojące  
i łagodzące. Świetnie sprawdzi się przy 
cerze suchej, tłustej i trądzikowej. 

cd. na str. 14

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

mnóstwo atrakcji: oglądanie bajek, karaoke bajkowych 
piosenek, prace plastyczne bajkowych postaci czy zagad-
ki lub konkursy związane z najpopularniejszymi bajkami. 
Bajki są źródłem niesamowitych przeżyć i przygód, pobu-
dzają naszą wyobraźnię, a dorosłym pozwalają znaleźć  
w sobie wewnętrzne dziecko. W bajkach i baśniach bar-
dzo często poruszane są bardzo ważne, życiowe tematy, 
często niosą one ukryty przekaz, który zainteresuje nie 
tylko malucha, ale również dorosłą osobę.

Dzień Postaci z Bajek obchodzimy 5 listopada ze wzglę-
du na urodziny Walta Disneya. Przynajmniej tak brzmi 
oficjalne wytłumaczenie, bo Disney urodził się miesiąc 
później – 5 grudnia. I to on jest twórcą Myszki Miki, psa 
Pluto czy Kaczora Donalda. Stworzył również pierwszy 
park rozrywki Disneyland w 1955 roku w Kalifornii.

Zachęcam do świętowania Międzynarodowego Dnia Po-
staci z Bajek. Nigdy nie jest za późno, żeby czytać, a mo- 
że i tworzyć bajki. Na koniec bajkowy cytat Walta Di-
sneya: „Wszystkie nasze marzenia mogą się ziścić, jeżeli 
tylko będziemy mieli odwagę, by do nich dążyć.”

Joanna Zięba

BRĄZOWY MEDAL NASZYCH SIATKARZY

Adrian Markiewicz.
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ŻYCIE NA BOISKU

Piłka nożna to dla Ciebie...
Całe moje życie, pasja oraz rzecz, którą 

kocham robić!
Jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką 
nożną?

Przygodę z piłką zacząłem w wieku 6 lat. 
Od zawsze ciągnęło mnie do tego sportu, 
oglądałem mecze, turnieje oraz inne rzeczy 
związane z tą dyscypliną. Pamiętam, że na 
pierwszym treningu byłem zachwycony, że 
wreszcie robię to, o czym marzyłem… Nie 
zawsze było jednak kolorowo. Na samym po-
czątku musiałem nauczyć się wielu nowych 
rzeczy, systematycznie jeździć na treningi, 
poświęcać swój wolny czas. Zresztą tak jest 
do dzisiaj. To ciężka praca, jednak cieszę 
się, że znalazłem się w odpowiednim miej-
scu, z ludźmi, którzy rozwinęli we mnie tę 
pasję.
Od początku chciałeś być piłkarzem czy 
jednak wiązałeś swoją przyszłość z inną 
branżą?

O zostaniu piłkarzem marzyłem od małe-
go, ale też jak każdy chłopiec chciałem tak-
że zostać policjantem, żołnierzem lub stra-
żakiem. 
Czy ktoś z Twojej rodziny również jest 
sportowcem?

Cała moja rodzina interesuje się sportem, 
lecz tylko ja uprawiam jakąś dyscyplinę  
w praktyce.
Od kiedy grasz w zespole GLKS Wilkowice? 
To Twoja pierwsza drużyna?

Tak, to moja pierwsza drużyna, gram już  
w niej od 2014 roku – na pozycji środkowego 
napastnika lub lewego skrzydłowego.
Jakie uczucia towarzyszą Ci, kiedy wcho-
dzisz na boisko?

Jestem podekscytowany, nie myślę co bę-
dzie, tylko chcę dać z siebie 200%.

Piotr Wrona – utalentowany mieszkaniec Buczkowic, piłkarz klubu GLKS Wil-
kowice, został ogłoszony Talentem Roku 2020 w plebiscycie gminy Wilkowi-
ce. Miałam okazję porozmawiać z nim o jego sportowej pasji, czyli piłce 
nożnej.

Czy piłkarzy przed meczem 
dopada stres? Jeżeli tak, to jak 
sobie z nim radzisz?

Wszystko zależy od ciebie, czy 
będziesz pewny siebie i swego, 
czy poukładasz sobie wszystko  
w głowie. Sam kiedyś się stre-
sowałem, lecz poradziłem sobie  
z tym i teraz nie sprawia mi to 
już problemu.
Pochwal się jakie są Twoje naj-
większe sukcesy?

Trzecie miejsce na Mistrzo-
stwach Polski w futsalu i indywi-
dualna nagroda króla strzelców 
oraz drugie miejsce mistrzostw 
Polski LZS.

bicuję. 
Jakie są Twoje piłkarskie marzenia? Czy 

wiążesz swoją przyszłość z piłką nożną?
Czy piłka będzie moją zawodową drogą  

- nie wiem. Czas na podjęcie ważnych decy-
zji jeszcze przede mną. Na razie gram hob-
bystycznie, w przyszłości chciałbym grać da-
lej w piłkę, ale już zawodowo. Moim marze-
niem jest grać w Premier League.
Jak zostać piłkarzem? Masz cenne rady dla 
innych?

Według mnie najważniejsza jest koncentra-
cja na treningach i dawanie z siebie 100%. 
Jeśli na treningu będziesz grał na 50%, to na 
meczu będzie tak samo. Warto także robić 
coś samemu od siebie, np. pobiegać, zrobić 
sobie samodzielny trening. Jest wiele rzeczy, 
które można robić, ale najważniejsze jest 
to, żeby się nie poddawać i robić to, co się 
kocha.
Dziękuję za wywiad i życzę spełnienia 
sportowych marzeń.

rozmawiała Joanna Zięba

Opowiedz o tym, jak zostałeś Sportowcem 
Roku.

Po zajęciu trzeciego miejsca w Mistrzo-
stwach Polski w futsalu zostałem nomi-
nowany w kategorii Talent Sportowy Ro-
ku 2020. Byłem bardzo szczęśliwy i pod-
ekscytowany, że mogę wziąć udział w ta-
kim prestiżowym wydarzeniu. I zosta-
łem zwycięzcą. Sukces, który osiągną-
łem, nie jest wyłącznie moją zasługą. To 
praca całej drużyny oraz trenerów. Kolej-
nym znaczącym dla mnie wyróżnieniem by-
ła nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe  
w roku 2020 przyznana przez Starostwo Po-
wiatowe w Bielsku-Białej.
Czy masz swojego ulubionego piłkarza?

Gdy byłem mały, bardzo lubiłem Cristiano 
Ronaldo – jak wielu małych piłkarzy. Teraz 
nie mam ulubionego zawodnika, uważam, że 
każdy piłkarz ma w sobie coś, na czym moż-
na się wzorować.
Jaki jest Twój ulubiony klub piłkarski? 

Real Madryt - od najmłodszych lat mu ki-

Zieloną herbatę należy zalać wrzątkiem  
i odczekać, aż się zaparzy. Później można 
pozwolić jej wystygnąć i przelać do butelki. 
Efekt stosowania będzie najlepiej widoczny 
przy przemywaniu twarzy dwa razy dziennie.

Jabłka są źródłem witamin A i C oraz po-
tasu. Przygotowany z nich tonik odświeża 
zatem skórę i łagodzi ją. Aby go przygoto-

DOMOWE SPA – dok. ze str. 13 wać, należy obrać jabłko i pokroić je na kawałki. Kolej-
no wrzucamy je do naczynia z wodą i podgrzewamy, aż 
zacznie wrzeć. Następnie wyłączamy palnik, pozwalając 
wodzie na schłodzenie. Wyjmujemy z niej jabłka, zaś do 
toniku dolewamy wody oczarowej, która wzmocni efekt 
gojenia się np. blizn po trądziku. Dodatkowo nawilża ona 
skórę.

W domowych warunkach możesz przygotować również 
balsam do ust. Potrzebne ci będą do tego jedynie łyż-
ka oleju kokosowego lub masła shea, szczypta ostrej pa-
pryczki chilli w proszku oraz gorąca woda. Jedyne, co 
musisz zrobić, to zalać miseczkę wrzątkiem i wymieszać 
w niej resztę składników. Przy nakładaniu balsamu mo-
żesz odczuwać lekkie mrowienie – to w zupełności nor-
malne, gdyż chilli powoduje wzrost temperatury, a przy 
tym i przyspieszenie krążenia we krwi.

poleca Izabela Biernat

Trening w ogrodzie.
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POZNAJ KRAJ NORWEGIA
Stolica: Oslo 
Język urzędowy: norweski
Powierzchnia: 385 207 km²
Ludność: 5 391 369
Waluta: korony norweskie
Hymn: Ja, vi elsker dette landet

• Nazwa kraju pochodzi od dwóch staronor-
dyckich słów: „nord vegen” co oznacza „dro-
ga na północ”.

• Norwegowie uwielbiają mrożoną pizzę. 
Niektórzy śmieją się nawet, że jest to na-
rodowe danie tego kraju.

• Zachodnia część kraju zwana jest Kra-
iną Fiordów. Właśnie tam znajduje się So-
gnefjord, który ma 204 km długości i 1300 
metrów głębokości. Jest uważany za naj-

• W tym kraju nie spotka się lokali znanej 
na całym świecie amerykańskiej sieci 
KFC.

• Norwegowie czytają bardzo dużo 
książek. W 2017 roku aż 88% Norwegów 
przyznało się do przeczytania 
przynajmniej jednej książki 
w ciągu roku (dla porównania 
procent czytelnictwa w Polsce 
w ostatnich latach waha się  
w granicach 40%).

Inspiracją do napisania tego felietonu stał się dla mnie film Krzyszto-
fa Kieślowskiego pn. „Gadające głowy”. Reżyser zadaje podobne pyta-
nia osobom w różnym wieku (od rocznego dziecka do najstarszych poko-
leń). Brzmią one mniej więcej podobnie: „Ile masz lat?”, „Kim jesteś?”, 
„Czego pragniesz?”. Zatrzymam się przy ostatnim: czego pragniesz?

Zapewne większość młodych ludzi odpowie na to pytanie stosunkowo 

sielibyśmy latami odbudowywać cały system 
od nowa. Paradoksalnie, to nie byłby naj-
większy problem – jeszcze większy chaos za-
panowałby w ludzkich umysłach. Odebrane 
zostałoby coś, od czego się uzależniliśmy, do 
czego przywykliśmy, co stało się naszą ruty-
ną. Elementem naszego funkcjonowania. To 
jak odebrać palaczowi nikotynę. Najbardziej 
boli to, że coś posiadaliśmy i to do nas nale-
żało. Niekiedy nawet nie zaprzątaliśmy sobie 
głowy perspektywą, że to coś możemy stra-
cić. Wówczas sprawia nam to jeszcze więcej 
cierpienia i trudniej nam się z tym pogodzić.

Oprócz tego istnieją również social media, 
których użytkownikami są najczęściej mło-
dzi ludzie. Dają nam one możliwość łatwe-
go wglądu w cudze życie. Influencerzy poka-
zują w sieci tylko to, co chcą pokazać – czę-
sto idealizują swoją codzienność i doskona-
le potrafią manipulować odbiorcami. Osoby 

dłuższy fiord na ziemi. 
• To dzięki Norwegom 

możemy teraz zajadać 

w okresie dojrzewania są na owe manipula-
cje szczególnie podatne. Poszukują wówczas 
swojej ścieżki życiowej, chcą się doskonalić  
i rozwijać. Nierzadko porównują się do ró-

się sushi z łososiem. Wszyst-
ko to za sprawą delegacji, która od-
wiedziła Japonię w latach 80. ubie-
głego stulecia. Wcześniej Japończycy 
nie wykorzystywali tej ryby do przy-
gotowywania potraw.

• Już 4000 lat temu przodkowie 
Norwegów używali prowizorycznych 
nart. Najstarsze zachowane do dziś 
narty mają 2300 lat.

Magdalena Krutak

Mieszkańcy mydlanej bańki

podobnie: „Marzę o podróży dookoła świa-
ta”, „Dążę do sławy i bogactwa”, „Chcę do-
stać się na dobre studia” itd. Wszystko to 
odnosi się do jednego wspólnego mianow-
nika: chcę czegoś, co przyniesie mi korzyść. 
Z materiału Kieślowskiego możemy wywnio-
skować, że czterdzieści lat temu nastolatko-
wie szerzyli idee powszechnego dobra oraz 
pomocy bliźnim. Skąd wziął się ten rosną-
cy egocentryzm wśród żyjących w XXI wie-
ku?  Jakie czynniki towarzyszyły tej ewolu-
cji?  Czy to cecha charakterystyczna dla na-
szej epoki? Jak duże stanowi zagrożenie dla 
naszego pokolenia?

wieśników, a przez portale społecznościowe robią to du-
żo częściej (mają przecież do nich łatwy dostęp). Ile ra-
zy, oglądając czyjeś zdjęcie na Instagramie, pomyśleli-
śmy, że i my chcielibyśmy mieć podobną torebkę, po-
dobną grę, podobne życie? W jakim stopniu presja społe-
czeństwa i ciągle pędzącego świata pochłania nas, aż za-

pominamy o tym, co tak naprawdę jest naj-
ważniejsze? Nie wszystko można dostać za 
pieniądze – przyjaźń, miłość, braterstwo czy 
wolność to bezcenne dary, które wymagają 
od nas wielu poświęceń.

Kluczowy moim zdaniem czynnik, który de-
finitywnie wykształcił w młodych ludziach 
patrzenie na świat poprzez własną wygodę, 
postanowiłam pozostawić na sam koniec. 
Mam na myśli środowisko, w którym przyszło 
nam się wychowywać – a ściślej mówiąc ro-
dzinę. To ona w dużej (o ile nie największej) 
mierze przyczyniła się do tego, jak obec-
nie postrzegamy rzeczywistość, jakimi war-
tościami się kierujemy oraz jaki mamy sto-
sunek do niektórych kwestii. Nasi rodzice 
pochodzą z pokolenia, któremu trudno by-
ło kupić kilogram mąki w sklepie, a co do-
piero mówić o innych przyjemnostkach. Bar-
dzo dobrze zdają sobie sprawę z tego, jak to 
jest nie mieć wszystkiego i równocześnie być 
szczęśliwym. Potrafią doceniać małe rzeczy. 
Jak na rodziców przystało, nie chcieli te-
go samego losu dla swych dzieci, więc na-
miętnie nas rozpieszczali. Nie byłoby w tym 
nic złego, gdyby nie fakt, że skupili się na 
tym, abyśmy mieli więcej, ale niekoniecz-
nie szło to w parze z tym, co naprawdę było 
nam potrzebne. Mieli nadzieję, że ta inwe-
stycja przyniesie w przyszłości owoce w po-
staci dobrze płatnej pracy, kariery zawodo-
wej czy wysokiej pozycji społecznej. Skoro 
już od wczesnego naszego dzieciństwa wielu 
z nas uczono wygodnictwa, dlaczego dziwić 
się takiemu obrotowi spraw? Czy to my – na-
stolatkowie – jesteśmy temu winni?

Jako odpowiedź stawiam kierowanie się 
świadomością przy każdym wyborze i przy 
podejmowaniu wszelakich decyzji. Znając 
przyczynę jakiegoś zjawiska (w tym wypadku 
narastającego egocentryzmu wśród młode-
go pokolenia) i wiedząc, jakie są jego skutki, 
jesteśmy w stanie je zrozumieć. Być może 
dotychczas wielu osobom wydawało się, że 
to nic szczególnego – coraz częściej przecież 
spotykamy się z ludźmi, którzy nie spogląda-
ją poza czubek własnego nosa. Mam dla nich 
nawet specjalne określenie: „mieszkańcy 
mydlanej bańki”. Nie obchodzi ich, co dzieje 
się poza obrębem niewielkiego wycinka rze-
czywistości, w którym się znajdują. Nic jed-
nak nie trwa wiecznie i nawet ta bańka kie-
dyś pęknie – wtedy dopiero jej mieszkaniec 
znajdzie się w opresji. Będzie potrzebował 
pomocnej dłoni, ale zarazem nieźle się zdzi-
wi i zaskoczy. Podrapie się wówczas po gło-
wie i zastanowi: gdzie są wszyscy?

Izabela Biernat

Z pewnością jednym z kluczowych elemen-
tów układanki jest gwałtowny rozwój tech-
niki i łatwiejszy dostęp do elektroniki. Teraz 
praktycznie każdy ma w kieszeni własną ko-
mórkę, a Internet to główne źródło informa-
cji. Komputery są nieodzownymi gadżetami, 
które bardzo ułatwiają codzienne czynności; 
na dysku trzymamy najważniejsze pliki, mo-
żemy znaleźć potrzebne wiadomości nie wy-
chodząc z domu, a nawet zamówić coś pod 
same drzwi jednym kliknięciem. Tak wła-
śnie prezentują się zabawki, jakie otrzymu-
ją najmłodsi w naszych czasach – zastąpiły 
one szmaciane lalki i kolorowe klocki. Zakła-
dając czysto hipotetycznie – co by się sta-
ło, gdyby doszło do masowego zwarcia i cały 
sprzęt przestałby działać nie tylko w naszym 
mieszkaniu, na pobliskiej ulicy czy chociażby 
w mieście, ale na całej kuli ziemskiej? Mu-
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RÓŻNI LUDZIE

KS czyli Kuchnia Studenta

Składniki:
- 2 jajka,
- 2-3 łyżki mleka,
- pół sera camembert,
- 4 plastry małej cukinii,
- 3 suszone pomidory,
- sól,
- łyżka oleju.

Przygotowanie:
Jajka roztrzepać w misce. Dodać 

mleko oraz szczyptę soli i dokład-
nie połączyć składniki trzepaczką. 
Na patelni rozgrzać olej na średnim 

Musisz to przeczytać
ROK PRÓBY

ogniu. Wyłożyć plastry cukinii i smażyć  
z obu stron, aż będą miękkie. Ściągnąć je 
i osuszyć na ręczniku papierowym. Na pa-
telnię wlać składniki połączone w misce  
i dokładnie rozprowadzić. Smażyć około  
3 minuty, aż góra omletu będzie lekko 
ścięta. Na górę, na połowę omletu wyło-
żyć pokrojony w plastry camembert, cuki-
nię i pokrojone w paski suszone pomidory. 
Omlet złożyć na pół i smażyć jeszcze chwi-
lę do momentu roztopienia sera. 

Smacznego!
poleca Maja Jakubiec

OMLET Z CAMEMBERTEM

Nowy pomysł na pasję
Śmiechojoga

Wyobraź sobie, że mieszkasz w niedużej wiosce, gdzie 
wszyscy się znają. Nie da się nic ukryć przed innymi.  
Z jednym wyjątkiem. Każda z młodych dziewcząt ma 
za zadanie przetrwać w dziczy 12 miesięcy i wyzbyć się 
swojej magii, przez którą mężczyźni tracą zdrowy rozsą-
dek. Następnie ma powrócić do wioski i zostać skromną 
żoną lub wykonywać niechlubne prace. 

W dzień welonów (uroczystość poprzedzającą wyru-
szenie na rok próby, podczas której mężczyźni wybie-
rają swoje przyszłe żony) Tierney James dowiaduje się, 
że ma za rok poślubić swojego przyjaciela Michaela. Nie 
uśmiecha jej się to, gdyż nigdy nie chciała żyć w zniewo-
leniu przez mężczyznę. Jednak ma dwie starsze i dwie 
młodsze siostry – jeśli ucieknie, karę za to poniesie któ-
raś z nich. Tak naprawdę nie wie, czego powinna się spo-
dziewać: temat roku próby to temat zakazany. Wymowny 
staje się jedynie wygląd i zachowanie kobiet, które po-
wróciły: odcięte uszy, palce, nieobecne spojrzenie i roz-
ciągające się blizny.

Ojciec Tierney jest aptekarzem, udało mu się przeka-
zać część swojej wiedzy córce. To samo tyczy się innych 
potrzebnych umiejętności: rozpoznawania właściwości 
roślin, polowania. Wszystko to zaczyna przeszkadzać jej 
rówieśniczce z roku próby. Kiersten uprzykrza życie Tier-
ney, zaś w ślad za nią idą kolejne dziewczęta. Tierney 
musi radzić sobie sama, nieważne po której stronie ogro-
dzenia. Szybko okaże się, że śledzący jej każdy ruch kłu-
sownicy nie są wcale największym zagrożeniem.

Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy po przeczy-
taniu „Roku próby” Kim Liggett, wiązała się z nadzie-
ją. Ta z pozoru młodzieżowa powieść daje nadzieję każ-
dej kobiecie na inną rzeczywistość, w której będą rów-
ne mężczyznom. Przestaną żyć w ich cieniu, wykonywać 
pokornie polecenia i bać się upokorzenia z powodu tego, 
kim naprawdę są. Książka jasno daje do zrozumienia, że 
jedynie solidarność kobiet może zmienić ich położenie. 

Nie sądziłam, że „Rok próby” wywrze na mnie aż tak 
ogromne wrażenie. Początkowo też nie do końca rozu-
miałam, skąd fenomen tej lektury, a już zwłaszcza po-
równanie do „Opowieści podręcznej”. Zmieniłam zdanie 
z biegiem stron, gdy dotarł do mnie powiew feminizmu 
i siły kobiet. W niektórych momentach czułam dreszcze, 
co świadczy tylko o tym, że powieść nie prześlizgnęła 
się jedynie przez moje palce, a dotarła w głąb. Zarazem 
przeraziła mnie jakże drugoplanowa rola kobiet w opisy-
wanej społeczności.  

To książka, która otwiera oczy. Pokazuje nie tylko przy-
szłość, do której z nadzieją mogą dążyć młode kobie-
ty, ale także obecny stan rzeczy. Nie byłam świadoma, 
że niektóre obecne w tej powieści aspekty istnieją rów-
nież w naszej teraźniejszości. A już na pewno nie, że wy-
brzmiewają tak silnym echem.

Czy rok próby był karą, czy może okresem wyzwolenia 
dla młodych dziewcząt? Bez wątpienia pozwolił im wnik-
nąć w swoje dusze, zdystansować się do konserwatywnej 
wioski i zrozumieć, czego pragną. Poznały lepiej swoją 
prawdziwą naturę i obrały konkretne cele. To, co prze-
żyły, jedynie umocniło ich więź. W rzeczywistości te 12 
miesięcy okazało się darem dla każdej z nich.

Nie wybieramy tego, kim się rodzimy: mężczyzną czy 
kobietą. Możemy za to wybrać, jaką rolę odegramy  
w społeczeństwie.

Izabela Biernat

czyli powiew feminizmu i siły kobiet

W tym numerze zachęcamy do nietypo-
wej pasji, jaką jest śmiechojoga. Na pew-
no każdy z was wie czym jest joga, ale 
gdy dorzucimy do niej śmiech, może oka-
zać się to ciekawym i bardzo potrzebnym 
w obecnych czasach sposobem na spędza-
nie wolnego czasu.

Śmiechojoga to koncepcja, która zakła-
da, że każdy z nas może śmiać się bez 
żadnego powodu, bez użycia żartów, czy 
komedii. Są to ćwiczenia wykonywane  
w grupie, dzięki którym udawany śmiech 
przeradza się w prawdziwy śmiech od ser-
ca, a w dodatku bardzo zaraźliwy. Bardzo 
ważny jest przy tym kontakt wzrokowy, 
ruch i zabawa. Śmiechojoga łączy ćwicze-
nia ze śmiechem, są to również ćwiczenia 
oddechowe, a także relaksacyjne. 

Przykładem niech będzie ćwiczenie o naz- 
wie „Koktajl śmiechu”. Wyobrażamy so-
bie, że nasze dłonie to dwie szklaneczki, 
w jednej jest radość, w drugiej uśmiech. 
Przelewamy w wyobraźni szklanecz-
ki jedną do drugiej, aż w końcu miesza-
my wszystko razem, łącząc dłonie ze sobą  
i udajemy, że pijemy koktajl ze śmie-
chem. Na początku widać, że ten śmiech 
jest na siłę, ale po pewnym czasie zaczy-
namy się śmiać naprawdę razem z innymi 
ludźmi, bo śmiech jest zaraźliwy. 

Ćwiczenia „śmiechowe” łączą grę aktor-
ską z zabawą. Po sesji śmiechu warto od-
być sesję relaksacji, która uspokoi nasz 
organizm. Warto stosować te ćwiczenia 

przed snem, łatwiej nam będzie 
zasnąć i nie budzić się w nocy. 

Korzyści z uprawiania śmiecho-
jogi jest wiele – w mózgu wy-
twarzają się endorfiny, które po-
wodują, że człowiek jest w do-
brym humorze dłużej niż tylko 
w trakcie sesji śmiechu. Kolej-
ną zaletą jest wolność od stre-
su, będziemy naładowani pozy-
tywną energią i gotowi na no-
we wyzwania. Na pewno każdy  
z was zna przysłowie: „Śmiech 
to zdrowie”, śmiechojoga sprzy-
ja również poprawieniu odporno-
ści. Następną korzyścią jest po-
prawa relacji międzyludzkich, 
osoba radosna i uśmiechnięta 
łatwiej nawiązuje kontakty, po 
prostu nie da się jej nie lubić.

Jogę śmiechu zapoczątkował  
w 1995 r. lekarz dr Madan Kata-
ria w Indiach. Na początku była 
to propozycja kierowana do osób 
starszych, jednak z czasem joga 
śmiechu zdobyła szerszą popu-
larność. W 2002 r. została opisa-
na w książce pt. „Laugh For no 
Reason”, czyli w tłumaczeniu na 
polski „Śmiech bez powodu”. 

W Polsce również istnieje moż-
liwość stania się trenerem śmie-
chojogi, wystarczy ukończyć od-
powiedni kurs.

Zachęcam do praktykowania 
śmiechu na każdym kroku. Mo-
że ktoś skusi się na terapię zwa-
ną śmiechojogą i w wolnym cza-
sie będzie śmiać się z innymi, 
wykonując zabawne ćwiczenia. 
Na początku może to wydawać 
się głupie, zwłaszcza dla ludzi, 
którzy obserwują z boku, ale 
uwierzcie mi, że kiedy przyłą-
czycie się do śmiechowej sesji, 
jej pozytywne skutki będziecie 
odczuwać o wiele dłużej.

poleca Joanna Zięba
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W okresie sprawozdawczym odbyły się 
dwie sesje Rady Gminy Buczkowice oraz pięć 
posiedzeń jej komisji.

Od lipca do września Rada Gminy Buczko-
wice podjęła 9 uchwał, którymi między innymi:

• zmieniono Wieloletnią Prognozę Finanso-
wą oraz budżet gminy na rok 2021,

• uchwalono zaciągnięcie pożyczki na reali-
zację zadania pn. „Budowa stacjonarnego punk-
tu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  
w gminie Buczkowice”,

• zmieniono uchwałę dotyczącą określenia 
przystanków komunikacyjnych oraz warunków 
korzystania z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest 
gmina Buczkowice,

• przekazano do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu projekt „Regulaminu dostarcza-
nia wody i odprowadzania ścieków na terenie 
gminy Buczkowice”.

Podczas posiedzeń komisji radni opiniowa-
li projekty uchwał przygotowane przez wójta 
gminy oraz zajmowali się bieżącymi sprawa-
mi gminy i zagadnieniami wynikającymi z pla-
nów pracy. 

Wójt gminy Buczkowice w III kwartale 2021 
roku między innymi:

• przygotował i przedłożył do rozpatrzenia 
10 projektów uchwał Rady Gminy Buczkowice 
– 9 uchwał zostało podjętych,

• wydał 7 zarządzeń,
• zawarł 18 umów, w tym dwie umowy wy-

nikające z zatwierdzonych przetargów dotyczą-
cych zimowego utrzymania dróg gminnych w se-
zonach 2021/2022, 2022/2023 oraz świadczenia 
usług pocztowych w obrocie krajowym i zagra-
nicznym na potrzeby Urzędu Gminy Buczkowi-
ce,

• przyznał w trybie pozakonkursowym jed-
ną dotację w kwocie 2 tys. zł na realizację za-
dania publicznego podmiotowi prowadzącemu 
działalność pożytku publicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące pracy 
Rady Gminy i wójta udostępniane są w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bucz-
kowice na stronie internetowej gminy (https://
samorzad.gov.pl/web/gmina-buczkowice). 

Agata Artemska, Ewa Matera

Od października do zespo-
łu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Buczkowicach do-
łączyli nowi specjaliści. Powstał 
nowy dział wsparcia dziecka i ro-
dziny, w którym można skorzystać 
nie tylko z profesjonalnego wspar-
cia psychologa, ale również z po-
mocy psychoterapeuty i logopedy. 
Wszystkie usługi są bezpłatne. 

Specjaliści GOPS czekają na 
interesantów w nowych, dających 
poczucie bezpieczeństwa i dys-
krecji pomieszczeniach, znajdu-
jących się na parterze budynku 
Urzędu Gminy, naprzeciwko Ban-
ku Spółdzielczego. 

 – Jeżeli borykacie się Pań-
stwo z problemami wychowaw-
czymi, małżeńskimi i rodzinnymi, 
doświadczacie przemocy w ro-
dzinie, towarzyszy wam poczucie 
osamotnienia oraz utraty chęci ży-
cia – skorzystajcie z pomocy psy-
chologa – zachęca zespół GOPS. 
Psycholog Jolanta Gaciek bę-
dzie wsparciem również dla dzieci  
i młodzieży. Jeżeli rodzice zauwa-
żą u swoich dzieci problemy emo-
cjonalne i psychosomatyczne ta-
kie jak lęki, autoagresja, fobie czy 
kłopoty ze snem, lub zaobserwo-
wali zaburzenia zachowania, za-
burzenia koncentracji uwagi czy 
trudności w relacjach rówieśni-
czych – mogą zwrócić się do spe-
cjalisty.

Psychoterapeuta GOPS może 
pomóc osobom, które obserwują 
u siebie utrzymujący się dłuższy 

czas obniżony nastrój, przygnę-
bienie i wycofanie z życia społecz-
nego lub zauważają u siebie bądź 
innych osób zaburzenia lękowe, 
zaburzenia osobowości, obsesje 
czy natręctwa. Psychoterapeut-
ka Bogusława Stefanowska ofe-
ruje profesjonalną pomoc również 
osobom uzależnionym od alkoho-
lu i współuzależnionym od drugiej 
osoby i jej nałogu, a także doro-
słym dzieciom alkoholików lub po-
chodzącym z rodzin dotkniętych 
inną dysfunkcją. Będzie towarzy-
szyć w pokonywaniu trudności na 
drodze rozpoznawania własnych 
uczuć i potrzeb oraz podnoszenia 
samooceny.   

W razie wad wymowy i zabu-
rzeń komunikacji językowej u dzie-

ci warto skorzystać z pomocy logo-
pedy. Logopeda Barbara Legierska 
poprowadzi zajęcia logopedyczne 
dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat. 
Obejmują one diagnozę i terapię, 
której celem jest usprawnianie apa-
ratu artykulacyjnego, fonacyjnego  
i oddechowego, korygowanie złych 
nawyków artykulacyjnych i odde-
chowych oraz kształtowanie i do-
skonalenie komunikacji językowej. 

W celu umówienia wizyty ze 
specjalistami należy kontakto-
wać się telefonicznie z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Buczkowicach 33 811 77 11 lub 
psychologiem 515 797 546.

Katarzyna Konior

Spis 
zakończony!

Narodowy Spis Powszech-
ny Ludności i Mieszkań 2021 był 
trudnym i złożonym przedsięwzię-
ciem organizacyjnym z uwagi na 
sytuację pandemiczną i stanowił 
ogromne wyzwanie dla wszyst-
kich osób uczestniczących w je-
go realizacji. Na terenie gminy 
Buczkowice na dzień 30 wrze-
śnia 2021 r. spisało się 93,71 pro-
cent mieszkańców. Dziękujemy 
wszystkim, którzy wzięli udział  
w spisie.

Gminne Biuro Spisowe

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODO-
WEJ – dok. ze str. 1

Wójt wyraził swoją wdzięcz-
ność za codzienną pracę dyrek-
torów i inicjatywę w zakresie po-
prawy bazy dydaktycznej. Ży-
czył, aby trudowi wkładanemu  
w rozwój gminnej edukacji to-
warzyszyły satysfakcja, uznanie, 
zaufanie i szacunek społeczny, 
a osiągane przez uczniów wyni-
ki dydaktyczne były powodem do 
dumy i dawały poczucie dobrze 
spełnionego obowiązku. 

Jednocześnie dyrektorzy zo-
stali poproszeni o przekaza-
nie wszystkim swoim pracowni-
kom serdecznych życzeń zdro-
wia, dalszych sukcesów w pracy 
zawodowej i w życiu osobistym 
oraz słów wdzięczności za trud  
i poświęcenie włożone w eduka-
cję dzieci i młodzieży.           

MB-C

Bezpłatne kompleksowe wsparcie w gminie 
Buczkowice

SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY I WÓJTA GMINY 
BUCZKOWICE W III KWARTALE 2021 ROKU

Nowe wnętrza.
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Likwidacja kopciuchów
Urząd Gminy Buczkowice przypomina mieszkań-

com, że zgodnie z obowiązującą od 2017 r. na terenie 
województwa śląskiego tzw. uchwałą antysmogową, 
kotły na paliwa stałe wyprodukowane przed rokiem 
2007 oraz kotły nieposiadające tabliczki znamionowej 
mogą być eksploatowane wyłącznie do końca bieżą-
cego roku. 

Stary kocioł może być zastąpiony nowym kotłem 
na paliwo stałe, przy czym dopuszczone do użytko-
wania są wyłącznie kotły KLASY 5 lub ECODESIGN.

Zgodnie z art. 334 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 
1219, z późniejszymi zmianami), kto nie przestrze-
ga ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych  
w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podsta-
wie art. 96, podlega karze grzywny.

Przemysław Lubiński

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzew-
czego niektórzy „oszczędni” właściciele 
domów ogrzewają je, paląc w piecach od-
padami komunalnymi. Najczęściej w ta-
kich sytuacjach do pieców wrzucane są 
zmieszane materiały z opakowań (tworzy-
wa sztuczne – plastik, folia, guma), meble, 
odzież, obuwie, a nawet stare opony.

W procesach spalania ważną rolę od-
grywa temperatura spalania – gdy jest 
niewłaściwa (zbyt niska), w emitowanych 
spalinach powstają zanieczyszczenia, 
których oddziaływanie na środowisko na-
turalne i zdrowie ludzi jest bardzo szko-
dliwe. Podczas spalania odpadów (śmie-
ci), w szczególności tworzyw sztucznych, 
powstają następujące zanieczyszczenia: 
dioksyny, furany, tlenki węgla, tlenki azo-
tu, pył, metale ciężkie (kadm, rtęć, kobalt, 
nikiel, selen, ołów), chlorowodór, cyjano-
wodór, formaldehyd, styren i wiele innych 
organicznych i nieorganicznych związków 
chemicznych.

Spalanie odpadów w domowych pie-
cach odbywa się w niskich temperaturach 
(200-5000C), z czym wiąże się zwiększo-
na emisja zanieczyszczeń do atmosfery  
i gleby. Poza tym kominy budynków 
mieszkalnych są niskim źródłem emisji, 
wychodzące z nich zanieczyszczenia nie 
są wynoszone na duże odległości i roz-
praszane przez wiatr. Największą daw-
kę zanieczyszczeń przyjmujemy więc  
w domu, gdzie spędzamy większość czasu  
w ciągu doby.

Dodatkowo, spalanie odpadów w pie-
cach domowych powoduje osadzanie się 
trudno usuwalnej sadzy w przewodach 
kominowych, jej nadmiar może doprowa-
dzić do zapalenia się i popękania komina. 
Jest to bardzo częsta przyczyna zacza-
dzeń oraz pożarów budynków.

Z zanieczyszczeń emitowanych przez 
domowe kominy szczególne zagroże-
nie dla ludzi i zwierząt niosą następujące 
związki:

• Dwutlenek siarki (SO2) – powoduje 
u ludzi trudności w oddychaniu, a u roślin 
zanik chlorofilu, czego widocznym efek-
tem jest zamieranie blaszek liściowych. 
Związek ten jest przyczyną powstawania 
siarczanów i kwasu siarkowego, co pro-
wadzi do opadu kwaśnych deszczy. Stop-
niowo kumulując się w glebie, powoduje 
jej zakwaszenie i zasolenie. Działa koro-
zyjnie na konstrukcje metalowe.

• Tlenki azotu (NOx) – są przyczy-
ną podrażniania i uszkodzenia płuc. NO2 
działa drażniąco na oczy i drogi oddecho-
we, jest przyczyną zaburzeń w oddycha-
niu, powoduje choroby alergiczne, m.in. 
astmę – szczególnie u dzieci.

• Tlenek węgla (CO) – jest trujący dla 
ludzi i zwierząt. Wiąże czerwone ciałka 
krwi, utrudniając transport tlenu. Oddzia-
łuje także na centralny układ nerwowy. 
Najbardziej wrażliwy na jego działanie jest 
mózg.

• Pyły – bezpośrednie oddziaływanie 
pyłów zależy od wielkości cząsteczek. 
Niebezpieczne są pyły najdrobniejsze  
o wielkości cząstki do 5 mikrometrów, któ-
re z łatwością przenikają do większości 
organizmów. U ludzi osiadają na ścian-
kach pęcherzyków płucnych i utrudnia-
ją wymianę gazową. Powodują podraż-
nienia naskórka i śluzówki, zapalenia gór-
nych dróg oddechowych, wywołują choro-
by oczu, choroby alergiczne, astmę a tak-
że ciężkie schorzenia, jak pylica płuc oraz 
nowotwory płuc, gardła i krtani.

• Metale ciężkie – odkładają się one 
w szpiku kostnym, śledzionie i nerkach; 
uszkadzają układ nerwowy, powodu-
ją anemię, zaburzenia snu, pogorsze-
nie sprawności umysłowej, agresywność. 
Mogą również wywołać zmiany nowotwo-
rowe.

• Wielopierścieniowe węglowodo-
ry aromatyczne (WWA) – wywołują ostre 
i przewlekłe zatrucia. W grupie węglowo-
dorów aromatycznych duże zagrożenie 
stanowi benzopiren, ze względu na wła-
ściwości rakotwórcze.

• Dioksyny – to jedne z najsilniejszych 
trucizn, jakie zna ludzkość. Uszkadzają 
one narządy wewnętrzne: wątrobę, płu-
ca, nerki, rdzeń kręgowy i korę mózgową, 
zwiększają również ryzyko wystąpienia 
nowotworów. Dioksyny działają alergicz-
nie oraz obniżają odporność organizmów, 
co powoduje zwiększenie podatności na 
zakażenia wirusowe i bakteryjne.

Jak widać palenie odpadów komunal-
nych w domowych piecach stanowi po-
ważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwie-
rząt i świata roślinnego. Dlatego apelu-
ję do wszystkich mieszkańców praktyku-
jących spalanie odpadów o zaprzesta-
nie tego procederu i postępowanie z nimi  
we właściwy sposób, zgodny z powszech-
nie obowiązującymi zasadami gospodaro-
wania odpadami.

 
Pamiętaj! 
Domowy piec nie jest przeznaczony 

do spalania odpadów.
Za spalanie odpadów komunalnych 

grozi mandat do 500 zł lub, gdy sprawa 
trafi do sądu, grzywna w wysokości do  
5 000 zł.

Zanim wrzucisz odpad do pieca, po-
myśl ile naprawdę jest warte dla Ciebie 
zdrowie własne i bliskich.

Przemysław Lubiński

ZRÓBCIE PORZĄDEK Z GAŁĘZIAMI

Urząd Gminy w Buczkowicach zwraca się z prośbą 
do mieszkańców o przycięcie gałęzi drzew oraz krze-
wów, które wystają poza posesje, zawężając pas dro-
gowy. Taka sytuacja stwarza zagrożenie dla uczestni-
ków ruchu oraz ogranicza widoczność. Ponadto wy-
stające na pas drogowy gałęzie i krzewy mogą powo-
dować uszkodzenia pojazdów poruszających się po 
drogach.

Problem jest zgłaszany także przez firmy prowa-
dzące odśnieżanie. W związku z tym gmina nie będzie 
prowadziła odśnieżania na drogach, na których wła-
ściciele nie dokonają przycinki gałęzi zawężających 
pas drogowy. 

Marcin Jakubiec

Opłata cmentarna 
obowiązkowa

Urząd Gminy Buczkowice przypomina, że zgodnie 
z ustawą z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i cho-
waniu zmarłych istnieje obowiązek uiszczania opłat 
za groby po upływie 20 lat od terminu poprzedniej 
opłaty. Brak uiszczenia opłaty spowoduje utratę pra-
wa do grobu. Wszelkie informacje w sprawie cmenta-
rzy komunalnych można uzyskać w Urzędzie Gminy  
w Buczkowicach, tel. (33) 499 00 66 w. 36. 

Dorota Majcherczyk

Zaszczep się 
przeciwko COvID-19

Urząd Gminy ponownie przypomina o moż-
liwości skorzystania ze szczepienia przeciwko 
COVID-19, w szczególności zachęca się do za-
szczepienia osoby w wieku 60+. Szczepienia są 
wykonywane w filii Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Rybarzowicach. Numer telefonu do rejestra-
cji na szczepienia w Gminnym Ośrodku Zdrowia  
w Buczkowicach to: 734 719 612 – czynny w go-
dzinach pracy ośrodka. 

Jerzy Kanik

PALĄC ODPADY KOMUNALNE W PIECU 
TRUJESZ SIEBIE, SWOICH BLISKICH 
ORAZ SĄSIADÓW
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Z ŻYCIA 
PRZEDSZKOLA  
W RYBARZOWICACH

DZIEŃ KROPKI I KROPKA
15 września to Międzynarodowy Dzień 

Kropki. W tym dniu zorganizowano wiele cie-
kawych zabaw, które pomogły dzieciom odkryć 
talenty, poznać swoje mocne strony, pobudzić 
wyobraźnię i wspólnie się pobawić.

BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA

16 września Marcin Babiarczyk z Komendy 
Policji w Szczyrku przeprowadził pogawędkę 
z przedszkolakami na temat bezpieczeństwa 
i przekazał im odblaski. Życzymy policjantom 
spokojnej służby.

WIRUSooCHRoNA
Od 15 września przedszkole uczestniczy  

w akcji PPSSE. Przedszkolny konkurs „Higie-
na = Zdrowie”, prelekcje multimedialne, eks-
perymenty i inne podejmowane działania edu-
kacyjne mają na celu podniesienie świadomo-
ści w zakresie podstawowych czynności higie-
nicznych oraz zdrowego stylu życia. W pla-
nach – pogadanka z pielęgniarką.

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA I PASOWANIE

20 września jest Dniem Przedszkolaka. By-
ły tańce, konkursy, piosenki, bajka w „kinie”.... 
Uroczystość zbiegła się w czasie z pasowa-
niem na przedszkolaka. Wszystkim dzieciom 
życzymy radosnego dzieciństwa. 

OTO KRASNAL HAŁABAŁA
Od połowy września realizujemy ogólnopol-

ski projekt edukacyjny, który wprowadza dzieci 
w świat przyrody i doskonale wpisuje się w za-
dania rocznego planu pracy. Krasnal Hałabała 
zaprasza do ochrony przyrody.

POWITANIE JESIENI Z DINOZAUREM

22 września powitaliśmy panią jesień.  
W ogrodzie spotkaliśmy sympatycznego Din-
ka, który szukał schronienia na zimę. Dzie-
ci poczęstowały go bukietem z liści, a kuchar-
ki zaprosiły do przedszkolnej kuchni. My szu-
kaliśmy jesieni w sadzie, u rolnika, nad rze-
ką… Przed nami Dzień Pieczonego Ziemniaka  
z ziemniakami i kiełbaską z ogniska.

DZIEŃ JABŁKA. SMACZNEGO!
28 września obchodziliśmy Światowy Dzień 

Jabłka. Dzieci poznawały owoc wszystkimi 
zmysłami. Były wycieczki, prace plastyczne, 
zabawy ruchowe, wiersze, piosenki, degusta-
cja soku, pieczenie szarlotki itp.  

CZYTAJMY DZIECIOM
5 października powróciliśmy do współpra-

cy ze szkołą w ramach projektu edukacyjne-
go. Uczennice czytały dzieciom utwory literatu-
ry dziecięcej o jesieni. Dziękujemy paniom ko-
ordynującym te działania: Lilianie Kanik i Mar-
celinie Cygoń.

DZIEŃ DRZEWA

Dzień Drzewa to okazja do podejmowania 
działań ekologicznych: sadzenia drzewek, wy-
cieczek przyrodniczych, prac plastycznych itp. 
Zapraszamy na ścieżkę ekologiczną.

UCZYMY KODOWANIA
W tym roku szkolnym również kodujemy. 

Zajęcia programowania dają możliwość ana-
lizowania, działania i poszukiwania. W dniach 
9-24 października weźmiemy udział w tym naj-
większym wydarzeniu w Europie.

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
NA KRESACH 2021 

Uczestniczymy w akcji charytatywnej dla 
Polaków mieszkających na Kresach Wschod-
nich. Przekazujemy słodycze, nowe przybo-
ry szkolne oraz nowe książki dla dzieci. Tego-
roczna zbiórka trwała do 22 października. 

Jadwiga Kozłowska

Z ŻYCIA 
PRZEDSZKOLA BAJKA 
W BUCZKOWICACH

OTO HAŁABAŁA, ZNA GO POLSKA CAŁA 
Uczestniczymy w projekcie związanym  

z Krasnalem Hałabałą znanym z książki Lucy-
ny Krzemienieckiej „Z przygód krasnala Hałaba-
ły”. Biorą w nim udział dzieci z całej Polski, które 
uczą się, jak dbać o przyrodę i piękno otaczają-
cego świata. Przy okazji poznają klasykę polskiej 
literatury dziecięcej. Codziennie Krasnal Hałaba-
ła towarzyszy dzieciom w ich przyrodniczych ob-
serwacjach, wspólnie z dziećmi słucha opowia-
dań zamieszczonych w znanym dziecięcym cza-
sopiśmie „Świerszczyk”. 

Zajęcia realizowane w ramach projektu
„Przedszkole Buczkowice”
SENSOPLASTYKA

W ramach projektu unijnego pn. „Przed-
szkole Buczkowice” dzieci w wieku 3 lat 
uczestniczą w cyklu zajęć sensoplastycznych 
polegających na poznawaniu otaczającego 
świata poprzez połączenie silnych doznań do-
tykowych, wzrokowych, słuchowych. Dzieci 
w nieskrępowany sposób mogą dotykać i ba-
wić się różnorodnymi substancjami, odczuwać 
zapachy, doświadczać wrażeń związanych  
z temperaturą i konsystencją płynów, mas pla-
stycznych, ziaren i innych materiałów syp-
kich. Sensoplastyka pomaga dzieciom poko-
nać nadwrażliwość dotykową, poradzić sobie 
z lękiem przed nową sytuacją. Liczne bodźce 
sensoryczne w trakcie spontanicznej zabawy 
sprzyjają rozwojowi umysłowemu dziecka.

DOGOTERAPIA

Kolejnymi zajęciami w ramach projektu 
„Przedszkole Buczkowice” jest cykl zajęć z do-
goterapii dla dzieci 4 i 5 letnich. Przedszkolaki 
mają okazję uczyć się nowych słów i umiejęt-
ności z psim przyjacielem. 

cd. na str. 20
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Dzieci są bardziej zmotywowane do ucze-
nia się, obecność psa pomaga im w koncen-
tracji, ułatwia zapamiętywanie i rozwija spo-
strzegawczość. Dzieci pokonują też nieśmia-
łość, stają się bardziej otwarte na relacje z in- 
nymi, bardziej pewne siebie. Zajęcia te prowa-
dzone są przez wykwalifikowanego pedagoga 
Annę Szopę.

DZIEŃ DRZEWA 
I SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM

W tym roku dzieci w przedszkolu uczą się 
w jaki sposób dbać o przyrodę. Piękne jesien-
ne drzewa stały się pretekstem do celebrowa-
nia jesieni. Dzieci obserwowały i gromadziły 
jesienne dary, a potem stworzyły piękne pra-
ce plastyczne z jesiennymi drzewami w ro-
li głównej. Dzięki współpracy z Kołem Łowiec-
kim „Klimczok” dzieci odwiedzi leśnik, który  
w ciekawy sposób opowie o tym, jak nale-
ży dbać o drzewa i las. Powie również, jakie 
ciekawe zwierzęta można zobaczyć w lasach, 
które widzimy z okien naszego przedszkola.

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 
20 września obchodziliśmy uroczysty Dzień 

Przedszkolaka. Rano dzieci przywitał Miś Pu-
chatek, który bawił się z nimi mydlanymi bań-
kami i rozdawał słodkie „co nieco”. W tym dniu 
na dzieci czekały liczne atrakcje, między inny-
mi dmuchana trampolina na auli przedszko-
la, zawody sportowe, ścianka wspinaczkowa, 
gry i niespodzianki. Życzymy wszystkim przed-
szkolakom szczęśliwych chwil nie tylko od 
święta, ale w każdym dniu w przedszkolu.

DZIEŃ DZIEWCZYNY, 
DZIEŃ CHŁOPAKA

 
30 września i 11 października obchodzi-

liśmy Dzień Chłopaka i Dzień Dziewczyny. 
Pierwsze tygodnie w przedszkolu to dosko-
nały czas na zawieranie dziecięcych przyjaźni  
i wspólne zabawy. Obydwa święta były okazją 
do obdarowania się nawzajem uprzejmościa-
mi i podarunkami oraz zaprezentowania swo-
ich mocnych stron na forum grupy. Były poka-
zy zręczności i siły oraz tańce i zabawa. Wszy-
scy doskonale się bawili. Dziękujemy rodzicom 
za włączenie się do organizacji.

ZABAWY W ODMIENIONYM OGRODZIE 
Ogród przedszkolny zyskał nowe urządze-

nia: huśtawki, panele sensoryczne i tor prze-
szkód rozwijający zwinność i rozwój motorycz-
ny dzieci. Na chodniku znalazły się kolorowe 

Z życia 
przedszkola  
w Godziszce

PoWITANIE JESIENI

23 września nasze przedszkolaki powita-
ły nową porę roku – jesień. Tego dnia królo-
wał kolor czerwony – każdy przedszkolak przy-
szedł do przedszkola w ubraniu z czerwony-
mi elementami. Organizowane były zabawy  
o tematyce jesiennej, poprzez które dzieci 
przyswoiły sobie wiadomości o rozpoczynają-
cej się porze roku. Było dużo zabaw i zagadek 
związanych z jesienią. Dzieci robiły prace pla-
styczne w czerwonym kolorze.

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka to 
znakomita okazja do zabawy dla wszystkich 
przedszkolaków. W naszym przedszkolu ob-
chodziliśmy to święto w poniedziałek 21 wrze-
śnia. Było bardzo wesoło. W każdej sali roz-

brzmiewała muzyka i wesoły gwar dzieci. 
Wszystkie przedszkolaki wspaniale się bawi-
ły w swoich salach i na placu przedszkolnym.

Dorota Sytniewska

PLAC ZABAW
Od września br. dzieci z Publicznego Przed-

szkola w Godziszce cieszą się nową karuzelą, 
piaskownicą i huśtawkami w ogródku jordanow-
skim. Stare wysłużone sprzęty zostały zamienio-
ne na nowe i dają dzieciom dużo radości. Zaku-
piony sprzęt sfinansowała gmina Buczkowice, 
również Rada Rodziców w ramach darowizny 
przekazała pieniądze na ten cel.

ŚWIĘTO DRZEWA

11 października obchodziliśmy w naszym 
przedszkolu Święto Drzewa. Dzieci z grupy 
Sówki,  jak przystało na prawdziwych przyja-
ciół przyrody, uczciły to święto w sposób wy-
jątkowy. Tego dnia  przyszły ubrane na zie-
lono (bo wszak ten kolor kojarzy się z silnym  
i zdrowym drzewem). Zajęcia dotyczyły drzew, 
przedszkolaki poznały ich różne rodzaje i da-
ry, jakie od nich otrzymujemy, a także ich zna-
czenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Przy-
swajaniu wiedzy przyrodniczej towarzyszyła 
zabawa, śpiew i taniec. Dzieci świetnie bawiły 
się przy piosenkach o tematyce ekologicznej. 
Na zakończenie zajęć wspólnymi siłami zało-
żyliśmy kącik przyrodniczy – posadziliśmy żo-
łędzie i kasztany, rozpoczęliśmy obserwację 
przyrodniczą.

Podjęte działania miały na celu przede 
wszystkim propagowanie idei ochrony przy-
rody, kształtowanie pozytywnego stosunku do 
niej oraz pogłębianie wiedzy na temat drzew.

DZIEŃ NAUCZYCIELA

Nauczyciele  Publicznego Przedszkola w Go- 
dziszce z okazji Święta Edukacji Narodowej 
zorganizowali w przedszkolu akcję charytatyw-
ną #NauczycieleDlaFilipka.

Katarzyna Krysta

gry chodnikowe, a na płocie pojawił się bajko-
wy kolorowy mural wykonany przez plastyczkę 

Joannę Jakubowską. Serdecznie dziękujemy  
i życzymy dzieciom radosnej zabawy na świe-
żym powietrzu. 

Elżbieta Jarczyk 
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BEZPIECZNI NA DRODZE

24 września dzieci z oddziału przedszkol-
nego 0a i 0b, aby wykorzystać praktycznie 
zdobytą podczas zajęć wiedzę na temat bez-
piecznego przechodzenia przez jezdnię, wy-
brały się wraz z wychowawczyniami na pobli-
skie przejście dla pieszych. Wyruszyły na spa-
cer w kamizelkach odblaskowych. Podczas 
wędrówki zerówkowicze widzieli różne pojaz-
dy, mijali innych pieszych. Dzieci wiedziały już, 
co oznaczają znaki drogowe, które spotkały  
w okolicy szkoły. Przechodziły przez przejścia 
dla pieszych, oczywiście za każdym razem 
rozglądając się w obie strony, upewniały się, 
że wszystkie pojazdy się zatrzymały. Dobrze, 
że podczas spaceru spotkały kulturalnych kie-
rowców, którzy zatrzymywali się, widząc dzieci 
zbliżające się do przejścia dla pieszych.

Magdalena Bojczuk

SZKOLNA OPTYMISJA
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne  

w Szkole Podstawowej w Buczkowicach. 
Pierwszy miesiąc pracy za nami. Pedagodzy 

nowy rok szkolny rozpoczęli od działań mających 
na celu odbudowanie więzi i pozytywnego klima-
tu szkoły oraz promowania koleżeństwa, kultury 
osobistej i bezpiecznych zachowań. Wznowiła 
działalność OptyMISJA – szkolna forma wspar-
cia i wyrażania emocji (zainicjowana przez pe-
dagogów w czasie pierwszego lockdownu) oraz 
Ambasada współpracy koleżeńskiej. Zorganizo-
wano Szkolny rajd integracyjny pod hasłem It’s 
time to #BeActive! oraz przeprowadzono zajęcia 
poświęcone bezpieczeństwu w szkole i poza jej 
murami. Najmłodsi uczniowie otrzymali elemen-
ty odblaskowe. Dla uczniów klas pierwszych zor-
ganizowano spotkanie z policjantami. 

We wrześniu, w ramach zmagań konkur-
sowych uczniowie wykonali klasowy plakat 
pod tytułem „Z kulturą za pan brat”. Wykona-
ne prace ozdabiają szkolne korytarze i promu-
ją życzliwość, koleżeństwo, kulturę osobistą  
i bezpieczne zachowania. Wszystkie klasy wy-
kazały się kreatywnością i wykonały wspania-
łe plakaty. 

Renata Balcerowska, Anna Sapeta, Wioletta Lolo

CO SŁYCHAĆ U ZERÓWKOWICZÓW? 
Chociaż minęły już prawie dwa miesiące 

nauki i zabawy w zerówce, to nigdy nie było  
czasu na nudę. Oprócz tradycyjnych zajęć 
edukacyjnych, wspaniałej zabawy nowymi za-

bawkami edukacyjnymi dzieci codziennie mia-
ły możliwość uczestniczenia w bardzo cieka-
wych zajęciach popołudniowych rozwijających 
ich zainteresowania i kreatywność. 

Wspaniale bawiły się również 15 września, 
kiedy oddziały zerowe odwiedziły szalone kro-
peczki. To wszystko za sprawą niezwykłego 
Dnia Kropki, który na całym świecie obchodzo-
ny jest jako dzień kreatywności, talentu i odwa-
gi w pokonywaniu trudności. 

20 września dzieci przeżywały wyjątkowe 
święto dla wszystkich przedszkolaków czy-
li Dzień Przedszkolaka, który miał podkreślić 
wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edu-
kacji małych wychowanków. Czas ten upły-
nął na wspólnej zabawie, tańcu oraz śpiewie. 
Dzieci otrzymały od swoich pań odznakę Su-
per Przedszkolaka oraz piękne kolorowe balo-
ny, które stały się nieodłącznym elementem te-
go jakże ważnego święta. 

Kolejnym dniem innym niż zwykle był ob-
chodzony 4 października Światowy Dzień 
Zwierząt. W jego trakcie dzieci usłyszały i po-
wiedziały wiele na temat zachowania ludzi  
w stosunku do zwierząt, o ich lepszym trakto-
waniu i sprawowaniu nad nimi należytej opie-
ki. Zerówkowicze zgodnie postanowili uczynić 
świat lepszym miejscem dla wszystkich zwie-
rząt, co wzbudziło zachwyt ich wychowawców. 
Od razu włączyli się w akcję charytatywną  
„Podaj łapę” oddając karmę dla psów i kotów 
ze Schroniska „Reksio” w Bielsku-Białej.

Paulina Klaczek i Magdalena Bojczuk 

POWIATOWY RAJD PIESZY 
BRĄZOWEGO LIŚCIA

W kolejną sobotę dla aktywnych, w ramach 
programu profilaktycznego „Trzymaj Formę”, 
uczestniczyliśmy w Powiatowym Pieszym Raj-
dzie Brązowego Liścia. Malownicza trasa wio-
dła z Buczkowic na Siodło pod Skalitem, na-
stępnie do Szczyrku Centrum, pod pomnik 
Ofiar Wojny i do Amfiteatru pod Skocznią. Po 
drodze uczestnicy mogli wysłuchać ciekawych 
opowieści Krzysztofa Gucwy na temat historii 
naszego regionu. Organizatorzy zapewnili po-
siłek i miejsce do wypoczynku. Pomimo zmę-
czenia, uczniowie z sukcesem rywalizowali  

z przedstawicielami innych szkół w zapropono-
wanych konkursach. Nagrody, które otrzymali, 
z pewnością zachęcą do aktywności fizycznej. 
Piękna pogoda towarzyszyła nam do zakoń-
czenia wędrówki w Buczkowicach.

Iwona Filipkiewicz

ŚWIATOWY TYDZIEŃ SPORTU 
I TURYSTYKI

27 września odbył się Szkolny Rajd Inte-
gracyjny organizowany w ramach Światowe-
go Tygodnia Sportu i Turystyki. Trasa prowa-
dziła w trzy różne miejsca. Uczniowie przeszli  
w stronę Placu Jakubowego do Szczyrku, 
Chaty na Groniu w Mesznej i na Skalite. Jak 
co roku, przyświecała nam idea integracji ze-
społów klasowych, budowania pozytywnych 
relacji koleżeńskich i współdziałania w grupie. 
Wspólne wyjście to również doskonała okazja 
by zapoznać się z zasadami bezpiecznej tury-
styki górskiej i pieszej. Mamy nadzieję, że po-
przez podobne inicjatywy przyczynimy się do 
większego zainteresowania uczniów turysty-
ką i aktywną formą spędzania czasu wolnego. 

Karolina Pilarz-Knapek

WYCIECZKA ROWEROWA NAD JEZIORO 
ŻYWIECKIE

W ramach realizacji programu profilak-
tycznego „Trzymaj Formę” zaplanowaliśmy 
wycieczkę rowerową nad Jezioro Żywieckie, 
która odbyła się 2 października. Trasa wiodła  
z Buczkowic przez Godziszkę do Łodygowic. 
Odwiedziliśmy dwór obronny, o którym cieka-
we informacje przekazał Krzysztof Gucwa.

W pięknym, okalającym dwór parku miło-
śnicy rowerowych skoków przygotowali bez-
pieczne trasy, skorzystali z nich również nasi 
uczniowie. Następnie zatrzymaliśmy się przy 
drewnianym XVII-wiecznym kościele w Łody-
gowicach. Jest to jeden z największych kościo-
łów drewnianych na terenie Beskidów. Piękna 
pogoda pozwoliła wypocząć także nad Jezio-
rem Żywieckim i wrócić bezpiecznie do Bucz-
kowic. Specjalne podziękowania dla rodzi-
ców, którzy wsparli opiekunów w opiece nad 
19 osobową grupą. Kolejna udana sobota dla 
aktywnych!

Iwona Filipkiewicz
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Z życia szkoły  
w Rybarzowicach

PISALI O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU 
DROGOWEGO

3 września w siedzibie Głównego Inspekto-
ratu Transportu Drogowego w Warszawie roz-
strzygnięto ogólnopolski konkurs literacki na 
opowiadanie lub bajkę dotyczące bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. Konkurs zorganizowa-
ny został pod honorowym patronatem małżon-
ki prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Na konkurs przesłano 1124 opowiadania. 
Każda praca musiała zawierać odniesienia 
do co najmniej 3 zasad lub przepisów bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. Jednym z głów-
nych bohaterów był Krokodylek Tirek i, co istot-
ne, prace zawierały walor edukacyjny. Mali lite-
raci prześcigali się w pomysłach. Pojawiły się 
elementy fantasy, magii i historii. Wszystkie 
prace łączyło jedno – wrażliwość na potrzeby 
innych, dbałość o bezpieczeństwo uczestni-
ków ruchu drogowego i doskonała znajomość 
zasad BRD. Wybrano 10 najlepszych prac. 

I miejsce w swojej kategorii wiekowej zajęła 
uczennica naszej szkoły Edyta Czernek z kla-
sy VI a. Serdecznie gratulujemy takiego osią-
gnięcia i życzymy dalszych sukcesów w in-
nych konkursach literackich.                      M. Cz.

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

21 września uczniowie klas I spotkali się  
z policjantami Komisariatu w Szczyrku. Tema-
tem spotkania była bezpieczna droga do szko-
ły. Dzielnicowi Marcin Babiarczyk i Tomasz 
Szwed przypomnieli pierwszoklasistom za-
sady bezpiecznego poruszania się po drodze 
oraz prawidłowego przekraczania jezdni. Pod-
kreślili także, jak ważne jest noszenie elemen-
tów odblaskowych na odzieży czy plecakach, 
zwłaszcza po zmroku. Przestrzegli najmłod-
szych również przed zabawami w pobliżu jezd-
ni. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli  
w spotkaniu. Wykazali się również dobrą zna-

jomością zasad przechodzenia przez jezdnię. 
Takie spotkania w naszej szkole odbywają się 
od wielu lat i przynoszą wymierne efekty. 

Renata Szopa

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

W nowym roku szkolnym kolejni uczniowie 
klas 8 zasilili szeregi Szkolnego Koła Wolonta-
riatu Pomocna Dłoń. Zorganizowaliśmy zbiór-
kę mokrej karmy dla podopiecznych z Funda-
cji Zwierząt Porzuconych i Pokrzywdzonych 
BUDRYSEK. Bardzo dziękujemy wszystkim 
uczniom oraz rodzicom za przyniesione rzeczy 
dla zwierząt.

Kontynuujemy akcję „Wolontariusze czyta-
ją najmłodszym”, uczniowie klasy 8 odwiedzili 
dzieci z Publicznego Przedszkola w Rybarzo-
wicach oraz naszych najmłodszych kolegów  
i koleżanki z oddziałów przedszkolnych na te-
renie szkoły z jesiennymi opowiadaniami.

opiekun SKW Liliana Kanik

ULTRAEUROPA WSPIERA DZIECI 
NASZEJ SZKOŁY

Ultraeuropa jest piekarnią bezglutenową  
i ma bogate ponad 25-letnie doświadczenie 
w swoim fachu. Od 2018 roku prężnie rozwija 
swoją działalność na terenie Rybarzowic, da-
jąc zatrudnienie około 200 pracownikom. Fir-
ma codziennie doskonali swoją bezglutenową 
ofertę produktową. Jej artykuły są eksportowa-
ne do wielu krajów na całym świecie, a od nie-
dawna zaopatruje również rynek polski. Ultra-
europa stała się częścią lokalnej społeczno-
ści i wspiera jej aktywność. W minionym roku 
szkolnym podarowała wszystkim uczniom na-
szej szkoły swoje słodkie wypieki. W bieżącym 
roku szkolnym wsparła finansowo naszą dzia-
łalność. Szkoła została wyposażona w różno-
rodny i wartościowy sprzęt sportowy potrzeb-

Wieści ze szkoły  
w Godziszce

LAUREATKA „LIPY”
Julia Wojciuch z klasy siódmej została lau-

reatką XXV Ogólnopolskiego i XXXIX Woje-
wódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżo-
wej Twórczości Literackiej LIPA 2021. To ko-
lejny sukces uczennicy w tym prestiżowym 
konkursie. Tym razem Julka napisała piękne 
opowiadanie pt. „Puszek”, w którym dowiodła 
swojej wrażliwości na piękno natury i umie-

ny do realizacji zajęć wychowania fizycznego.
Dziękujemy w imieniu uczniów licząc na 

dalszą owocną współpracę.
Dariusz Binda

PROJEKTY HISTORYCZNE

Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego przy-
stąpiła w I semestrze do dwóch projektów bar-
dzo ważnych ze względu na edukację histo-
ryczną i patriotyczną. Pierwszy z nich to „Gdy 
gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie 
– 13 grudnia 1981 – pamiętamy!”. Skierowany 
on jest do uczniów i nauczycieli szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych woj. śląskiego. 
Jego głównym celem jest przygotowanie mło-
dego pokolenia do świadomego przeżywania 
40. rocznicy wprowadzenia stanu wojenne-
go. W projekcie uczestniczą uczniowie klas 7 
i 8. W planie m.in. projekcja filmu, lekcje na te-
mat wprowadzenia i przebiegu stanu wojenne-
go, wystawa, konkurs i wykłady dla nauczycie-
li. Działania projektowe będą realizowane do 
grudnia 2021 r.

Drugi projekt to część ogólnopolskiej kam-
panii „BohaterON – włącz historię!”. Kampa-
nia ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie 
i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powsta-
nia Warszawskiego, edukację społeczeństwa,  
a także promocję patriotycznych postaw i hi-
storii Polski XX wieku. Projekt realizowany 
jest pod patronatami: Ministra Edukacji i Na-
uki, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Mło-
dzieżowej oraz Rady Dialogu z Młodym Po-
koleniem. Partnerem merytorycznym Projek-
tu jest Instytut Pamięci Narodowej. Celem ak-
cji jest podniesienie poziomu wiedzy i świado-
mości uczniów na temat Powstania Warszaw-
skiego za sprawą przeprowadzonych lekcji te-
matycznych oraz dobrowolne wysłanie kartki/
listu/laurki z życzeniami. Projekt trwa do koń-
ca listopada.

Krzysztof Pietyra
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jętności kreowania świata słowami. Jej utwór 
wraz z tekstami wszystkich laureatów zostanie 
wydrukowany w „lipowym” almanachu, gdyż  
w ten sposób jury pragnie zaprezentować mło-
de talenty. Wyróżniają się one oryginalną kon-
strukcją literackiej rzeczywistości, ciekawym 
przekazem wizji świata i solidnym warsztatem 
twórczym. 

„Lipa” jest unikalnym przeglądem, a jej finał 
to nie tylko wręczanie nagród, ale też warszta-
ty literackie, dyskusje z literatami i niepowta-
rzalna atmosfera, jaką tworzą młodzi pasjonaci 
pióra. Julce gratulujemy!

DUCHY W BIBLIOTECE

We wrześniowy poranek uczniowie klas 1-3 
przybyli zaciekawieni do szkolnej biblioteki. Cze-
kała ich pierwsza z planowanego cyklu prelek-
cji „Małej Akademii Folkloru”. Inaugurujący temat 
brzmiał: „Co straszyło naszych pradziadków?”. 
Dzieci mogły się dowiedzieć o obecnych w le-
gendach postaciach, właściwych dla słowiańskiej 
mitologii, o których opowiadali sobie nasi przod-
kowie. Poznały ich lokalne odmiany, występujące  
w naszym i pobliskich regionach. Zarówno skrza-
ty domowe, południce jak i utopce, zamieszkujące 
niedaleko stawów czy zakoli rzek, były tematem 
opowieści, które w zimowe wieczory snuły go-
spodynie w domowym zaciszu dla swoich dzieci  
i wnuków. Każda historia miała morał, któ-
ry służył jako przestroga i wskazówka dla naj-
młodszych, aby zachowywali właściwe oby-
czaje oraz kierowali się dobrocią wobec świa-
ta i ludzi. O zasiedlających kąty domostw, obór 

czy pobliskie zagajniki stworach widzialnych  
i niewidzialnych opowiadała uczniom pracownica 
Działu Edukacji Regionalnej Książnicy Beskidz-
kiej – Beata Kania. To było emocjonujące spotka-
nie, które przeniosło młodych słuchaczy w odle-
głe czasy oraz ich tajemnicze klimaty.

Z WIZYTĄ U TEODORA SIXTA

We środę 15 września obie klasy ósme 
udały się na wycieczkę edukacyjną do Galerii 
Bielskiej BWA. Motywem przewodnim wyjazdu 
było zapoznanie się z sylwetką i dokonaniami 
bielskiego społecznika i filantropa z ubiegłe-
go wieku – Teodora Sixta. Uczniowie zwiedzi-
li jego willę, a po kolekcji sztuki eksponowanej 
w murach budynku oprowadzała ich eduka-
torka artystyczna Alicja Gocka. Ósmoklasiści 
mieli okazję podziwiać dzieła malarskie laure-
atów Biennale Malarstwa Bielska Jesień. By-
ły one pozyskiwane sukcesywnie na przełomie 
lat, a opatrzone odpowiednim komentarzem 
świetnie wprowadzają młodych ludzi do odbio-
ru sztuki współczesnej. Następnie w budyn-
ku głównym BWA odbyły się warsztaty literac-
ko-plastyczne, prowadzone przez edukatorkę 
artystyczną Joannę Stryjewską. Inspiracją do 
nich były pełne realizmu magicznego obrazy 
Teresy Sztwiertni. Wykonane przez uczniów 
na zajęciach kolaże można teraz podziwiać na 
przewiązce szkolnego korytarza. Wycieczkę 
zakończył spacer na cmentarz ewangelicki, na 
grób znamienitego bielszczanina, którego pa-
mięć pielęgnują kolejne pokolenia mieszkań-
ców regionu.

TAJEMNICE PSZCZELEGO ULA

Pod koniec września w szkole odbywały 
się żywe lekcje przyrody, prowadzone przez 
nauczycielkę Aleksandrę Hamerlak. Uczestni-
czyły w nich klasy 1-5. Uczniowie mieli okazję 
zobaczyć żywe pszczoły na plastrze miodu, 
poznać narzędzia używane w pasiece, włożyć 
strój pszczelarza, a nawet skosztować słodkie-
go miodu. Lekcja z żywymi okazami zawsze 
niesie ze sobą dużo emocji i jest bardzo pozy-
tywnie odbierana przez uczniów. Tak było i tym 
razem. Uczniowie zadawali wiele pytań o życie 
w ulu, produkcję miodu i pracę w pasiece. Na 
prezentowanych przez nauczycielkę zdjęciach 
mogli zobaczyć wszystkich mieszkańców ula, 
różnorodne gatunki pszczół oraz rodzaje mio-
du. Zwrócono im także uwagę na problem, ja-

kim jest zmniejszająca się liczba tych owadów 
i coraz gorsza ich kondycja spowodowana po-
garszającymi się warunkami środowiska natu-
ralnego. Z pewnością po tej lekcji dzieci będą 
miały świadomość, jak ważna jest rola pszczół 
w przyrodzie i dlaczego trzeba o nie dbać.  

SPRAWDZANIE 
„TABLICZKOWEJ WIEDZY”

1 października obchodziliśmy Światowy 
Dzień Tabliczki Mnożenia. To akcja edukacyj-
na prowadzona w szkołach na całym świecie. 
Podczas zajęć matematyki klasy IV-VIII roz-
wiązywały zadania logiczne związane z ta-
bliczką mnożenia. Powstawały kolorowe ob-
razki, uczniowie odkodowywali ukryte hasła, 
gdyż rozwiązania zadań odczytać można by-
ło używając kodów QR. Dla wszystkich była to 
okazja do ćwiczeń w mnożeniu, nauki przez 
zabawę i przeżywania emocji, które zawsze 
towarzyszą tego typu akcjom.

KSIĄŻKA NA RECEPTĘ

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bi-
bliotek Szkolnych. W związku z tym mają miej-
sce wydarzenia zachęcające do ich odwiedze-
nia i służące popularyzacji czytelnictwa wśród 
dzieci. W naszej szkole dla uczniów klas IV-V 
ogłoszono akcję czytelniczą pn. „Zapraszamy 
do czytania”. Natomiast dla pierwszaków i dru-
goklasistów Marzena Stefaniak przeprowadzi-
ła zajęcia pt. „Książka na receptę”. Dzieci zo-
stały zaproszone na spotkanie, podczas któ-
rego bibliotekarka w stroju lekarki starała się 
je zaszczepić bakcylem czytania. To bardzo 
pozytywny bakcyl, bo przynosi dobry nastrój 
i zwalcza nudę. Poza tym każdy uczeń wy-
szedł z biblioteki z wybraną książeczką oraz 
zabrał do domu receptę zalecającą rodzicom 
czytanie dziecku przynajmniej 20 minut dzien-
nie. Czytanie to skuteczne lekarstwo, bo roz-
wija wyobraźnię, wspomaga rozwój emocjo-
nalny, wzbogaca zasób słownictwa i pozwa-
la na poszerzenie wiedzy w każdej dziedzinie. 
A wspólne czytanie wzmacnia rodzinne więzi, 
więc warto znaleźć na nie czas.

Redaktorzy Szkolnych Wiadomości 
pod opieką Sabiny Janicy-Wojaczek  
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POŻEGNANIE/PODZIĘKOWANIA

ODSZEDŁ PRZYJACIEL 
BUCZKOWIC

podziękowania
***

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach 
dziękuje wszystkim strażakom z gminy 
Buczkowice za pomoc w obstawieniu pięciu 
punktów kontrolnych na trasie XXI Rajdu 
Rowerowego  oraz osobom i firmom, które 
pomogły w organizacji ww. rajdu. Oto one:  
P. i M. Mrózek, Prosperplast, Rybarzowice; 
K. Szymanek, DIL Surowce Wtórne, Bielsko-
Biała; K. Pawlik, Sklep rowerowy Pamirbike, 
Bielsko-Biała; Koral, W. M. J. Gilowscy, Sklep 
rowerowy, Bielsko-Biała; Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe sp. z o.o. Roll,  Godziszka; 
Knowbit, A. Knapek, Buczkowice; Firma 
Transportowa WMW sp. z o.o., Rybarzowice; 
Beskidzkie Centrum Kotłów i Instalacji SIB, 
B. Misiarz, Buczkowice; Kawał Byka Food 
Truck, Buczkowice-Rybarzowice; Znakowanie 
Laserem Core, M. Huczek, Buczkowice; 
Kłosek Rękodzieło Arstystyczne i Zabawki  
z Drewna, E. Kłosek, Buczkowice; Bank 

Pekao, Szczyrk; Bank Spółdzielczy, Bystra; 
Zakład Usługowo-Handlowy, Buczkowice,  
W. Stec, M. Hernik, P. Szewczyk; Badrew, 
Sabina Bartyzel, Szczyrk; Gretkom Serwis, 
Godziszka.

***
Beskid Godziszka serdecznie dziękuje osobom 
i firmom, które pomogły w organizacji imprezy 
pn. Sportowe zakończenie lata. Oto oni: Sklep 
Rowerowy Pamirbike, Prosperplast, Miwa Trans, 
Auroland, PHU Kupczak, Piotr Gruszecki, Alicja 
Ziajka – zakład fryzjerski, Andrzej Kubica, Sklep 
spożywczy Jerzy i Krystyna Nikiel, Magdalena 
i Łukasz Wrona, Katarzyna i Grzegorz Konior, 
Catering Bednarz, TS Podbeskidzie Bielsko-
Biała, Zyg-Zag – tor kartingowy, Ireneusz Kubala, 
Kartrans – Maria Kliś, Pizzeria Pomarańcza, 
Pizzeria Szafran, Paged, Sylwester Wasilew – 
transport, Bogdan Zdziach, Arkadiusz Nykiel, 
Wydawnictwo SBM, Kwiaciarnia „U Jurka”, 
Zakład pogrzebowy Byszkiewicz, Piotr Ozaist, 
PHU Piotr Janica, Przemysław Miklusiak – 
PrzemCar, Lucyna i Grzegorz Miklusiak – sklep 

spożywczy, Maciej Janica – usługi budowlane, 
Tomasz Janica, Kenia Kawy, Pinezka – sklep 
papierniczy, Usługi budowlane Wiesław Caputa, 
Sklep spożywczy Roll, Iwona i Paweł Pawlik, 
Agnieszka Gubała, Józef Jakubiec – skład 
budowlany, Szkółka Krzewów CIERNIAK, 
Pralnia „Anna”, Sklep Żabka w Godziszce, 
Angelika Kubica MakeUp, Magdalena Sanetra, 
Pol-Marx – serwis, transport, spedycja, Marbet 
sp. z o.o., SIB – kotły, Buczkowice, Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego Józef Bożek, Marek 
Konieczny, OSP Godziszka i GOPR.

***
Organizatorzy akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 
2021” oraz „Mieszkańcy dla Żylicy” składają 
serdeczne podziękowania sponsorowi akcji 
– firmie Polskie Mięso i Wędliny „Łukosz” 
z Chybia. Ponadto równie serdecznie 
dziękujemy Adamowi Janikowi za pomoc przy 
transporcie śmieci podczas akcji „Mieszkańcy 
dla Żylicy” a szefostwu Piekarni Duraj  
z Buczkowic za smaczny chleb.

blinie roz-
począł stu-
dia ekono-

tach, 1 września 1974 roku, odda-
no dzieciom z Buczkowic budynek 
szkolny, najpiękniejszy wówczas 
na Podbeskidziu, z nowocześnie 
wyposażonymi salami lekcyjny-
mi, pracowniami, basenem, salą 
gimnastyczną i kompleksem bo-
isk. W czasie wakacji funkcjono-
wał tu ośrodek kolonijny dla dzieci 
pracowników RSW. 

Bronisław Stępień utrzymy-
wał do końca życia stały kontakt 
ze szkołą. Często ją odwiedzał, 
interesował się jej osiągnięcia-
mi i problemami. Zawsze mówił 
o nauczycielach, których darzył 
ogromnym szacunkiem. 

Pewnie nie wszyscy wiedzą,  
a może nie pamiętają, że pod ko-
niec lat 80. ubiegłego wieku za-
warte zostało porozumienie mię-
dzy RSW „Prasa-Książka-Ruch”  
a władzami miasta i gminy Szczyrk 
dotyczące rozbudowy i moderniza-
cji Szkoły Podstawowej w Godzisz-
ce za kwotę 40 mln ówczesnych 

Odszedł BRONISŁAW STĘ-
PIEŃ – wiceprezes Robotniczej 
Spółdzielni Wydawniczej „Prasa – 
Książka-Ruch” w Warszawie, Ho-
norowy Obywatel (1976) i Przy-
jaciel Szkoły w Buczkowicach. 
Był człowiekiem-instytucją. Żeby 
pokazać, chociaż w skrócie, za-
kres jego działalności zawodowej 
i społecznej, trzeba by napisać 
sporych rozmiarów książkę. 

Zasłużony działacz Zrzeszenia 
Studentów Polskich, przez 25 lat 
wiceprezes RSW „Prasa-Książka-
Ruch”. Aktywnie działał w wielu 
organizacjach społecznych. Ini-
cjator i organizator budowy szkół, 
drukarni, ośrodków wypoczynko-
wych, remiz strażackich, domów 
kultury… (cyt. za książką pt. „Mo-
je życie, moja praca… autorstwa 
B. Stępnia).

Można powiedzieć, że z wy-
kształcenia był ekonomistą, a z na-
tury, potrzeby serca humanistą. Ko-
chał ludzi, szczególnie dzieci. Ta 
miłość odwzajemniana była głębo-
kim szacunkiem. Spośród wielu wy-
sokich odznaczeń państwowych, 
resortowych, najwyżej cenił sobie 
Order Uśmiechu przyznawany wła-
śnie przez dzieci. 

Urodził się w rodzinie chłop-
skiej w niewielkiej wsi Wrzawy 
na Podkarpaciu w 1926 roku. Po 
ukończeniu szkoły średniej w Lu-

Stępień uhonorowany został naj-
wyższymi odznaczeniami państwo-
wymi: Krzyżami Komandorskim, 
Oficerskim i Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotym, Srebr-
nym i Brązowym Krzyżem Zasługi,  
a także kilkudziesięcioma meda-
lami i odznakami, m.in. Orderem 
Uśmiechu, który cenił najwyżej, 
Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej, Złotą Odznaką Przyjaciół Har-
cerstwa, Złotym Medalem za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa, Złotym Meda-
lem Opiekuna Miejsc Pamięci Na-
rodowej.  

Ten dobry człowiek, nad wyraz 
skromny, prawy i bezinteresowny 
zasłużył na trwałą pamięć Bucz-
kowic. A może by tak znaleźć nie-
nazwane, małe uliczki i nadać im 
imiona Bronisława Stępnia i Karo-
la Szarowskiego?

Jan Madejczyk
Dyrektor w imieniu całej społecz-
ności szkolnej przesłał rodzinie 
zmarłego list kondolencyjny:

Śpieszmy się kochać ludzi,  
tak szybko odchodzą...  
                              ks. Jan Twardowski

złotych. Na tej umowie 
widnieje podpis Bronisła-
wa Stępnia. W krótkim 
czasie na konto Spo-
łecznego Komitetu Roz-
budowy Szkoły wpły-
nęła pierwsza transza 
środków finansowych.  
Wtedy to rozpoczęły się 
prace dokumentacyjne  
i budowalne. Miał tam 
powstać ośrodek kolo-
nijny. 

Za swoje niezwykłe 
osiągnięcia w pracy za-
wodowej i społecznej, 
za szacunek do każde-
go człowieka Bronisław 

miczne we Wrocławiu. Po dwóch 
latach przeniósł się do Szkoły 
Głównej Planowania i Statystyki 
w Warszawie, gdzie uzyskał sto-
pień magistra. Przez kilkanaście 
lat pracował w Radzie Naczel-
nej Zrzeszenia Studentów Pol-
skich, by w roku 1967 objąć od-
powiedzialną funkcję wicepreze-
sa RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 
która była w tym czasie jednym  
z największych koncernów pra-
sowo-wydawniczych w Europie.  
Z tej instytucji odszedł na emery-
turę po kilkudziesięciu latach pra-
cy. We wspomnianej książce na-
pisał: Zawsze starałem się postę-
pować i pracować tak, aby zasłu-
żyć na szacunek i dobroć innych 
ludzi.  

Bronisław Stępień położył 
wielkie zasługi dla Buczkowic. Ze 
współpracy z dyrektorem Śląskie-
go Wydawnictwa Prasowego Ka-
rolem Szarowskim zrodziła się ini-
cjatywa budowy szkoły w Bucz-
kowicach. Dzięki ogromnemu za-
angażowaniu kierownictwa RSW 
„Prasa-Książka-Ruch” i Śląskiego 
Wydawnictwa Prasowego spra-
wy potoczyły się w imponującym 
tempie. W roku 1970 wmurowano 
kamień węgielny i po czterech la-
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Marcin Kostrzyński (z Lasu) 
„Plotki o zwierzętach” 
Wydawnictwo Zielona Sowa, 2021

Marcin Kostrzyński, z wykształcenia dzien-
nikarz, leśnik, operator kamery, to wielki mi-
łośnik i obserwator przyrody, o której potrafi  
w pasjonujący sposób opowiadać godzinami. 
Autor książek: „Przyrodyjki”, „Gawędy o wil-
kach  i innych zwierzętach”, „Puszcza”. Pro-
wadzi kanał na YouTube „Marcin z Lasu” oraz 
wideoblog na Facebooku. Zwierzęta filmowa-
ne są w naturalnym środowisku. Jego miejsce 
na ziemi to drewniany dom w środku lasu, do 
którego zaprasza potrzebujące pomocy zwie-
rzęta.  Autor w swojej nowej książce postano-
wił obalić powszechne, czasem zabawne, cza-
sem krzywdzące mity na temat cech i zacho-
wań zwierząt. W publikacji znajdziemy odpo-
wiedź na pytania: Czy sroka to złodziejka?, 
Czy wiewiórka to na pewno taka miła, puszy-
sta Basia?, Czy sarna to samica jelenia?, Czy 
przysmakiem bocianów są żaby?, Czy sójka 
na pewno odlatuje za morze?

Polecamy książkę wszystkim, nie tylko mi-

łośnikom przyrody. Po jej przeczytaniu inaczej 
spojrzysz na zwierzęta.

Joanna Tekieli 
„Szepty pienińskich ścieżek” 
Wydawnictwo Filia, 2021

Agnieszka ma pod górę ze wszystkim: 
nudna praca, wredny szef, porzucona pasja, 
chłopak za granicą, mieszkanie z rodzicami. 
Wszystko wydaje się iść nie tak jak trzeba. Na 
pomoc przychodzi jej przyjaciółka Weronika, 
która nakłania ją do wzięcia udziału w trzyty-
godniowym kursie na przewodnika górskiego 
w Szczawnicy. Wyjazd wywołuje totalną rewo-
lucję w życiu Agnieszki. To właśnie tu dziew-
czyna oddycha pełną piersią i wraca do ma-
lowania. 

Remigiusz Mróz „Wybaczam ci”
Czwarta Strona – Grupa Wydawnictwa Po-
znańskiego, 2021

Ina Kobryn odkrywa, że do jej męża na Face-
booku napisała młoda dziewczyna. Wiadomość 
brzmiała: „Wybaczam ci”. Rafał twierdzi, że nie 

Ekologia i biblioteka
GBP im. S. Staszica wraz z Ośrodkiem Edu-

kacji Ekologicznej w Buczkowicach zaprasza na 
cykl spotkań z zakresu chemii środowiska, mo-
nitoringu środowiska oraz odnawialnych źródeł 
energii. Spotkania poprowadzi dr inż. Mirosław 
Wyszomirski – starszy wykładowca Katedry 
Ochrony i Inżynierii Środowiska Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Pierwsze spotkanie pt. „Chemia atmosfery, 
smog londyński i fotochemiczny, dziura ozono-
wa”, odbędzie się 18 listopada o godz. 17.00.

Wszystkich chętnych zapraszamy i prosimy 
o kontakt pod numerem telefonu (33) 817 73 10

M. Wantoła

  1.        
2.         
3.       

4.           
 5.      
6.          

 7.       
   8.           

9.        
10.        
 11.        
12.         
13.               

14.           
15.        

 

zna nadawcy i wypiera się znajomości z nasto-
latką. Sprawa komplikuje się rano, gdy okazu-
je się, że dziewczyna popełniła samobójstwo,  
a wiadomość i jej konto zostały usunięte. Mąż 
Iny twierdzi, że w nocy nie zaglądał do kompute-
ra i tego samego dnia znika bez śladu. Mężczy-
zna zostaje oskarżony o morderstwo, a bohater-
ka przekonuje się, że nic nie wiedziała o człowie-
ku, z którym żyła do tej pory.  

M. Wantoła

KRZYŻÓWKA
1. Reneta lub antonówka.
2. Silny, uporczywy ból głowy.
3. Kwitnie jesienią na fioletowo.
4. Rosną na dębach.
5. Węgierska potrawa z warzyw, kiełbasy i przypraw.
6. Odwiedzane 1 listopada.
7. Kuliste warzywo kojarzone z jesienią.
8. Obchodzone 31 października.
9. Zapalany na grobie.
10. Laskowy lub włoski.
11. Zakładane na stopy podczas deszczu.
12. Biało-czarno-czerwone, odlatują jesienią do ciepłych 
krajów.
13. Obchodzone 11 listopada – Święto…
14. Z niej czerwone korale.
15. Lekki, delikatny deszczyk.

Pierwsza osoba, która prześle prawidłowe hasło krzy-
żówki na maila gokbuczkowice@gokbuczkowice.com 
otrzyma nagrodę rzeczową. 
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SZKOŁY
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KRONIKA GOK
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FOTOREPORTAŻ

Na zdjęciach:
1,5. Animacje dla dzie-
ci i młodzieży. 
2-3. Pokazy OSP Go-
dziszka. 
4. Grupa dancehall ze 
Szkoły Tańca Cubana.
6-7. Uroczyste wrę-
czanie medali i pucha-
rów przez wójta gminy 
Buczkowice. 
8. Teatr Ognia Tesse-
rakt.  

Na zdjęciach:
1. Meta rajdu 
przy Sokolni  
w Buczkowi-
cach. 
2, 5-6. Anima-
cje cyrkowe.
4. Pierwsi zdo-
bywcy mety. 
3 i 7.  Anima-
cje rekreacyj-
ne i artystycz-
ne dla uczest-
ników rajdu.  
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RAJD ROWEROWY z atrakcjami
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