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Urząd Gminy Buczkowice 
przypomina, że 30 czerwca br. 
upływa termin zgłoszenia źró-
dła ogrzewania domu do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków.  

Osoby posiadające profil 
zaufany lub e-dowód mogą zło-
żyć deklaracje w prosty i szybki 
sposób przez internet, na stro-
nie zone.gunb.gov.pl.

Dla osób z terenu gmi-
ny Buczkowice, które nie mo-
gą złożyć deklaracji online, ist-
nieje możliwość złożenia jej  
w formie tradycyjnej, osobiście 
w Urzędzie Gminy Buczkowi-
ce, albo wysyłając pocztą na 
adres urzędu. 

Przemysław Lubiński

Ścieżka rowerowo-piesza. Nie śmieć! Korzystaj!  
– to hasło konkursów ekologicznych 
zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Buczkowicach.

Były to dwa konkursy – plastyczny na plakat i literacki 
na rymowankę – promujące gminną ścieżkę rowerowo-pie-
szą. Organizator miał na celu ukazanie walorów turystycz-
no-przyrodniczych ścieżki, piękna i różnorodności otacza-
jącej ją przyrody. Uświadomienie społeczeństwu, że ścież-
ka jest naszym wspólnym dobrem i powinniśmy o nią dbać, 
przede wszystkim nie zaśmiecając jej i nie niszcząc jej in-
frastruktury. Konkursy miały również zachęcić do aktywne-
go korzystania ze ścieżki. 

Na konkursy wpłynęło łącznie 106 prac. Uczestnicy 
zdecydowanie podołali zadaniu, zarówno jury, jak i organi-
zatorzy byli pod wielkim wrażeniem ich kreatywności.

cd. na str. 6

28 maja, już po raz piąty, Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Stanisława Staszica i Ośrodek Edukacji Ekologicznej  
w Buczkowicach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Buczkowicach, Kołem Polskiego Związku Węd-
karskiego „Żylica” z Buczkowic i Polskim Towarzystwem 
Tatrzańskim – oddział w Bielsku-Białej zorganizowali akcję 
„Mieszkańcy dla Żylicy”. Jej celem było posprzątanie całe-
go biegu Żylicy i jej otoczenia na terenie Buczkowic.                                                                    

cd. na str. 4

KONKURSY EKOLOGICZNE

Mieszkańcy dla Żylicy

APEL DO MIESZKAŃCÓW 

W gminie Buczkowice rozbudowywa-
na jest infrastruktura służąca mieszkańcom, 
przybywa ogólnodostępnych miejsc odpo-
czynku, pełniących funkcje rekreacyjno-wy-
poczynkowe. Wiele osób docenia pozytywne 

cd. na str. 17

Na ścieżce rowerowej.
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BUCZKOWICE RYBARZOWICE

Tegoroczne spotkanie z teatrem było pięk-
nym finałem działań teatralnych Gminne-
go Ośrodka Kultury w Buczkowicach w roku 
szkolnym 2021/2022. W niedzielne popołu-
dnie 22 maja w wypełnionej po brzegi Sokol-
ni mieszkańcy gminy mieli możliwość kontaktu 
z żywą sceną, oglądając występy dwóch grup 
teatralnych i monodramistek. 

Młodzieżowa Grupa teatralna „ZwT” przed-
stawiła zabawny spektakl pt. „Pod-Grzybek” 
na podstawie tekstu Marty Guśniowskiej, któ-
ry w niebanalny sposób, z ciekawymi zwrotami 
akcji, opowiadał o rzeczach ważnych. Świetna 
gra aktorska i interesujące kostiumy sprawiły, 
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Spektakl „Pod-Grzybek”. Spektakl „Niespodziewany spadek”.

Na zdjęciach:
1. Godzisz-
ka. 
2. Rybarzo-
wice. 
3. Kalna.
4. Buczkowi-
ce, fot.  
M. Skrok. 

1. 2. 

3. 

4. 

że młodzieżowe przedstawienie zdecydowa-
nie przypadło do gustu publiczności, która nie 
szczędziła gromkich braw. 

Potem na scenie pojawiły się monodra-
mistki: Lena Stypczyńska z monodramem pt. 
„Moja kołdra”, Zofia Wrona z monodramem pt. 
„Zadanie do zrobienia”, Emila Caputa z mono-
dramem pt. „Niesforne skarpetki” oraz Marty-
na Bojczuk z monodramem pt. „Para butów”. 
Dziewczyny zaprezentowały się wspaniale. 
Dziękujemy za pokaz aktorskich zdolności.

Finałowym występem tegorocznej impre-
zy był spektakl pt. „Niespodziewany spadek”  
w wykonaniu Grupy Teatralnej „Teatr i My”, zło-

żonej z niezawodnych seniorek. Panie, wcie-
lając się w grane przez siebie postacie, wie-
działy jak zaciekawić widownię. Widzowie  
w skupieniu i w zachwycie oglądali kolejne 
sceny przedstawienia, a na koniec nagrodzili 
cały występ seniorek gromkimi brawami. 

Na widowni Sokolni zasiedli goście, w tym za-
stępca wójta gminy Buczkowice Jerzy Kanik, prze-
wodniczący Rady Gminy Buczkowice Jerzy Fol-
tyniak wraz z radnymi, sołtys Buczkowic Henryk 
Knapek, prezes honorowy TSK Zagroda w Bucz-
kowicach Józef Stec, dyrektor GBP w Buczko-
wicach Bożena Jakubiec, przedstawiciele lokal-

cd. na str. 5
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E.J-P. „Sport to nasza pasja” – tak brzmi 
hasło twojej firmy. Skąd się wzięło?

P.S. To zarówno hasło mojej firmy, jak rów-
nież motto mojego życia. Kocham to, co robię, 
i staram się być „dealerem” sportu i rekreacji 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Hasło wzię-
ło się z mojego stylu życia – można mnie spo-
tkać na nartach, rowerze, rolkach, w basenie, 
na boisku, ciągle coś robię.
E.J-P. Jak powstała Agencja Skuzasport? 
Jak wygląda jej działalność?

P.S. W 2014 roku wyzdrowiałem z choro-
by nowotworowej; zapragnąłem wtedy zrobić 
coś, co będzie mnie cieszyć i przy okazji zrobić 
coś dla innych. Miałem spore doświadczenie  
z pracy z wieloma szkołami i klubami; z każ-
dego wziąłem to, co najlepsze, i tak powsta-
ła moja agencja. Działalność Skuzasport jest 
szeroka. To nauka pływania grupowo oraz in-
dywidualnie, od podstaw po pływanie wyczy-
nowe (uczę 4-latki, a także prowadzę warszta-
ty techniczne dla dzieci ze ścisłego topu w pły-
waniu na Śląsku oraz egzaminy na kartę pły-
wacką); to obozy sportowe (w tym roku orga-
nizujemy obóz rowerowo-wodny i multisporto-
wy) oraz półkolonie sportowe, podczas których 
prowadzone są kursy pływania, jazdy na rol-
kach, a także wycieczki w góry i gry zespoło-
we; to także nauka jazdy na rolkach od pod-
staw po zaawansowane techniki. Organizuje-
my także wycieczki na rolkach, wyjazdy na za-
wody, eventy czy projekty takie jak Lato w mie-
ście organizowane przez MOSiR m.in. w Ja-
strzębiu-Zdroju czy w Czechowicach. Z kolei 
w zimie Skuzasport proponuje głównie naukę 
i doskonalenie jazdy na nartach – dzieci regu-
larnie do nas uczęszczające zdobywają umie-
jętności pozwalające w przyszłości zostać in-
struktorem narciarstwa. W wolnym czasie or-
ganizujemy również wycieczki rowerowe, by-
liśmy m.in. na Żelaznym Szlaku Rowerowym, 
jechaliśmy Szlakiem Orlich Gniazd, znana 
nam jest też trasa Radostowice – Tychy Pa-
procany. 

Skuzasport to ja, ale niewidzialnym dobro-

dziejem agencji jest moja żona Emilia, która 
pomaga mi jak może, załatwia sprawy papier-
kowe, zgłoszenia do kuratorium, rezerwacje 
obiektów, prowadzi stronę internetową agen-
cji, a także prowadzi nabory, tworzy plakaty itd. 
E.J-P. Czy sam uprawiasz jakąś dyscyplinę 
sportu? 

P.S. Wyczynowo już nie. Wcześniej treno-
wałem lekkoatletykę w bielskim Sprincie, kon-
kretnie biegi średniodystansowe, byłem me-
dalistą Mistrzostw Śląska, wygrałem kilka faj-
nych biegów ulicznych, m.in. młodzieżowy 
Bieg Fiata. Grałem też w piłkę nożną w LKS 
„Sokół” Buczkowice jako junior. Każdą dyscy-
plinę sportu opanowuję z niezwykłą łatwością  
i to pozwoliło mi na zdobycie wielu doświad-
czeń i uprawnień, które teraz wykorzystuję  
w pracy z dziećmi i młodzieżą. Obecnie naj-
więcej radości przynosi mi jazda na rolkach, 
nartach i rowerze enduro. Lubię wiatr we wło-
sach.
E.J-P. Jakie są plusy i minusy sportowych 
aktywności?

P.S. Sport wzmacnia charakter, dotlenia or-
ganizm – co daje bardziej optymistyczne po-
dejście do życia i ułatwia uczenie się, podno-
si samoocenę, redukuje stres, pozwala na po-
znawanie wielu wartościowych ludzi.  

Niestety uprawianie sportu wiąże się rów-
nież z kontuzjami, dlatego każdą aktywność 
należy poprzedzić rozgrzewką, przygotować  
i sprawdzić sprzęt, z którego będzie się korzy-
stać, założyć niezbędne i niezwykle ważne wy-
posażenie, czyli kask i ochraniacze.
E.J-P. Jak zacząć sportową przygodę?

P.S. Można ją zacząć w każdej chwili, trze-
ba tylko zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt 
– kupić lub wypożyczyć rolki, rower czy narty 
oraz koniecznie kask i ochraniacze, żeby wy-
eliminować niepotrzebne urazy, które mogą 
zniechęcić lub wydłużyć proces nauczania. 

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest opieka 
instruktora, który pokaże, jak zacząć w bez-
pieczny sposób. Instruktor małymi krokami 
przeprowadzi przez kolejne etapy zaawanso-
wania w danej dyscyplinie. 

Warto również zaadaptować organizm do ru-
chu, zacząć od spacerów, potem trochę stret-
chingu, gimnastyki – taki sposób działania po-
zwoli uniknąć kontuzji i sprawi, że w szybszym 
czasie opanujemy wybraną dyscyplinę sportu. 

Zacząć można w każdym wieku. Uczę pły-
wać i jeździć na rolkach czy nartach osoby  

w wieku 50-60 lat, z bardzo dobrymi efekta-
mi. Najważniejsza jest bowiem systematyczna 
praca i stopniowanie trudności oraz odpowied-
nia motywacja. Wakacje to idealny moment na 
rozpoczęcie przygody ze sportem, jest dużo 
wolnego czasu i warto poświęcić go na aktyw-
ności fizyczne. Możliwości jest sporo.
E.J-P. Jak wybrać dyscyplinę dla siebie?

P.S. Warto spróbować kilku dyscyplin i wy-
brać taką, która sprawia najwięcej radości, do 
której posiada się predyspozycje, a opano-
wanie nowych elementów przychodzi z dużą 
swobodą. 

W sporcie dzieci i młodzieży jest zasada, 
że do 12. roku życia trzeba spróbować wielu 
dyscyplin, choć najlepsze w procesie rozwo-
ju młodego człowieka są lekkoatletyka, gim-
nastyka, judo, gry zespołowe, pływanie, rower, 
rolki i narty. Dlatego w swojej szkółce stawiam 
na różnorodność zajęć i wszechstronny rozwój 
dzieci i młodzieży. 

Osoba dorosła powinna sprawdzić, czy nie 
ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawia-
nia danej dyscypliny. Ważne są też inne czyn-
niki – względy ekonomiczne, to, czy w okoli-
cy są możliwości do uprawiania tej dyscypliny, 
a także czy można ją uprawiać ze znajomymi, 
bo grupa lepiej motywuje. 

Najważniejsza zasada to zacząć od razu, 
nie odkładać na później!
E.J-P. Jaki powinien być trener?

P.S. Przygotowany merytorycznie i meto-
dycznie. Musi wiedzieć, jak po kolei nauczać da-
nej dyscypliny, nie działać na wyczucie lub meto-
dą prób i błędów, bo wtedy może wyrządzić wię-
cej szkody niż pożytku. Nie może na pierwszych 
zajęciach „dać w kość” tak, że kursant będzie bał 
się przyjść na następny trening. 

Trener musi być wiarygodny, odpowiedzial-
ny, zdecydowany w działaniu, systematyczny, 
punktualny, ciekawy, kontaktowy, uśmiechnięty 
i przede wszystkim lubiany przez swoich pod-
opiecznych. Jest dla nich autorytetem, przez 
swoje działania może ich motywować lub znie-
chęcać. Trener jest kimś, kto mówi ci, czego 
nie chcesz słyszeć, który widzi to, czego nie 
chcesz widzieć – po to, żebyś był kimś, kim 
zawsze chciałeś być – bardzo lubię ten cytat 
z Toma Landry’ego.
E.J-P. Jakie są sukcesy twoich podopiecz-
nych?

cd. na str. 4

SPORT TO MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ TWOJA PASJA

ZACZNIJ OD DZIŚ!
Wakacje to czas, na który dzieci i młodzież czekają cały rok. Każdy spędza je 

inaczej – nad morzem, w górach, u babci, z rodzicami czy też korzystając z róż-
nych form zorganizowanego wypoczynku. Wakacje sprzyjają aktywnemu, sporto-
wemu wypoczynkowi – to czas na piesze wycieczki, biegi, pływanie, rower, rolki itp. 
Wszyscy dobrze wiemy, że sport to zdrowie, warto wobec tego postawić na sporto-
we aktywności. W gminie Buczkowice zachęca do nich założyciel i instruktor Agencji 
Sportowej Skuzasport PAWEŁ SKUZA – pedagog, trener pływania, ratownik wodny, 
instruktor: kajakarstwa PTTK, sportów wrotkarskich, turystyki rowerowej, gimnastyki 
korekcyjno-kompensacyjnej oraz narciarstwa zjazdowego.
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MIESZKAŃCY DLA ŻYLICY
– dok. ze str. 1

Rozpoczęliśmy tradycyjnie o godzinie 11, 
przed Gminną Biblioteką Publiczną stawi-
ło się ponad 50 osób (najmłodsi uczestnicy 
mieli mniej niż 2 lata, najstarszy ponad 70). 
Niezmiennie jak co roku, w sprzątaniu towa-
rzyszył nam sołtys Buczkowic Henryk Kna-
pek. Kawał dobrej roboty wykonali wędkarze, 
sprzątając spory odcinek rzeki z przyniesio-
nych przez wodę śmieci, głównie folii i styro-
pianu. Wśród śmieci na brzegach przeważa-
ły butelki, styropian, folie i kapsle, choć trafi-
ły się i takie „rarytasy”, jak 5 opon, 2 pustaki,  
2 worki ze słomą, 2 pary butów, grabie, 
akwarium oraz spory kawałek blachy. 

Wszyscy uczestnicy akcji spotkali się po 
godzinie 13:00 przy ognisku, nad którym 
można było upiec sobie pyszne kiełbaski. 
Ostatnim punktem wiosennego sprzątania 
było zwiezienie worków ze śmieciami, po-
zostawionych wzdłuż ścieżki rowerowo-pie-
szej, w czym pomogli nam niezawodni Adam 

ZACZNIJ OD DZIŚ
– dok. ze str. 3

P.S. Pracuję z uczniami jako nauczyciel wy-
chowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 
36 w Bielsku-Białej i Szkole Podstawowej nr 2  
w Szczyrku, a także z zawodnikami Nowego Klu-
bu Pływackiego i Agencji Sportowej Skuzasport. 
Moi podopieczni osiągają sukcesy w pływaniu, 
są wśród nich mistrzowie Bielska-Białej, mistrzo-
wie powiatu, mistrzowie i medaliści Mistrzostw 
Śląska indywidualnie i w sztafecie, medaliści wie-
lu mitingów pływackich. Sukcesy rolkowe to miej-
sca w pierwszej trójce w rolkowych torach prze-
szkód, wyścigach na rolkach w Bielsku-Białej  
i Oświęcimiu. Jeśli chodzi o lekkoatletykę, moi 
wychowankowie są medalistami czwartków lek-
koatletycznych i biegów ulicznych. Kolarstwo 
MTB to amatorskie Mistrzostwo MTB o puchar 
Prezydenta Zabrza, narciarstwo to miejsca 1-3 
w amatorskich zawodach o Puchar Klepek. Tre-
nuję też laureatów Beskidzkiej Ligi Przedszkola-
ka. 
E.J-P. Wiele się ostatnio słyszy o słabej ak-
tywności sportowej dzieci i młodzieży; ja-
kie jest Twoje zdanie na ten temat?

P.S. Tak, zdecydowanie zgadzam się, że 
aktywność dzieci i młodzieży maleje, pande-
mia niestety nie pomogła w tym temacie, na-
uczanie zdalne rozleniwiło dzieci i młodzież. 
Dzieci dużo czasu spędzają przed kompute-
rem, telefonem i telewizorem, nie widać grup 
grających w piłkę nożną czy inne gry zespoło-
we. Z drugiej strony, w środowisku, w którym ja 
żyję, wszyscy są aktywni… Według mnie przy-
kład idzie z góry i powiedzenie „jaki ojciec taki 
syn” jest bardzo trafione.
E.J-P. Jak zachęcić dzieci i młodzież do 
sportu?

P.S. Polecam rodzinne aktywne spędza-
nie czasu – wspólne spacery, wycieczki ro-
werowe, zabawy ruchowe – traktowane ja-
ko dobra zabawa, a nie obowiązek. Jeżeli 
chodzi o wychowanie fizyczne w szkole, mo-
gą pomóc innowacyjne i ciekawe zajęcia, du-
żo gier i zabaw, bo nudny WF to coś, cze-
go nie życzę żadnemu dziecku. Do aktywno-
ści sportowej zachęcają również warsztaty or-
ganizowane przez ośrodki kultury i sportu i in-
ne instytucje dużego zasięgu, a także impre-
zy i zawody sportowe. Istotne są też powstają-
ce obiekty sportowe – orliki, boiska, skatepar-
ki – powinny być przyjazne dla dzieci, otwarte  
i ogólnodostępne.
E.J-P. Jesteś nie tylko nauczycielem i tre-
nerem, ale również ojcem dwóch córek. Ja-
kim jesteś tatą?

P.S. Muszę zapytać córek... Trzeba przy-
znać, że bardzo dużo czasu spędzam w pra-
cy. Na szczęście, w wielu zajęciach, które or-
ganizuję i prowadzę, uczestniczą też moje cór-
ki, mogę więc z nimi spędzać czas, ucząc je,  
i razem z nimi dobrze się bawić. Mam z córka-
mi bardzo dobry kontakt, mam też szczęście, 
że są samodzielne, nie mają problemów z na-
uką i dobrze dogadują się z rówieśnikami. To 
jest bezproblemowa sytuacja i wielkie szczę-
ście. Jak wszyscy mamy wolne, to oczywiście 
zawsze robimy coś na sportowo, a czasami 
zagramy w planszówki, obejrzymy film lub po 

prostu zjemy coś pysznego razem.
E.J-P. Czy córki odziedziczyły po tobie 
sportową pasję? Mają sportowe sukcesy?

P.S. Zdecydowanie tak i to na 100%. Zu-
za trenuje pływanie, zajmuje regularnie miej-
sca 1-3 na mitingach, została powołana do ka-
dry Śląska w pływaniu. W tym roku w wyści-
gu dookoła molo w Sopocie zajęła 3. miej-
sce; to była piękna przygoda, 1200 metrów  
w morzu. Trenowała też gimnastykę sportową, 
została mistrzynią Śląska. Jeździ na rowerze, 
na rolkach, nartach, biegała na biegówkach –  
i w każdej z tych dyscyplin zdobyła niejeden me-
dal rangi okręgowej. W każdej z dyscyplin, który-
mi się zajmujemy, osiągnęła poziom pozwalają-
cy na zdobycie uprawnień instruktorskich, to jest 
piękna sprawa i wielka duma dla mnie. 

Lena z kolei trenuje gimnastykę sporto-
wą i w maju zdobyła dwa srebrne medale Mi-
strzostw Śląska odbywających się w hali pod 
Dębowcem. Świetnie biega, między innymi 
zajęła 2. miejsce w Biegu o Puchar Befado  
i biegu KaRunBa. Na zawodach rolkowych  
w Oświęcimu zdobyła 1. miejsce, pływa rów-
nież bardzo dobrze – zdobyła medale na mitin-
gach w Cieszynie, Radlinie i w Pawłowicach. 
W narciarstwie alpejskim była druga w klasy-
fikacji generalnej w Beskidzkiej Lidze Przed-
szkolaka. Wyszło, że się chwalę, ale jestem  
z nich mega dumny!
E.J-P. Uważasz się za szczęśliwego czło-
wieka? Jakie są Twoje marzenia? 

P.S. Zdecydowanie tak. Dziesięć lat te-
mu byłem bardzo chory, teraz jestem zdrowy, 
mam super rodzinę, mogę robić to, co lubię, 
więc moim marzeniem jest, żeby tak było jak 
najdłużej.
E.J-P. Dziękuję za rozmowę i życzę kolej-
nych aktywności.

rozmawiała 
Ewelina Jakubiec-Piznal

Trzy dni pełne niezapomnianych 
teatralnych wrażeń już za nami…  
To był niezwykle ważny czas dla 
naszego ośrodka kultury, gdyż po 
przerwie pandemicznej Miniatury 
Teatralne mogły wreszcie odbyć się  
w tradycyjnej formie i stać się ponownie 
forum artystycznych spotkań i wymiany 
scenicznych doświadczeń. 

XXI edycja wojewódzkiego przeglądu krót-
kich przedstawień i monodramów, trwają-
ca od 16 do 17 maja przyciągnęła do Sokol-
ni w Buczkowicach 9 grup teatralnych oraz 
6 monodramistów z województwa śląskiego. 
O losach spektakli i monodramów konkurso-
wych decydowało jury w składzie: przewod-
nicząca jury Ewa Bątkiewicz – teatrolog, re-
cenzent, Eugeniusz Jachym – aktor Teatru 
Lalek „Banialuka”, obecnie współpracujący  
z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej oraz Sła-
womir Miska – aktor Teatru Polskiego w Biel-
sku-Białej. 

Buczkowicki przegląd daje młodym arty-
stom możliwość prezentacji swoich scenicz-
nych umiejętności. Jedni zachwycali się fan-
tastyczną grą młodych, utalentowanych akto-
rów, inni doskonale dobraną oprawą muzycz-
ną spektakli oraz monodramów, a jeszcze in-
ni dopracowaną w najdrobniejszych szczegó-
łach scenografią oraz pięknie odszytymi ko-
stiumami. 

Wielki finał tegorocznych XXI Miniatur Te-
atralnych miał miejsce 9 czerwca podczas 
koncertu laureatów. Na scenie Sokolni zapre-

POWRÓT 
MINIATUR

Janik i Bogdan Kopaczka. I znów wydawało 
się, że tym razem będzie śmieci sporo mniej, 
niż podczas poprzedniej akcji. Niestety, zno-
wu się przeliczyliśmy… Łącznie, w trakcie so-
botniej akcji zebrano około 6000 litrów śmieci.
Wypada mieć nadzieję, że podczas następne-
go sprzątania będzie ich znacznie mniej. Gorą-
co zachęcamy wszystkich mieszkańców Bucz-
kowic i nie tylko do udziału w jesiennej akcji 
sprzątania Żylicy. 

Razem możemy wiele zdziałać! Niech Żyli-
ca stanie się bardziej niebieska.                      SB



5

KRONIKA

Tegoroczny sezon teatral-
ny w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Buczkowicach kończy się świet-
nymi informacjami. Zespoły te-
atralne „ZwT” i „Teatr i My” zdo-
były nagrody w prestiżowych kon-
kursach, z czego jesteśmy ogrom-
nie dumni.

Młodzieżowa Grupa Teatralna 
za spektakl „Pod-Grzybek” zdo-
była II miejsce podczas 22. edy-
cji Spotkań Amatorskich Grup Ar-
tystycznych SAGA 2022, których 
organizatorem jest Wydział Pro-
mocji Powiatu, Kultury, Sportu  
i Turystyki Powiatu Bielskiego.  
W XXI Miniaturach Teatralnych 
– wojewódzkim przeglądzie krót-
kich przedstawień i monodramów 
ta sama grupa otrzymała nagrodę 
Starosty Bielskiego za najlepszą 
prezentację z powiatu bielskiego. 

Z kolei Grupa Teatralna „Teatr 
i My” uczestniczyła w V Festiwa-

zentowali się laureaci pierwszych miejsc. Pro-
wadzący imprezę Eugeniusz Jachym odczytał 
uroczyście protokół, dodając ciekawe anegdo-
ty i przytaczając piękne cytaty. 

W kategorii przedstawień teatralnych klas 
I-III jury przyznało jedno wyróżnienie, które 
zdobył Teatr Akuku z Powiatowego Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Świerklanach za spektakl pt. „Dobry 
uczynek”. W klasach IV-VI I miejsce ex aequo 
zdobyli: Teatr Świetlik z Powiatowego Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Lesz-
czynach przy ZSP w Lyskach za spektakl pt.  
„W poszukiwaniu celu” oraz Teatr Pętelka  
z Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku za 
spektakl pt. „Wąż”. II miejsce zajął Teatr Karu-
zela z Domu Kultury w Wapienicy za spektakl 
pt. „Dziewczynka z zapałkami”, a III miejsce 
zdobył Teatr Dionizos ze Szkoły Podstawowej 
im. Jerzego Kukuczki w Kalnej za spektakl pt. 
„Mały Książę ratuje Śpiącą Królewnę”. 

W kategorii monodramów klas IV-VI I miej-
sce zdobył Miłosz Borecki ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czań-

cu za monodram pt. „Impreza u dziadków”.  
W kategorii monodramów klas VII-VIII wyróż-
nienia zdobyły dwie podopieczne z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Buczkowicach Emilia Ca-
puta za monodram pt. „Niesforne skarpetki” 
oraz Martyna Bojczuk za monodram pt. „Pa-
ra butów”. W kategorii szkoły ponadpodstawo-
we na II miejscu uplasowała się Zofia Wrona 
z GOK w Buczkowicach z monodramem pt. 
„Zadanie do zrobienia”, a wyróżnienie zdoby-
ła Sandra Pytlarz z Zespołu Szkół Mechanicz-
no-Elektrycznych w Żywcu za monodram pt. 
„Kopciuszek – tęsknota”.

Nagrodę Starosty Bielskiego za najlepszą 
prezentację z powiatu bielskiego zdobyła Mło-
dzieżowa Grupa teatralna „ZwT” działająca 
przy buczkowickim ośrodku kultury za spektakl 
pt. „Pod-Grzybek”. 

Zwycięzcy tegorocznych Miniatur Teatral-
nych otrzymali nagrody i dyplomy z rąk wój-
ta gminy Buczkowice Józefa Caputy, naczel-
niczki wydziału ds. Promocji Powiatu, Kultu-
ry, Sportu i Turystyki Powiatu Bielskiego Mag-
daleny Więzik oraz przewodniczącej jury Ewy 

Bątkiewicz, a także wykonali sobie z nimi pa-
miątkowe zdjęcia.

Miniatury Teatralne zorganizowane zosta-
ły przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowi-
cach, współorganizatorem było Starostwo Po-
wiatowe w Bielsku-Białej. Honorowy patronat 
nad przedsięwzięciem objęli wójt gminy Bucz-
kowice Józef Caputa oraz starosta bielski An-
drzej Płonka. 

Gratulujemy wszystkim laureatom przeglą-
du, dziękujemy uczestnikom za ciekawe pre-
zentacje konkursowe, instruktorom za przygo-
towanie i wspieranie młodych aktorów w arty-
stycznej drodze. Czekamy na kolejne przeglą-
dy, które są dla dzieci i młodzieży inspiracją do 
działań twórczych związanych z teatrem i sztu-
ką aktorską.  

Jak powiedział kiedyś austriacki reżyser te-
atralny, aktor Max Renhardt:Teatr to najszczę-
śliwszy zakątek dla tych wszystkich, którzy po 
kryjomu schowali do kieszeni swoje dzieciń-
stwo i wyruszyli z nim w drogę, by do końca 
życia móc dalej się bawić.                         

 S.K-B

lu Twórczości Artystycznej Senio-
rów organizowanym przez Dom 
Kultury w Hałcnowie i zdobyła Pu-
char posła na Sejm RP Przemy-
sława Drabka za profesjonalizm, 
kreatywność i naturalność. 

Obu zespołom składamy gra-
tulacje! Jesteście wielkie! Instruk-

Zespoły teatralne z nagrodami! torce, Ewelinie Jakubiec-Piznal 
życzymy satysfakcji z pracy te-
atralnej. Niech teatr stanie się dla 
uczestników zajęć nauką pozna-
wania własnej wrażliwości, pomo-
że w relacjach z innymi ludźmi,  
a także wyznaczy dalsze drogi 
rozwoju.                                   

MB-C

SPOTKANIE Z TEATREM
– dok ze str. 2

Aktorki z zespołu „ZwT” odbierają nagrodę starosty bielskiego. Spektakl pt. „Mały książę ratuje Śpiącą Królewnę”.  

nych organizacji społecznych dzia-
łających na terenie gminy Buczko-
wice, miłośnicy teatru oraz rodziny  
i przyjaciele występujących na sce-
nie aktorek.       

Od przewodniczącego rady 
gminy i zastępcy wójta wszystkie 
aktorki otrzymały pamiątkowe ró-
że wraz z ogromnymi gratulacjami 
za wspaniałe występy oraz za za-
angażowanie i za sceniczny luz. 

Reżyserką obu spektakli jest 
Ewelina Jakubiec-Piznal, która 
w swojej pracy instruktorskiej na 
pierwszym miejscu stawia uczest-
ników swoich zajęć teatralnych, 
ich wrażliwość, indywidualny cha-
rakter, bo to dzięki nim, dzięki ich 
wspólnej pracy i zaangażowaniu 
może powstać spektakl.

Instruktorce i aktorkom życzy-
my wielu tak świetnych przedsta-
wień. Czekamy na kolejne wystę-
py, już za rok…                      S.K-B                          Aktorki grup teatralnych wraz z instruktorką. 
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KONKURSY EKOLOGICZNE
– dok. ze str. 1

Uczestnikom udało się w swoich pracach 
bardzo pomysłowo połączyć wszystkie skład-
niki hasła konkursowego. Niełatwego zadania 
oceny prac i wyłonienia najlepszych podjęła 
się komisja  w składzie Jadwiga Górna – radna 
gminy Buczkowice, Monika Wantoła – koordy-
nator ds. ekologii w Ośrodku Edukacji Ekolo-
gicznej w Buczkowicach, bibliotekarz, Szymon 
Baron – prezes oddziału PTT w Bielsku-Bia-
łej, podróżnik, organizator akcji ekologicznych, 
przewodniczący jury. Jury nagrodziło łącznie 
32 osoby. 

W kat. rymowanka klasy I-III: 1. Oskar Żab-
ka z SP w Buczkowicach, 2. Oliwia Szyszka, 
3. Amelia Szyszka, wyróżnienie Kacper Szew-
czyk (cała trójka z SP w Kalnej); klasy IV-VI: 
1. Dawid Łopatka z SP Kalnej, 2. Aleksander 

Żabka z SP w Buczkowicach, 3. Maksymilian 
Żuławski z SP w Godziszce, wyróżnienie Edyta 
Czernek z SP w Rybarzowicach; klasy VII-VIII: 
1. Jakub Waligóra, 2. Emilia Caputa, oboje ze 
szkoły w Kalnej; dorośli: 1. Jadwiga Kozłowska,  
2.  Joanna Zięba, obie z Rybarzowic.

W kat. plakat przedszkole: 1. Nadia Pilarz  
(PP Buczkowice), 2. Jagoda Caputa (PP Kal-
na), 3. Miłosz Biegun (PP Rybarzowice), wy-
różnienie Oktawia Ślusarczyk (PP Kalna); klasy 
I-III: 1. Krystian Biegun z SP w Rybarzowicach, 
2. Anna Marek, 3. Nina Sowa, wyróżnienia Ad-
rianna Dąbrowska, Filip Szewczyk i Maja Szew-
czyk, cała piątka ze szkoły w Kalnej; klasy IV-VI:  
1. Aleksander Żabka (Buczkowice), 2. Krzysztof 
Jasek (Kalna), 3. Karol Hołota (Buczkowice), wy-
różnienia Mateusz Kocur (Kalna) i Tomasz Ba-
nach (Rybarzowice); klasy VII-VIII: 1. Zuzanna 
Dąbrowska, 2. Emilia Caputa, 3. Jakub Waligó-

ra (wszyscy z SP w Kalnej); dorośli: wyróżnienia 
Joanna Zięba z Rybarzowic i Renata Ramenda 
z Buczkowic.

Uroczyste rozwiązanie konkursów odbyło 
się 28 maja w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, 
gdzie stworzono wystawę wszystkich nadesła-
nych plakatów oraz nagrodzonych rymowa-
nek. Laureaci otrzymywali nagrody z rąk juro-
rów konkursu Szymona Barona i Moniki Wan-
toły, a także radnej gminy Marii Sternal. Uro-
czystość swoją obecnością zaszczycili dy-
rektor szkoły w Kalnej Jacek Baczyński oraz 
przewodnicząca Stowarzyszenia Emerytów  
i Rencistów Nadzieja w Buczkowicach Cecy-
lia Okwieka. Dla zebranych zaśpiewała Zuzan-
na Lalik, a aktorki grupy teatralnej GOK „ZwT” 
Martyna Bojczuk i Tosia Kużdżeń przeczytały 
wybrane rymowanki.                                           

JF  

30 kwietnia odbył się XXIII 
Wiosenny Rajd Górski „Zielenią 
się buki”. Tegoroczną edycję raj-
du przygotowali: Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne „Zagroda”  
w Buczkowicach, Gminny Ośro-
dek Kultury w Buczkowicach oraz 
Miejski Ośrodek Kultury, Promo-
cji i Informacji w Szczyrku, z finan-
sowym wsparciem Starostwa Po-
wiatowego w Bielsku-Białej. Pie-
churów górskich poprowadzili 
przewodnicy z bielskiego oddzia-
łu PTT i przewodnicy PTTK Stani-
sław Tarnawa i Krzysztof Gucwa.  

Uczestnicy rajdu, których by-
ło ponad 280, mieli do wyboru 
trzy trasy, prowadziły one do ruin 
basenu i schroniska na Magurze 
oraz na przełęcz Siodło. Na każ-
dej trasie przewodnicy przekazy-
wali drużynom informacje o szla-
ku i okolicy, zapoznawali z walo-
rami regionu i ciekawymi obiekta-
mi przyrody, uwrażliwiali na pięk-
no natury oraz instruowali o spo-
sobach posługiwania się ekwi-
punkiem i zachowaniu w górach. 
Wspaniała pogoda i duża przej-
rzystość powietrza pozwalały na-
cieszyć oczy wspaniałymi wido-
kami. 

W rajdzie uczestniczyły aż 32 
drużyny, w tym grupy rodzinne, 
znajomi i pasjonaci pieszych wę-
drówek oraz grupy reprezentują-
ce placówki oświatowe z Kalnej, 
Buczkowic, Godziszki, Szczyrku  
i Mesznej. Wśród uczestników nie 
zabrakło uchodźców z Ukrainy,  
a także osób z odległych miejsco-
wości, jak Grodziec czy Palowice. 

Na mecie przy buczkowickiej 
Sokolni prócz tradycyjnego ogni-
ska zorganizowano także kon-

XXIII RAJD GÓRSKI ZA NAMI…

też regulaminowe nagrody. Re-
prezentacja Szkoły Podstawowej 
w Buczkowicach, licząca aż 113 
uczniów, została w tym roku naj-
liczniejszą reprezentacją szkolną. 

Jury, w skład którego weszli po-
mysłodawcy i organizatorzy rajdu 
od jego pierwszej edycji reprezen-
tujący TSK „Zagroda” w Buczkowi-
cach: honorowy prezes Józef Stec, 
prezes Jerzy Foltyniak oraz człon-

WYSTAWA MODELARSKA

kowie zarządu Bernadetta Kruczek-
Jedyk i Jan Kruczek, przyznało 
również nagrody za najciekawszą 
nazwę drużyny. Zdobyły je drużyny: 
z SP nr 1 w Szczyrku, „Godziszcza-
nie” z SP w Godziszce, „Przyjaciele 
Ziemi” z SP w Kalnej, „Żabki z Żyli-
cy” z SP w Buczkowicach oraz „Gó-
raleczki na szlaku”. Nagrody za naj-
ciekawsze drużynowe proporczyki 
pasterskie zdobyły „Meszniańskie 
Jelonki 1 i 2” z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Mesznej. 

Były również cztery nagrody 
dla najmłodszych uczestników raj-
du, czyli 1,5-rocznego Emila Pę-
kali z Buczkowic, 2-letniej Klary 
Malik z Rybarzowic oraz 3-latków 
Hanny Kubicy z Mesznej i Zuzan-
ny Biernat z Komorowic. Wielkie 
gratulacje otrzymała seniorka raj-
du Maria Przybyła z Buczkowic. 
Nagroda dla turysty z najdalszego 
zakątka powędrowała do miesz-
kanki Palowic Safiry Angel. 

Wszystkim uczestnikom raj-
du dziękujemy za tak liczny udział  
i zapraszamy na kolejne edycje, 
a tych, których tym razem zabra-
kło zachęcamy do udziału w przy-
szłym roku!                             

S.K-B

9 czerwca w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury  
w Buczkowicach została zorganizowana wystawa pod-
sumowująca działalność uczestników zajęć modelar-
skich w roku szkolnym 2021/2022. Zajęcia prowadził To-
masz Bień, który rozwija umiejętności techniczne swoich 
podopiecznych, a także uczy ich organizacji pracy. Cie-
kawe modele przykuwały uwagę oglądających. Gratulu-
jemy młodym modelarzom. Była to pierwsza taka wysta-
wa i spotkała się z pozytywnym odbiorem. Mamy nadzie-
ję, że w przyszłym sezonie na stołach wystawienniczych 
pojawi się jeszcze więcej modeli. Zapraszamy na zajęcia 
wszystkich chętnych, zapisy już we wrześniu!         MB-C

cert kapeli góralskiej „Mały Ondra-
szek” ze Szczyrku, pokazy udzie-
lania pierwszej pomocy w wyko-
naniu ratowników z Grupy Be-
skidzkiej GOPR Szczyrk oraz ani-
macje dla dzieci i młodzieży pro-
wadzone przez Akademię By-
strzaka. 

Wszystkie wytrwałe drużyny 
za przejście całej trasy otrzymały 
pamiątkowe dyplomy. Wręczono 

Na trasie.
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Zabawa rozpoczęła się niepo-
wtarzalnymi pokazami taneczny-
mi w wykonaniu zespołów Jo Jo, 
Happy Feet, Marshmallow, Hubba 
Bubba, Zyg-Zag i Anomalia. Nie 
zabrakło również popisów bre-
ak dance, a także różnych stylów 
i gatunków baletu w partiach za-
równo solowych, jak i grupowych, 
które prezentowały uczestniczki 
zajęć Studia Movement.

Wielkim zainteresowaniem 
cieszył się pokaz chustotańców 
w wykonaniu mam z malucha-
mi, zaprezentowany przez zespół  
z Bielska-Białej. Mamy zatańczy-
ły wspólnie ze swoimi dziećmi  
w chustach choreografię biorącą 
w tym roku udział w międzynaro-
dowym projekcie IMASiVO 2022. 
Wśród „chustomam” są miesz-
kanki Buczkowic, co bardzo nas 
cieszy. Oczywiście mamy nadzie-
ję, że w Buczkowicach zobaczy-
my ich kolejne pokazy.

Za sprawą animatorów z Fa-
bryki Radości uczestnicy mogli 
tworzyć hawajskie totemy i łań-

cuchy, nauczyć się tańców ha-
wajskich, wziąć udział w zaba-
wach na bezludnej wyspie, a tak-
że przeżyć hawajską olimpiadę. 

Ogromną rzeszę dzieci przy-
ciągał kącik malucha, w którym 
można było malować farbami 
na folii, tworzyć rolkowe opaski, 
uczestniczyć w zabawach senso-
rycznych i lepić z masy solnej. 

Buczkowiccy strażacy stanę-
li na wysokości zadania i włączy-
li się we współorganizację tego-
rocznego Dnia Dziecka, przygoto-
wując fantastyczny pokaz sprzę-
tu strażackiego; zaprezentowali 
też tunel ćwiczeniowy i gaszenie 
pożaru z hydronetek, można by-
ło także wypróbować szybkie na-
tarcie. Ogromny entuzjazm – nie 
tylko wśród najmłodszych uczest-
ników imprezy – wywołała salwa  
z działa wodno-pianowego z da-
chu strażackiego Mercedesa.

Podczas Hawajskiego Dnia 
Dziecka było hucznie, radośnie, 
wyjątkowo i niepowtarzalnie.
Wszystko to za sprawą zespołów 

HAWAJSKI DZIEŃ DZIECKA
Piękna pogoda, hawajskie animacje, pokazy strażackie, kącik malucha, kolorowe tatuaże i warkoczyki, ogromne bańki mydlane, 
zabawa na dmuchanej zjeżdżalni – 1 czerwca m.in. takie atrakcje czekały na najmłodszych na terenie rekreacyjnym przy Sokolni  
w Buczkowicach, gdzie odbywał się Hawajski Dzień Dziecka. 

tanecznych GOK Buczkowice, 
Studia Movement, zespołu Chus-
totańców z Bielska-Białej, straża-
ków z OSP Buczkowice, Fabry-
ki Radości, Ale Zjawy Aleksandry 
Waliczek, Zaplątanej, RPG Zapie-
kanej Joany, ale przede wszyst-
kim dzięki tym wszystkim, którzy 
to czerwcowe popołudnie świę-
towali przy Sokolni w Buczkowi-
cach. Oj, jak to było wspaniale 
wreszcie zobaczyć tylu uczestni-

ków imprezy, usłyszeć śmiechy, 
rozmowy – po prostu wspólnie, 
razem spędzić czas. 

Hawajski Dzień Dziecka zor-
ganizowany przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Buczkowicach  
i Urząd Gminy Buczkowice sprawił 
radość i frajdę wszystkim małym  
i dużym dzieciom.                   MB-C

fotoreportaż z imprezy  
na str. 32

Początek roku 2022 dawał nadzieję 
na zakończenie pandemii. Tak też 
się stało na wiosnę. Dzięki temu 
mogliśmy rozpocząć realizację 
naszych planów. 

Początkiem naszej działalności po pan-
demii było spotkanie wielkanocne, któ-
re odbyło się 28 kwietnia w lokalu „Szafran”  
w Buczkowicach. Głównym celem tego spo-
tkania było walne zebranie sprawozdawcze za 
rok 2021.

Po powitaniu gości w osobach ks. Kami-
la Piwowarczyka i przedstawiciela OSP Bucz-
kowice, komendanta Roberta Chrapczyńskie-
go oraz wszystkich przybyłych na spotkanie 
członków stowarzyszenia nastąpiło uroczy-
ste wręczenie listów gratulacyjnych i kwiatów 
naszym jubilatom. Czterech z nich obchodzi-
ło swoje 80-lecie, a jeden 90-lecie. Po tej mi-
łej uroczystości życzenia świąteczne złożył 
wszystkim zgromadzonym ks. Kamil Piwowar-
czyk, a następnie podano świąteczny obiad. 
Po obiedzie przystąpiono do obrad. 

Zebrani przyjęli sprawozdanie zarządu  
z pracy stowarzyszenia za rok 2021. Następ-
nie podjęto uchwałę o przyznanie tytułu człon-
ka honorowego naszej członkini pracującej 

Wiosna w „NADZIEI”
przez wiele lat w zarządzie stowarzyszenia – 
Melanii Wali. 

Po zakończeniu zebrania członkowie sto-
warzyszenia kontynuowali spotkanie przy mu-
zyce, tańcach i towarzyskich rozmowach. Spo-
tkanie zostało wsparte środkami finansowymi  
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, za 
co serdecznie dziękujemy. 

Kolejną imprezą zorganizowaną dla chęt-
nych członków stowarzyszenia „Nadzie-
ja” była majówka, która odbyła się na tere-
nie kompleksu sportowego „przy Brzózkach” 

w Godziszce, w Dzień Matki 26 maja. Na 
otwarcie spotkania prezes stowarzyszenia 
złożyła wszystkim obecnym mamom najser-
deczniejsze życzenia. Było pieczenie kieł-
basek i kaszanki na ognisku. Miło i sympa-
tycznie spędzono popołudnie i wieczór przy 
ulubionych nagraniach, którymi spotkanie 
uświetnił pan Henryk.

Dobra pogoda sprzyjała zabawie do same-
go końca. A wszystko to było możliwe dzięki 
uprzejmości wójta naszej gminy, który w zna-
czący sposób wsparł finansowo majówkę.

Po tak dobrym rozpoczęciu naszej dzia-
łalności, po okresie wymuszonej pandemią 
przerwy, planujemy już kolejne imprezy dla 

naszych członków. 
Najbliższe z nich to 
wczasy dla chętnych 
nad naszym morzem, 
a następnie wyciecz-
ka turystyczno-krajo-
znawcza.

Wszystkim człon-
kom stowarzyszenia  
zarząd życzy na nad-
chodzące wakacje 
dużo zdrowia, rado-
ści, uśmiechu i przy-
jemności z wakacyj-
nych spotkań.

Cecylia Okwieka, 
prezes stowarzyszeniaSpotkanie w Godziszce.

Animacje taneczne. 
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HISTORIA

Po upływie 133 lat od powołania do ży-
cia Szkoły Ludowej w Buczkowicach, ale tak-
że po publikacji szeregu informacji mówiących  
o okolicznościach temu wydarzeniu towa-
rzyszących, trzeba zdecydować o przekaza-
niu społeczności naszej wsi nowej historii po-
wstania szkoły. Trzeba bowiem z ubolewaniem 
stwierdzić, że wiele informacji, do których upo-
wszechnienia również się przyczyniłem działa-
jąc w dobrej wierze, było opartych na dalece 
nieprecyzyjnych zapiskach kronikarskich, zapi-
skach, dla których tylko pamięć była źródłem. 
A, że pamięć jest, niestety, zawodna, więc sta-
ło się, jak się stało. Staliśmy się wszyscy po-
szkodowanymi jeśli chodzi o prawdę historycz-
ną. Po dotarciu do istotnych dla sprawy do-
kumentów i gruntownej ich analizie przedsta-
wiam całą prawdę o powstaniu szkoły w Bucz-
kowicach. 

W pierwszej kolejności trzeba przypomnieć 
treści zapisów kronikarskich, które przyczyniły 
się do błędnego wskazania lokalizacji powsta-
łej w roku 1889 r. szkoły. 

W Kronice szkolnej, która została założona 
wiele lat po roku 1889, znajdujemy taki zapis:

„W gminie Buczkowicach do roku 1889 nie 
było żadnej szkoły, dziatwa uczyła się tylko tu 
i owdzie w domach prywatnych czytać i pisać, 
a nauczaniem zajmował się czas jakiś nawet 
izraelita. Dopiero za staraniem Rady gmin-
nej, a szczególniej naczelnika gminy p. Mi-
chała Migdała, zakupiono w roku 1888 fabrykę  
z ogrodem i kawałkiem pola od pp. Deutscha  
i Grünbauma, i pierwsze piętro części miesz-
kalnej tejże fabryki przeznaczono na umiesz-
czenie szkoły i oddzielono z powyższego ogro-
du 1600 sążni kw. dla własnego użytku na-
uczyciela, a w roku 1889 Rada szkolna okrę-
gowa w Białej zamianowała przy tejże jeszcze 
niezorganizowanej szkole tymczasowym na-
uczycielem Antoniego Pindela”. (pis. wg oryg.) 

Z tego tekstu wynika, że szkoła została ulo-
kowana w części mieszkalnej fabryki po Deut-
schu i Grünbaumie, zakupionej przez gmi-
nę Buczkowice. Mowa jest również o tym, że 
szkoła została ulokowana na pierwszym pię-
trze wspomnianej części mieszkalnej. Kroni-
karz nie wspomniał o lokalizacji mieszkania 
dla nauczyciela.

Drugą porcję informacji odnoszących się 
do szkoły znajdujemy we „Wspomnieniach bi-
bliotekarza”, których autorem jest Józef Namy-
słowski. 

Oto dwa fragmenty „Wspomnień”:
„Na terenie Buczkowic znajdowały się  

4 młyny pędzone wodą, które służyły ludno-
ści, przy jednym była piekarnia, jeden z tych 
młynów został zlikwidowany i przebudowany 
na mieszkania urzędników Fabryki Mebli Gię-
tych. W tym budynku została wydzielona izba 
na szkołę, tam szkołę zapamiętało starsze po-
kolenie, budynek ten nazwano starą fabryką  
i nadal istnieje pod tą nazwą”. 

„…otóż jak już było wspomniane, iż szkoła 
mieściła się w budynku jednego z młynów, ale 
gdy gmina sprzedała cały obiekt wraz z par-

celami nowemu nabywcy, który rozbudował 
fabrykę, (…) więc gmina postanowiła, ażeby 
w tej fabryce wydzielić miejsce na szkołę, co 
zostało uzgodnione, więc z dawnego miejsca 
przeniesiono do czasu drugiego pożaru fabryki 
w 1897 roku.” (pisownia jak w oryginale)

Zapisy te wskazują, że powstanie szko-
ły w Buczkowicach związane jest z dziejami 
przedsiębiorstw przemysłowych działających 
we wsi pod koniec XIX w. Dziś, gdy dysponu-
jemy masą przeanalizowanych dokumentów, 
które przedsiębiorstw tych dotyczą, gdy mamy 
za sobą badania zapisów w księgach wieczy-
stych z tamtego okresu, możemy, a wręcz mu-
simy zweryfikować swoją dotychczasową wie-
dzę. Nie chodzi tylko o wiedzę na temat zakła-
dów przemysłowych w Buczkowicach; powin-
niśmy także poznać prawdę o miejscu, w któ-
rym została ulokowana pierwsza we wsi szko-
ła ludowa. Konieczne jest ustalenie przyczyn 
upowszechniania błędnych danych o początku 
istnienia szkoły. Nasze wcześniejsze przeko-
nania o tym wydarzeniu opierane były tylko na 
wspominanych wyżej zapisach kronikarskich.

Dziś sądzimy, że zapisy w kronice szkol-
nej, autorstwa Józefa Materny, b. kierowni-
ka szkoły w Żełni k. Lwowa, oddelegowanego  
z dniem 1 sierpnia 1915 r., w czasie wielkiej 
wojny, do Buczkowic, są zdecydowanie bar-
dziej precyzyjne i oparte na faktach, niż wspo-
mnienia buczkowiczanina – w których wyda-
rzenia, miejsca, a także czas zostały gruntow-
nie przemieszane. 

W obu źródłach pominięto fakt istnienia we 
wsi w tym czasie pokaźnego obiektu przemysło-
wego – fabryki sukna Braci Kolbenheyerów, wy-
budowanej w latach 1845/1846 w miejscu obec-
nego domu handlowego Gama. Ten obiekt fa-
bryczny jest dla sprawy uruchomienia szkoły klu-
czowy, bowiem to on w roku 1882 został odku-
piony od Kolbenheyerów przez firmę Deutsch 
& Grünbaum. Po kolejnych pożarach, z których 
drugi miał miejsce w roku 1887, firma Deutsch 
& Grünbaum 5 marca 1888 r. sprzedała gminie 
Buczkowice ten obiekt uznając, że wznowienie  
w nim produkcji szpagatu, lin i powrozów z lnu 

i konopii będzie wy-
magało nakładów 
przekraczających 
możliwości firmy. 
Ta transakcja stwo-
rzyła gminie moż-
liwość rozwiąza-
nia problemu sie-
dziby dla szkoły. To 
o tej umowie pisał  
w kronice w roku 
szkolnym 1915/1916 
kierownik szkoły Jó-
zef Materna.

Skutkiem po-
minięcia istnienia  
w Buczkowicach fir-
my braci Theodo-
ra i Ericha Kolben-
heyerów i wybudo-

Prawda o powstaniu szkoły w Buczkowicach

wanej przez nią fabryki, a także w następstwie 
opowieści o rzekomej lokalizacji szkoły w jednym  
z młynów, ukształtowało się błędne przekona-
nie, że firma Deutsch & Grünbaum prowadziła 
swą działalność w „starej fabryce” i że po poża-
rze u Deutscha & Grünbauma „starą fabrykę” ku-
piła gmina.

Przeprowadzone przez historyka Piotra Ke-
niga badania ksiąg wieczystych nieruchomo-
ści o numerze 78 („stara fabryka” – wzniesiona 
około roku 1800 dla potrzeb folusza – młyna 
wodnego, ale niezbożowego) jednoznacznie 
wskazują, że ani firma Deutsch & Grünbaum, 
ani gmina Buczkowice nigdy nie były właści-
cielami tego obiektu. Prześledzenie dziejów 
„starej fabryki” na przestrzeni od 1800 do 1902 
r. dowodzi, że od początku aż do 1873 r. dzia-
łał tu folusz, należący do znanych z imienia  
i nazwiska właścicieli. 

Natomiast po roku 1873 w budynkach tych 
rozpoczęła działalność fabryka mebli giętych, 
należąca do kolejnych trzech właścicieli: Ru-
dolfa Wagnera et Com., Emilii Wagner oraz 
Rudolfa Weilla & Co. W okresie utworzenia 
szkoły (1889 r.) zabudowania „starej fabryki” 
były własnością Emilii Wagner i produkowano 
w nich meble gięte. 

Po odnalezieniu pod koniec roku 2021 pla-
nów budowlanych (rzutów) z 20 marca 1887 
rroku zabudowań fabryki Deutscha & Grünbau-
ma (a przedtem Braci Kolbenheyerów), wiemy, 
jaki obiekt gmina Buczkowice zakupiła w ro-
ku 1888 r. Był to gmach dwupiętrowy, złożony  
z części produkcyjno-magazynowej oraz czę-
ści mieszkalnej. Część produkcyjno-magazy-
nowa (wraz z traktami komunikacyjnymi) zaj-
mowała łącznie ok. 1.840 m2. Część miesz-
kalna, zajmująca pierwsze i drugie piętro (po 
wschodniej stronie obiektu) zajmowała po 175 
m2 na każdym z pięter. Gdybyśmy usunęli 
z fotografii płot, odgradzający budynek od dro-
gi w kierunku Szczyrku, to ukazałaby się nam 
frontowa ściana budynku, który wybudowali 
Kolbenheyerowie, i tego, w którym od 1880 r. 
działalność prowadziła firma Deutsch & Grün-
baum. Taki sam wygląd miał budynek główny 

Budynek zakupiony przez gminę w 1888 roku od firmy Deutsch & Grünbaum. 
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Coś dla ducha
W dzisiejszej rubryce „Coś dla ducha” chcemy Pań-

stwu zadedykować na wszystkie wakacyjne, i nie tylko, 
szlaki, pewną balladę. Może się przyda...

Pewnego razu ojciec w świat 
wyprawiał synów dwóch,
zostawcie wszędzie trwały ślad,
by każdy kiedyś wrócić mógł.

Moc miał pomysłów starszy brat,
kamyczki kładł co krok,
w każdym kamieniu wyrył ślad,
przez całą drogę sypał groch.

Młodszy zaś pomników nie budował,
tylko szedł, otwarte oczy miał i serce
i tylko – wypadłe ptaki wkładał w gniazda,
pokazał ludziom nieba błękit,
miał czas bezpańskie psy pogłaskać,
pukał do drzwi od lat zamkniętych.

Po wielu latach przyszedł czas powrotu w ojca dom,
wstecz się obejrzał starszy brat 
na skrzyżowaniu swoich dróg,
kamyczki porozwiewał wiatr, 
deszcz wszystkie ślady zmył,
gołębie wydziobały groch i z życia nie zostało nic.

Młodszy zaś szedł z powrotem 
dobrze znaną sobie drogą,
bo ani deszcz, ani wiatr, ani czas,
nie zdołają zniszczyć dobra, które uczyniliśmy idąc.

Wnioski niech każdy z nas wyciąga indywidualnie.                                        
Siostry Sercanki 

fabryki mebli giętych Rudolfa Weilla & Com. – 
bo był to po prostu ten sam budynek, zbudo-
wany w latach 1845/1846 dla potrzeb fabryki 
sukna Braci Kolbenheyer. Spółka Rudolfa We-
illa, późniejszy MUNDUS, tego budynku nie 
zbudowała. On istniał od połowy XIX wieku.

Szkołę zlokalizowano na I piętrze, zaś na 
mieszkanie dla rodziny jej pierwszego kierow-
nika Antoniego Pindla przeznaczone zostało 
II piętro w części mieszkalnej. Z zakupionych 
przez gminę gruntów przyfabrycznych wydzie-
lona została jedna morga ziemi (1600 sąż-
ni kwadratowych), która traktowana była jako 
tzw. uposażenie nauczyciela.

W dniach  
od 14 do 22 
maja wspólno-
ta parafialna  
w Rybarzowi-
cach  
przeżywa-
ła święty czas 
misji. 

Misje to szcze-
gólne wydarzenie, 
organizowane co 

Rzut I piętra gmachu, gdzie zlokalizowano szkołę.

MAJOWE MISJE ŚWIĘTE  
W RYBARZOWICACH

kilka lub kilkanaście lat, mające pomóc 
ich uczestnikom w pogłębieniu swo-
jej wiary, zastanowieniu się nad naj-
ważniejszymi sprawami swojego życia,  
a może i na zmianę pewnych zacho-
wań i przyzwyczajeń. 

Tym razem o przeprowadzenie misji 
świętych zostali poproszeni ojcowie ze 
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Ro-
dziny. Księża Bogusław, Piotr i Łukasz 
przez osiem kolejnych dni głosili Słowo 
Boże na różne tematy, które towarzy-
szą człowiekowi  w wędrówce przez ży-
cie. Oprócz codziennej Eucharystii oraz 
specjalnych kazań i nauk, misje obfito-
wały w nabożeństwa tematyczne. By-
ło więc specjalne błogosławieństwo 
dla najmłodszych dzieci, sprawowany 
był sakrament namaszczenia chorych 
dla najsłabszych parafian, małżonko-

wie odnawiali swoje przyrzeczenia, ja-
kie złożyli w czasie swojego ślubu. Od-
nawialiśmy naszą wiarę przez wspo-
mnienie sakramentów chrztu i bierzmo-
wania, ale też przepraszaliśmy Boga  
i siebie nawzajem za popełnione grzechy  
i wyrządzone zło. 

Również uczniowie naszej szkoły  
w Rybarzowicach spotykali się z misjo-
narzami na specjalnych naukach. Nie 
zapomnieliśmy też o tych, którzy już 
odeszli, nawiedzając i modląc się nad 
ich grobami. 

Czas misji świętych, chociaż inten-
sywny, obfitował w piękne wydarzenia, 
które – miejmy nadzieję – przyniosą 
długotrwałe owoce w życiu tych, którzy  
w nich uczestniczyli. 

proboszcz
ks. Roman Ciemiera 

Rodzi się pytanie, co się stało z częścią pro-
dukcyjno-magazynową, która gminie nie była po-
trzebna. Mamy na nie odpowiedź opartą na do-
kumentach. Ten fragment budynku został udo-
stępniony firmie Emilii Wagner, która podjęła 
tam w połowie 1889 r. produkcję mebli giętych.  
W styczniu 1891 r. budynek „starej fabryki”,  
w którym już od 1885 r. działała fabryka E. Wa-
gner, kupiła firma Rudolfa Weilla & Com. Od 
1892 r., kiedy ta firma w niejasnych okoliczno-
ściach przejęła firmę E. Wagner, szkoła sąsiado-
wała z fabryką Weilla i spółki w obiekcie będą-
cym własnością gminy. Sąsiedztwo to zakończył 
pożar w fabryce 18 sierpnia 1898 r.; po nim gmi-

na odsprzedała R. Weillowi gmach przy ul. Li-
powskiej i zaangażowała się w budowę nowego 
budynku szkolnego przy obecnej ulicy Bielskiej. 
Budowę zakończono w roku 1902.

Efektem poszukiwań archiwalnych odno-
szących się m.in. do treści tego artykułu jest 
pokaźny plik kopii dokumentów i planów bu-
dowlanych, których zamieszczenie w Gazecie 
Gminnej nie jest możliwe ze względów tech-
nicznych. Być może nadarzy się okazja, by 
je w nieodległej przyszłości publicznie zapre-
zentować, także dlatego, by ostatecznie te-
mat m.in. rzeczywistych początków szkoły za-
mknąć. Przedstawiam jedynie rzuty I i II pię-
tra części gmachu, w której rozpoczęła działal-
ność pierwsza szkoła ludowa oraz znalazło się 
mieszkanie dla jej kierownika. Fragmenty te są 
wycinkiem planów, sporządzonych 20 marca 
1887 na zlecenie firmy Deutsch & Grünbaum.

Bardzo ciekawym uzupełnieniem tych infor-
macji są dokumenty z lat 1884-1887 mówiące 
o staraniach o pozyskanie gruntów pod budo-
wę budynku szkolnego. Gdyby starania te zo-
stały uwieńczone powodzeniem, szkoła po-
wstałaby w zupełnie innym miejscu. Ale o tym 
odkryciu opowiem, być może, innym razem. 

Józef Stec 

Rzut II piętra – tu było mieszkanie nauczyciela.
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W ostatnim kwartale Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Buczko-
wicach zorganizował anima-
cje i warsztaty artystyczne dla 
dzieci i młodzieży z Ukrainy, 
gościł ich również na Dniach 
Otwartej Remizy. 

Gry i konkursy zostały prze-
prowadzone w Sokolni za spra-
wą wspaniałych wolontariuszek. 
Było dużo śmiechu, dobrej ener-
gii i mnóstwo integracyjnych za-
baw. Dzięki współpracy z Re-
gionalnym Ośrodkiem Kultu-
ry w Bielsku-Białej zostały prze-
prowadzone warsztaty z twór-
cami ludowymi, było malowanie 
drewnianych zabawek oraz ma-
lowanie na szkle. 

Podczas Dni Otwartej Re-

mizy w Buczkowicach  mło-
dzi Ukraińcy skorzystali z prze-
jażdżki samochodem strażac-
kim, uczyli się zasad udzielania 
pierwszej pomocy, sprawdzali 
wytrzymałość deski ratowniczej, 
strzelali wodą do celu i ogląda-
li sprzęt strażacki, w tym pokaz 
gaśnic śniegowych. Byli pod 
ogromnym wrażeniem tego, co 
działo się w tym dniu w buczko-
wickiej strażnicy. 

Teraz zapraszamy chęt-
nych na zajęcia półkolonijne 
oraz na popołudniowe warsz-
taty animacyjne i taneczne. 
Mamy nadzieję, że ta pro-
pozycja również przypadnie 
uchodźcom do gustu.      

 MB-C

Pod jednym dachem 
z uchodźcami

Barbarzyństwo Putina i jego zwolenników 
spowodowało, że miliony cierpiących, ze stra-
chem w oczach i w trosce o życie swoje i swo-
ich najbliższych opuszczało swoje domostwa, 
swój dorobek, swoich bliskich, a co najgorsze 
swoich nieżyjących, niepochowanych, swoją 
ojczyznę, tak bardzo już zniszczoną. 

Polska, a w niej ogromne serca Polaków, 
to ostoja dla milionów uchodźców z ogarnię-
tej wojną Ukrainy. W Rybarzowicach 12 ro-
dzin zdecydowało się na przyjęcie pod swój 
dach tych, którzy oczekiwali pomocy. W pierw-
szych dniach było trudno. Bariera językowa, 

psychiczne załamanie gości, przygotowanie 
warunków do życia, często reorganizacja do-
tychczasowego porządku życia, umieszcze-
nie dzieci w szkołach, przedszkolach itp. Da-
liśmy radę, bo wszystkich łączyła jedna wspól-
na misja – pomoc bliźniemu, a tym samym po-
tępienie ludobójstwa barbarzyńcy Putina i jego 
sprzymierzeńców. 

Daliśmy radę, bo pomagało nam wie-
le osób i instytucji. Trudno samemu sprostać 
tak trudnym zadaniom, jak zapewnienie przy-
byszom edukacji dzieci, ochrony zdrowia, wy-
żywienia, zakwaterowania i załatwienia spraw 
formalnych – i połączenie tego z troską o zra-
nioną psychikę.

W tych wszystkich problemach napotykali-
śmy na pomoc, za którą, z należnym szacun-

kiem, dziękujemy! Dziękujemy władzom gminy 
Buczkowice i wszystkim pracownikom, dyrekcji 
Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszko-
la i wszystkim pracownikom, dyrekcji Szkoły 
Sportowej i wszystkim pracownikom, Ochot-
niczej Straży Pożarnej na czele z komendan-
tem Stanisławem Górnym, dyrekcji Gminne-
go Ośrodka Kultury i wszystkim pracownikom 
– za organizowanie ciekawych zajęć dla dzieci 
z Ukrainy, dających im trochę radości z czasu 
spędzanego na obczyźnie, Radzie Sołeckiej  
i wszystkim ludziom dobrego serca. W jedno-
ści wszystko da się dokonać.

Aby już nigdy nie spotkało naszej Ojczyzny 
to, aby jej naród musiał ją opuszczać, daj nam 
to Boże!

Mirosław Szemla

Służba w Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej to nie praca – to 
coś znacznie więcej. Na nic jed-
nak zdałyby się wszelkie stara-
nia ochotników gdyby nie mieli 
wsparcia w społeczności lokalnej. 
Jako ratownicy OSP w Buczkowi-
cach wiemy, że to wsparcie ma-
my i dzięki temu efekty wszyst-
kich działań, jakie podejmujemy 
za każdym razem przechodzą 
nasze oczekiwania.

Rok 2022 rozpoczął się strasz-
nymi wiadomościami z Ukrai- 
ny. Słyszeliśmy o różnych woj-
nach, ale one były gdzieś dale-
ko, a teraz wojna rozgorzała tuż 
za płotem. Nie czekaliśmy długo 
z decyzją, że coś musimy zrobić. 
Z inicjatywą wyszła druhna Alek-
sandra Chrapczyńska, a w stra-
ży w Buczkowicach takich rzeczy 
nie trzeba powtarzać dwa razy. 
Zdecydowano o rozpoczęciu ak-
cji zbiórki darów na rzecz uchodź-
ców z Ukrainy, ale także dla ludzi 
pozostających w ogarniętym woj-
ną kraju. Odzew, z jakim spo-
tkała się nasza inicjatywa wśród 

mieszkańców gminy, był niesa-
mowity. W ciągu tygodnia zebra-
liśmy ogromną ilość żywności, 
środków higieny osobistej, de-
tergentów, wózków, koców, przy-
borów szkolnych i odzieży, które 
przez kolejne 2 miesiące rozdy-
sponowaliśmy wśród potrzebują-
cych. Ostatni transport wyjechał  
z jednostki 1 maja 2022 roku. 

W trakcie całej akcji ratowni-
cy OSP Buczkowice przekazali  
w imieniu mieszkańców ponad  
4 tony darów. Wymagało to spo-
rego zwarcia w szeregach ochot-
ników, ale nie zrobilibyśmy te-
go bez wsparcia mieszkańców. 
Społeczność gminy po raz kolej-
ny pokazała wielkie serce i za-
angażowanie w ludzkie sprawy. 
Obojętność jest chyba najwięk-
szą chorobą dzisiejszych czasów, 
ale z całą stanowczością można 
stwierdzić, że problem ten Bucz-
kowic nie dotyczy.

Z nadejściem wiosny rozpo-
czął się czas weselszych zda-
rzeń. Zaczęło się od Dnia Otwar-
tej Remizy. Jak co roku przygoto-
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RAZEM MOŻEMY WSZYSTKO

W przedszkolu w Buczkowicach.

Dni Otwartej Remizy.

Warsztaty.
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28 maja, po dwóch latach 
przerwy, odbyły się gminne zawo-
dy sportowo-pożarnicze. Na bo-
isku w Buczkowicach stanęło do 
rywalizacji 9 drużyn strażackich  
z gmin Buczkowice i Wilkowice. 

Zawody otworzyli komendant 
gminny OSP dh Stanisław Gór-
ny wraz z zastępcą wójta gminy 
Buczkowice Jerzym Kanikiem. 
Wśród gości obecni byli: komen-
dant gminny OSP Wilkowic, wice-
prezes ZOP ZOSP RP w Bielsku-
Białej dh Grzegorz Gabor, czło-
nek ZOP ZOSP w B-B dh Miro-
sław Szemla, prezes ZOG Wil-
kowice dh Wojciech Kąkol, prze-
wodniczący RG Buczkowice Je-
rzy Foltyniak oraz przedstawicie-
le jednostek OSP. 

Drużyny brały udział w dwóch 
konkurencjach. Pierwszą była 
sztafeta pożarnicza, drugą ćwi-
czenie bojowe. Konkurencje sę-
dziowali strażacy z Państwowej 
Straży Pożarnej z Bielska-Białej  
z sędzią głównym st. kpt. Rafa-
łem Walasikiem. 

Klasyfikacja w gminie Bucz-
kowice: Grupa A mężczyźni: 

1. OSP Buczkowice, 2. OSP Ry-
barzowice, 3. OSP Godziszka, 4. 
OSP Kalna. W gminie Wilkowice 
w grupie C kobiet zwyciężyła dru-
żyna OSP Wilkowice przed OSP 
Bystra. W grupie A mężczyźni ko-
lejność wyglądała następująco: 
1. OSP Wilkowice, 2. OSP Mesz-
na I, 3. OSP Meszna II.

Na zbiórce kończącej zawody 
sędzia główny odczytał protokół  
z ich przebiegu. Później głos za-
brali zaproszeni goście, którzy 
dziękowali za pomoc w zorgani-
zowaniu i sprawnym przeprowa-
dzeniu zawodów strażakom OSP 
z gminy oraz KM PSP w Bielsku-
Białej. Podziękowania złożył rów-
nież komendant gminny. 

Zawodnicy z naszej gminy 
otrzymali puchary, dyplomy oraz 
koszulki strażackie. Zawodom to-
warzyszyła piękna pogoda, nie-
strudzeni druhowie cały czas 
dbali o zapewnienie, zarówno ze 
strony technicznej, jak i porząd-
kowej, prawidłowego przebiegu 
zawodów. 

Stanisław Górny, 
komendant gminny OSP

RAZEM MOŻEMY WSZYSTKO

waliśmy dla mieszkańców pokazy 
wozów bojowych, sprzętu ratowni-
czego, instruktaż pierwszej pomo-
cy, liczne ćwiczenia sprawnościowe  
i największą aktualnie atrakcję OSP 
Buczkowice, niemalże legendarną 
już  BESTIĘ, czyli nasz STAR 266. 
Przejażdżki Starem 266 cieszyły się 
niesłabnącym zainteresowaniem. 
Dziękujemy bardzo, że przyjęliście 
nasze zaproszenie i zdecydowali-
ście się świętować z nami dzień pa-
trona strażaków, świętego Floriana.    

Maj okazał się dla strażaków 
OSP Buczkowice miesiącem kolę-
dowania. Łącząc przyjemne z po- 
żytecznym druhowie odwiedzi-
li przedszkole Bajka, żeby prze-
prowadzić tam ćwiczenia ewaku-
acji dzieci z budynku. W tym roku 
przebieg ćwiczeń miał szczegól-
ną oprawę, ponieważ założyliśmy 
pełne umundurowanie bojowe 
wraz z aparatami powietrznymi  
i tak uzbrojeni wkroczyliśmy do 
przedszkola. Dzieci, początko-
wo nieco zaskoczone pojawie-
niem się dziwnych postaci, bardzo 
sprawnie opuściły budynek pod 
nadzorem opiekunek, a jako że 
pogoda dopisała, zafundowaliśmy 
im różne atrakcje w stylu strażac-
kim. Największą było oczywiście 
lanie wody z hydronetek.

Nie mogliśmy również zapo-
mnieć o najmłodszych mieszkań-

cach przygotowujących się do 
rozpoczęcia edukacji w szkolnym 
oddziale przygotowania przed-
szkolnego. Tym razem to druho-
wie wystąpili w charakterze go-
spodarzy i ugościli dzieci w remi-
zie OSP. Zainteresowanie stra-
żackim sprzętem było ogromne 
– począwszy od mundurów, przez 
sprzęt ratowniczy (ogromny en-
tuzjazm wywołała deska ratowni-
cza z pasami, szczególnie kiedy 
została w niej zapięta opiekunka) 
zakończywszy oczywiście na wo-
zach bojowych. Te dzieci to praw-
dziwy tajfun energii – ledwo po-
wstrzymaliśmy je przed wyjazdem 
na jakąś akcję. 

Druhowie OSP Buczkowice 
potwierdzili swoje wysokie umie-
jętności oraz gotowość bojową, 
wygrywając w tym roku gminne 
zawody sportowo-pożarnicze. 

Szanowni mieszkańcy Bucz-
kowic, służba w jednostce OSP 
Buczkowice to dla nas prawdziwy 
zaszczyt. Zawsze z pełnym zaan-
gażowaniem podchodzimy do po-
dejmowanych działań wiedząc, że 
na nas liczycie. Wiemy także, że 
my możemy liczyć na Wasze za-
angażowanie, cokolwiek by się 
działo. Bogu na chwałę, ludziom 
na ratunek.                            

Adam Żabka 

GMINNE ZAWODY OSP 
SENIORÓW

Wiadomości 
Wędkarskie

Wędkarze koła „Żylica” rozpoczęli tego-
roczny cykl Grand Prix 7 maja od zawodów  
o Spławikowe Mistrzostwo Koła na Jeziorze 
Długim w Rajsku. Na tej wymagającej wo-
dzie koła PZW Oświęcim-Miasto do rywali-
zacji przystąpiło 25 zawodników. W kat. se-
nior najlepszy okazał się Wojciech Niewdana,  
kat. U-25 wygrał Rafał Szafran. Obaj nasi mi-
strzowie reprezentowali koło na mistrzostwach 
okręgu bielskiego również zajmując najwyższe 
miejsca. Teraz mistrzostwa krajowe. Serdecz-
nie gratulujemy i życzymy powodzenia.

Nasi koledzy specjalizujący się w wędkar-

stwie federowym rozegrali w maju swoje dwu-
turowe mistrzostwa. Po pierwszej turze, 1 ma-
ja, prowadził Paweł Habdas przed Andrzejem 
Nalewają i Łukaszem Jakubcem. Ale po dru-
giej turze i po podsumowaniu obu wyników mi-
strzem koła został Łukasz Jakubiec przed Pio-
trem Bindą i Antonim Niewdaną. Piotr Binda 
reprezentował nasze koło na mistrzostwach 
okręgowych, zajmując drugie miejsce co dało 
mu tytuł I wicemistrza okręgu.

21 maja na akwenie koła Karaś rywalizo-
waliśmy o Puchar Tadeusza Cadera. Rywali-
zację zakończył zwycięsko Dariusz Jakubiec, 
delikatnie przypominając kto był najlepszym 
wędkarzem koła w sezonie 2021.

W maju wędkarze dwukrotnie brali udział 
sprzątaniu koryta Żylica. 6 i 7 maja razem z Ra-

dą Osiedli miasta Szczyrk czyściliśmy koryto  
i brzegi rzeki w obrębie Szczyrku, a 28 maja taką 
samą akcję przeprowadziliśmy na terenie naszej 
gminy razem z Gminną Biblioteką Publiczną, 
GOK Buczkowice i PTT oddz. B-B. Mimo wielo-
krotnych próśb współorganizatorów tej akcji oraz 
naszego koła dalej na brzegach naszej rzeki za-
legają duże ilości śmieci. Nie świadczy to dobrze 
o niektórych naszych mieszkańcach.

W lipcu i sierpniu, wzorem lat poprzednich, 
wspólnie z Urzędem Gminy Buczkowice or-
ganizujemy dla dzieci i młodzieży letnią ak-
cję „Wakacje inaczej”.  Akcja jest przeznaczo-
na dla młodych wędkarzy i amatorów. Koło za-
pewnia instruktorów i opiekunów, a UG atrak-
cyjne nagrody dla uczestników. 

cd. na str. 12

Podczas wizyty szkolnego oddziału przygotowania przedszkolnego.
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W XII Międzynarodowym Mi-
tingu Pływackim w Pawłowicach, 
zorganizowanym przez UKS Aqu-
atica oraz Urząd Gminy Pawłowi-
ce 14 maja, Zuzanna Skuza zaję-
ła II m. stylem klasycznym na 50 
m z czasem 38,51 s i III m. stylem 
zmiennym na 100 m z czasem 
1:15.90 s. 

W Grand Prix Opolszczyzny 
7 maja Zuzanna uplasowała się 
na III m. stylem klasycznym na 
100 m z czasem 1:24.22 s. Jej 
łączny wynik to IV m. z czasem 
39,75 s. Życzymy dalszych spor-
towych sukcesów i realizowania 
wyznaczonych celów.

7 maja odbyły się w Biel-
sku-Białej najważniejsze zawo-
dy dla młodych akrobatów od 
lat 6 do 13 – Indywidualne Mi-
strzostwa Śląska w Akrobatyce 
Sportowej i Skokach na Ścież-
ce. Wśród 220 zawodników z 9 
klubów sportowych wystartowa-
li bielscy akrobaci, plasując się  
w wielu konkurencjach na me-

dalowych pozycjach. W kon-
kurencji dwójek dziewcząt Le-
na Skuza z Buczkowic z Ni-
ną R. klasy młodzieżowej zajęły  
II m. na 31 zespołów, w konku-
rencji trójek dziewcząt było po-
dobnie. Od września ubiegłego 
roku Lena trenuje w Klubie Spor-
towym Start w Bielsku-Białej pod 
okiem trenerów Pauliny Roman  
i Mateusza Kruka. 

Ponad 300 akrobatek i akroba-
tów z 13 klubów sprawdziło swo-
je siły w Halembie, gdzie  21 ma-
ja odbył się Ogólnopolski Turniej 
„Gryfna Kobelitka" w Akrobaty-
ce Sportowej i Skokach na Ścież-
ce. Lena Skuza, Nina R. i Marta W.  
z KS Start Bielsko-Biała wygrały  
w konkurencji trójek klasy młodzie-
żowej. W kat. dwójek dziewcząt 
Lena z Niną zajęły IV m. ex aequo  
z dwójką dziewcząt z KS Start. 

21 maja w Luce Arena w Biel-
sku-Białej został zorganizowa-
ny piknik rolkowy. Punktem głów-
nym były zawody Bladecrossa, 

w których zawodnicy pokonywa-
li tor przeszkód na czas. Ekipa 
ze Szkółki Sportowej Skuzasport  
z Buczkowic zajęła zwycięskie 
miejsca: w kat. dzieci 5-8 lat pierw-
sza była Krystyna B. z BB, kat. 
dzieci 9-12 lat Nela S. z Mesznej  
i Jakub C. ze Szczyrku, w kat. 
młodzież 13-17 na podium sta-
nęli Mateusz K. 1 m., Zuzanna S.  
z Buczkowic 2. m, Szymon A.  
3. z BB. W kategorii mężczyzn 
18+ zwycięski puchar powędro-
wał do trenera Pawła Skuzy. Dzie-
ci i młodzież trenują regularnie 
pod opieką Pawła Skuzy. 

Emilia Skuza

W dniach 12 i 13 marca w Raciborzu odbyły się 
Pływackie Mistrzostwa Szkół Sportowych. Ania Ku-
rysia wystartowała w czterech indywidualnych kon-
kurencjach, z których zakwalifikowała się do fi-
nałów A. W konkurencji 100 m klasykiem zajęła  
4. miejsce ustępując tylko zawodniczkom z Byd-
goszczy, Wrocławia i Opola. Takie samo miejsce 
zajęła na 400 m kraulem, robiąc życiówkę z cza-
sem 4:44:28. Na 200 m stylem zmiennym uplaso-
wała się na 6. miejscu z bardzo dobrym czasem 
2:31:97, a na 200 m klasykiem była 8. 

Tydzień później pływaczka wystartowała w Are-
nie Grand Prix Puchar Polski w Oświęcimiu. Na 
starcie zgłosiło się 830 zawodników ze 116 klubów. 
Ania w konkurencji 200 m stylem zmiennym zaję-
ła 6. miejsce w swojej kategorii wiekowej, a klasy-
kiem była 7., poprawiając swoje życiówki. 2 kwiet-
nia odbyły się Grand Prix Małopolski na oświęcim-
skiej 50-metrowej pływalni. Ania w konkurencji 100 
m dowolnym w kategorii wiekowej 15-16 lat jako 
15-latka zajęła 8. miejsce, natomiast na 400 m sty-

lem zmiennym popłynęła najlepiej z rocznika 2007 
zajmując w rezultacie 2. miejsce za 16-latką. 

Na podstawie wyników osiągniętych przez Anię 
w minionych miesiącach można mówić o dużym 
postępie; prawie wszystkie konkurencje, w których 
wzięła udział, były notowane powyżej 500 punktów. 
To wynik ciężkiej, codziennej pracy pod okiem do-
świadczonych trenerów.

Aneta Kurysia

Dyrektor, pracownicy i Rada 
Rodziców Publicznego 
Przedszkola w Rybarzowicach 
dziękują za pomoc  
w organizacji festynu „Dnia 
Rodziny” sponsorom  
i sympatykom placówki,  
w szczególności firmom: 
Lamkur z Rybarzowic, 
Prosperplast z Rybarzowic, 
Ogrodnictwo A., K. Wojtusiak, 
Piekarnia Szczyrkowska, ZPM 
Hańderek Buczkowice, Ambi, 
Kołu Gospodyń Wiejskich  
w Rybarzowicach, wójtowi 
gminy Buczkowice za 
udostępnienie sali Domu 
Ludowego w Rybarzowicach 
oraz rodzicom i wszystkim, 
którzy sprawili, że na twarzach 
dzieci pojawił się uśmiech:)

GOK w Buczkowicach 
serdecznie dziękuje panu 
Janowi Pietruszkiewiczowi za 
pomoc w czyszczeniu studni. 
Zarządowi OSP Buczkowice 
dziękujemy za udostępnianie 
parkingu przy remizie na 
imprezy GOK oraz za pomoc 
przy organizacji imprez: XXIII 
Wiosennego Rajdu Górskiego 
„Zielenią się buki”  
i Hawajskiego Dnia Dziecka. 

GOK w Buczkowicach dziękuje 
lokalnym firmom za pomoc  
w organizacji XXIII 
Wiosennego Rajdu Górskiego 
„Zielenią się buki”. Pomogli 
nam: Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego Hańderek sp.j., 
Buczkowice; P.P.U.H. 
Piekarnictwo Grzegorz  
i Bogdan Duraj, Buczkowice.

CIĘŻKA PRACA, DOBRE WYNIKI 

PODZIĘKOWANIA SPORTOWE  
SUKCESY  
MłODYCH  
BUCZKOWI- 
CZANEK

WIADOMOŚCI WĘDKARSKIE
– dok. ze str. 11

9 i 16 lipca oraz 13 i 20 sierpnia 
w ramach „Wakacji inaczej” zapla-
nowano zajęcia treningowe, 23 lipca  
i 27 sierpnia natomiast odbędą się 
zawody dla uczestników. 

Zajęcia będą się odbywać na 
łowisku koła w Rybarzowicach  
w godz. 9.00-12.00. Chętnych pro-
simy o wcześniejszy kontakt, telefon 
kontaktowy na stronie koła.

Zygmunt Gluza,
prezes PZW „Żylica”

PłYWANIE

AKROBATYKA

JAZDA NA ROLKACH
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w numerze:

l PRZEDSIĘBIORCZA 
DZIEWCZYNA

l DOBRE RADY NA 
BEZPIECZNE WAKACJE

l POMYSŁ NA PASJĘ: 
AKWARYSTYKA 

l KUCHNIA STUDENTA

COŚ SIĘ KOŃCZY,  
COŚ SIĘ ZACZYNA...

Zakończenie roku szkolnego wiąże się z początkiem wa-
kacji, upragnionym odpoczynkiem od nauki. Jest to też 
ważny, przełomowy moment dla absolwentów szkół pod-
stawowych, bowiem kończą pewien etap w życiu, aby 
od września rozpocząć zupełnie nową przygodę. Zapyta-
liśmy ósmoklasistów o ich odczucia, przemyślenia po la-
tach edukacji, a także o plany na to, co dalej.

Jak będziecie wspominać osiem lat spędzonych  
w szkole podstawowej?

KACPER: Będę je wspominał bardzo dobrze, w końcu 
poza nauką to osiem lat spędzonych z przyjaciółmi na 
przerwach, wycieczkach i różnych wyjściach.

NADIA: Ja również będę je wspominać bardzo dobrze. 
Mimo, że czasem się nie dogadywaliśmy z klasą, będę 
bardzo za nimi tęsknić. Lepszej klasy nie mogłam sobie 
wymarzyć.

MIŁOSZ: Nie potrafię przypomnieć sobie wszystkiego, 
co działo się przed 7 klasą, sam nie wiem dlaczego. Mimo 
wszystko, dobrze będę wspominać te czasy.

Czy jest coś, za czym najbardziej będziecie tęsknić 
jako absolwenci?

NADIA: Za klasą. Zawsze się coś u nas działo i to było 
w tym wszystkim najlepsze.

KACPER: Tak, z pewnością będą to niektórzy nauczycie-
le, jak i sama szkoła.

MIŁOSZ: Najbardziej za moją klasą i naszym ulubionym 
wuefistą.

Macie jakieś ulubione wspomnienie, związane ze 
szkołą, które powoduje uśmiech na twarzy?

NADIA: W prima aprilis na fizyce zainscenizowaliśmy 
krótkie przedstawienie. 

cd. na str. 15

Wraz z początkiem nowego roku 
szkolnego, większość uczniów zaczy-
na już odliczać czas do następnych, 
upragnionych wakacji. Miesiące płyną 
raz szybciej, raz wolniej, aż wresz-
cie nadchodzi ten moment: końców-
ka czerwca, zaduch na sali i rozda-
nie świadectw. Po opuszczeniu szkol-
nych murów przychodzi długo wycze-
kiwana pora: WAKACJE! Zapał jednak 
opada, gdy młodzi ludzie mierzą się  
z pytaniem zadawanym sobie co roku: 
jak nie zmarnować lata? Każdy z nas 
przynajmniej raz w życiu doświadczył 
uczucia zmarnowanego czasu, który 
minął bezpowrotnie. Poniżej zosta-
wiam parę wskazówek, które mogą 
okazać się pomocne, aby dobrze wy-
korzystać nadchodzące miesiące.

Na myśl o wakacjach w głowach 
wielu osób rodzi się myśl o wyjeździe 
do innego miejsca. Uczniowie zde-
cydowaną większość roku spędzają  

w swojej miejscowości, gdyż uczęsz-
czają tutaj do szkoły, warto więc choć 
na chwilę zmienić otoczenie i wyko-
rzystać słoneczną pogodę. Nie mu-
si być to oczywiście wysokobudżeto-
wa podróż dookoła świata. Zaplano-
wanie przynajmniej jednodniowego 
wypadu z przyjacielem do niedalekie-
go miejsca może okazać się strzałem 
w dziesiątkę. Można zarazem dobrze 
spędzić czas, zacieśnić więzi z dru-
gim człowiekiem i zrobić coś nowego.  
A skoro o nowościach mowa…

Wakacje to doskonały moment na 
odkrywanie siebie, nowych zaintere-
sowań, kultur i wszystkiego tego, co 
dookoła, tylko z innej perspektywy. 
Postaraj się w wakacje zrobić przy-
najmniej jedną nową rzecz, a jeśli 
nic nie przychodzi ci do głowy, spró-
buj zrobić to, co robisz zazwyczaj,  
w nieco inny sposób. 

cd. na str. 15

Jak nie zmarnować wakacji?

ŚWIĘTA TROCHĘ NIETYPOWE

Międzynarodowy Dzień UFO
W wakacje, konkretnie 2 lipca, wypada Światowy 
Dzień UFO. Powinny to święto zapamiętać osoby 
interesujące się przybyszami z kosmosu. 

Skąd wzięło się to święto i czy doty-
czy znanych nam z filmów zielonych 
ludków? 

Słowo UFO oznacza niezidentyfiko-
wany obiekt latający, w domyśle – 
pozaziemski. Taki obiekt przedstawia 
się zwykle w kształcie talerza i na-
zywa latającym spodkiem. Mogą się 
nim poruszać kosmici, zwani też ufo-
ludkami, którzy na ogół są zieloni. 

Sprawą wizyt UFO na Ziemi pasjo-
nuje się cała masa ludzi. Śledzą hi-
storie porwań przez kosmitów,  ana-
lizują pozostawione przez nich kręgi 
w zbożu, dopatrują się potwierdzeń, 
że pozaziemskie cywilizacje szukają 
z nami kontaktu. Dzień UFO ustano-
wiono 2001 r., dla upamiętnienia ka-
tastrofy UFO w Roswell w stanie No-
wy Meksyk w 1947 r.       cd. na str. 15
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Przedsiębiorcza dziewczyna

Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział  
w Olimpiadzie Przedsiębiorczości?

Moim marzeniem od pewnego czasu jest 
studiowanie w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie, która jest jedną z najlep-
szych uczelni w Polsce. Będąc na profilu biol-
chem-mat wiedziałam, że nie dostanę się na 
SGH, ponieważ nie napiszę matury z wyma-
ganych tam przedmiotów. Dzięki Olimpiadzie 
Przedsiębiorczości mogłabym dostać się na 
studia bez konieczności brania udziału w re-
krutacji (miałabym tzw. indeks, czyli pierw-
sze miejsce na liście przyjęć). Bardzo inte-
resują mnie zagadnienia ekonomiczne, go-
spodarcze, giełda, więc olimpiada wydawa-
ła mi się superopcją na poszerzenie swojej 
wiedzy.
Jak wyglądały poszczególne etapy 
Olimpiady Przedsiębiorczości?

Olimpiada składa się z trzech etapów. 
Pierwszy z nich – szkolny – polegał jedynie na 
napisaniu testu. Najlepsze 1250 osób prze-
chodziło dalej. W etapie okręgowym naj-
pierw był test, a następnie najlepsze 50 
osób z każdego okręgu (okręgów było 5) bra-
ło udział w zadaniu sytuacyjnym. Pięciooso-
bowe zespoły rozwiązywały problem zwią-
zany z tematyką olimpiady. Sumując punkty  
z testu i zadania sytuacyjnego wyłoniono 
100 najlepszych osób. Ostatni etap odbył się  
w Warszawie. Najpierw napisaliśmy test, na-
stępnie 25 osób prezentowało pomysł na biz-
nes w wylosowanej branży. Ostatnia część to 
„1 z 10”, było bardzo podobnie do telewizyj-
nego teleturnieju pod tą samą nazwą. Różni-
cą było to, że pytania były oczywiście zwią-
zane z tematem Olimpiady Przedsiębiorczo-
ści.
Jaką branżę wylosowałaś? Możesz 
zdradzić, jaki miałaś pomysł?

Moja branża to „Transport morski”. Na po-
czątku lekko się przeraziłam. Miałam jedynie 
30 minut na przygotowanie się, ale na szczę-
ście pomysł szybko mi wpadł do głowy. Moim 
pomysłem była aplikacja mobilna dla uczest-
ników rejsów turystycznych, dzięki niej moż-
na by było oglądać to, co znajduje się pod 
wodą dokładnie w naszej lokalizacji.
Superpomysł! Dużo czasu zajmowały 
Ci przygotowania? W jaki sposób się 
przygotowywałaś?

Przygotowania zaczęłam początkiem paź-
dziernika, ucząc się do pierwszego eta-
pu przerobiłam kilka książek i robiłam testy  
z poprzednich lat. Końcem stycznia zaczę-
łam przygotowania traktować bardziej po-
ważnie. Poświęcałam mniej uwagi uczeniu 
się do szkoły na rzecz właśnie olimpiady. Na-
uka przychodziła mi dosyć łatwo, ponieważ 

Karolina Stasica – absolwentka szkoły w Rybarzowicach, a teraz uczennica III LO 
im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej – zajęła pierwsze miejsce na Olimpiadzie 
Przedsiębiorczości. Opowiedziała mi o tym sukcesie oraz swoich planach na 
przyszłość.

były to tematy, które mnie bardzo interesu-
ją. Przed 3 etapem szkoła przyznała mi 2 ty-
godnie „olimpijskie”, czyli mogłam, ale nie 
musiałam chodzić do szkoły (mając obecność 
na zajęciach). Wtedy właściwie całe dnie 
spędzałam w książkach. Myślę, że właśnie 
dzięki tym dwóm ostatnim tygodniom udało 
mi się wywalczyć pierwsze miejsce.
Jaki zakres wiedzy musiałaś opanować?

Większość literatury, którą organizatorzy 
polecali przerobić, była z zakresu akade-
mickiego. Z polecanych podręczników i pu-
blikacji uczą się studenci. Mimo wszystko 
uważam, że większość książek napisana by-
ła raczej przystępnie i nie miałam problemu  
z ich zrozumieniem. Zakres materiału był du-
ży, momentami przytłaczający, ale wszystko 
jest do zrobienia.
Jakie trudności napotkałaś?

Na początku ciężko mi było się zmotywo-
wać. Im dalszy etap, tym motywacji było 
więcej, bo i cel był bliżej. Trudnością też by-
ła szkoła. Z przygotowaniami musiałam łą-
czyć naukę na bieżąco do liceum, co chwila-
mi nie było łatwe.
Czułaś tremę?

Oczywiście, zwłaszcza na testach. Ale my-
ślę, że trema może działać na nas bardzo 
motywująco i tak było w moim przypadku.
Czy odczuwałaś wsparcie rodziców, 
szkoły?

Ogromne! Rodzice wspierali mnie od sa-
mego początku, jak tylko pojawił się pomysł 
startu w olimpiadzie. Szkoła i przyjaciele tak 
samo, czułam ogromne wsparcie, każdy trzy-
mał za mnie kciuki:)
Jak się czujesz po osiągnięciu takiego 
sukcesu?

Na pewno o wiele mniej stresowałam się 
maturą. Cieszę się, że mogłam ten rok po-
święcić na rozwijanie swoich pasji, zamiast 
spędzać cały czas na przygotowaniach do 
matury. Udało mi się już dostać na wymarzo-
ne studia, ogromna ulga.
Dostałaś się na studia, a czy jeszcze  
jakieś korzyści dało Ci zwycięstwo  
w olimpiadzie?

Tak, podczas dwóch ostatnich etapów po-
znałam cudownych ludzi, mam z niektóry-
mi kontakt nawet teraz. Na gali pod koniec 
czerwca w Warszawie dostaniemy też nagro-
dy rzeczowe. Miłą nagrodą było również spo-
tkanie z prezydentem Bielska-Białej Jarosła-
wem Klimaszewskim.
Jak wrażenia po spotkaniu?

Pozytywne. Było bardzo przyjemnie, poroz-
mawialiśmy, moi rodzice również dostali za-
proszenie, więc siedzieli obok mnie. Ogrom-
ny zaszczyt spotkać tak ważną osobistość.

Planujesz w przyszłości wykorzystać  
w praktyce wiedzę z przedsiębiorczości? 
Jaką ścieżką masz zamiar dalej podążać? 
Jakie studia wybierasz? Kim chcesz zostać 
w przyszłości?

Oczywiście, zdobyłam umiejętności mięk-
kie w trakcie olimpiady, na pewno przydadzą 
się w przyszłej pracy. Wiedza również bardzo 
przydatna, taka życiowa. Nie jestem jesz-
cze pewna, kim chciałabym być. Na ten mo-
ment widzę siebie na SGH, czyli uczelni eko-
nomicznej. Co dalej – to zobaczymy.
Jakie tam są konkretne kierunki?

Ekonomia, zarządzanie, finanse i rachun-
kowość, metody ilościowe w ekonomii i kil-
ka innych, ale pierwszy rok dla wszystkich 
studentów wygląda tak samo pod względem 
przedmiotów.
Jakie masz zainteresowania? Co lubisz 
robić w wolnym czasie?

Udzielam się dużo w wolontariacie, pracu-
ję z dziećmi i realizuję własne projekty spo-
łeczne. Jeżdżę na różne szkolenia i warszta-
ty, staram się łapać każdą okazję zdobycia 
jakichś ciekawych doświadczeń. Poza tym 
bardzo lubię czytać, przede wszystkim lite-
raturę piękną i faktu.
Jakie cechy i umiejętności musi mieć 
osoba, która chce zmierzyć się  
z Olimpiadą Przedsiębiorczości?

Myślę, że przede wszystkim wytrwałość  
i samodyscyplinę. Przygotowujemy się tak 
naprawdę sami, co wymaga dobrej organi-
zacji i rozplanowania wszystkiego. Są też 
wystąpienia przed komisją, więc na pewno 
super poradzi sobie osoba będąca dobrym 
mówcą.
Jedno z Twoich marzeń, czyli SGH, 
spełniłaś; jakie jest obecnie Twoje 
największe marzenie?

Ojejku, chyba nie umiem odpowiedzieć na 
to pytanie. Nie mogę doczekać się studiów 
i przeprowadzki do nowego miasta, chciała-
bym, żeby to wszystko się jakoś dobrze uło-
żyło. Chcę jak najlepiej wykorzystać waka-
cyjny czas, jaki mi został.
Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia 
na studiach!

rozmawiała  
Joanna Zięba

Karolina Stasica z prezydentem Bielska- 
-Białej Jarosławem Klimaszewskim.
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COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ SIĘ ZACZYNA...
– dok. ze str. 13
To była chyba najbardziej zorganizo-
wana akcja przez całe nasze 8 lat. Dłu-
go się do niej przygotowywaliśmy.

KACPER: Jest ich parę, np. zorganizo-
wanie pociągu liczącego 68 osób.

MIŁOSZ: Chyba bicie rekordu osób 
w jednej kabinie najbardziej zapadło 

JAK NIE ZMARNOWAĆ WAKACJI
– dok. ze str. 13
Możesz nabyć zupełnie nowe umiejęt-

ności, przeczytać książkę bądź obej-
rzeć film z gatunku, na który normalnie 
byś się nie zdecydował. Nasze mózgi są 
okropnymi leniami; na wszelkie możliwe 
sposoby chcą ułatwić sobie zadanie, np. 
wybierając najkrótszą i zarazem najbar-
dziej znaną drogę do sklepu. Aby uroz-
maicić zwyczajny dzień, wystarczy już 
taka drobna zmiana, jak pójście na za-
kupy okrężną ścieżką, co być może prze-
kształci się w długi spacer?

Na początku wakacji dobrym pomy-
słem jest stworzenie listy wszystkich 
rzeczy, które chciałbyś zrobić w trakcie 
tych miesięcy. Spisz wszystko, co tylko 
przychodzi ci do głowy. Nie pozwól uciec 
żadnemu pomysłowi, nawet jeśli myśl 
taka jak spanie pod gołym niebem wy-
daje ci się kompletną abstrakcją. Na-
stępnie zawieś listę w widocznym miej-
scu, tak abyś mógł często do niej wracać  
i aktualizować ją na bieżąco, gdy naj-
dzie cię ochota. W ten sposób będziesz 
miał kilka punktów wyjścia, nad który-
mi warto pochylić się, gdy dopadnie cię 
nuda.

W odniesieniu do powyższego pod-
punktu, chciałabym jeszcze, abyś zasta-
nowił się, na co nie miałeś czasu w trak-
cie roku szkolnego, a co sprawia ci ra-
dość. Nierzadko rezygnujemy z przyjem-
ności z powodu nagromadzenia obowiąz-
ków, aby tylko dobrze nauczyć się do 
sprawdzianu czy kartkówki. Jednak rok 
szkolny minął i masz teraz więcej cza-
su na praktykowanie tego, co cię cieszy. 
Nie zapomnij o zaniechanych hobby czy 
innych przyjemnościach przy tworzeniu 
wakacyjnej listy rzeczy do zrobienia.

Podczas wakacji dobrą praktyką jest 
nadrobienie wszelkich zaległości. Wspo-
mniałam już o zaległościach związanych 
między innymi z twoim hobby, lecz czy 
pochyliłeś się nad ciągle się wydłużającą 

listą filmów do obejrzenia lub książek do 
przeczytania? Jeśli masz chęci, możesz 
również nadrobić wszelkie szkolne zale-
głości, aby od września móc wrócić do 
szkoły w pełni przygotowanym. W wa-
kacje możesz zająć się tym wszystkim  
w swoim tempie.

Innym sposobem na niezmarnowanie 
wakacji jest wypracowanie nowego na-
wyku, który ułatwi ci życie także i w ro-
ku szkolnym, ale wcześniej nie miałeś 
na to siły czy czasu. Może to być ściele-
nie łóżka tuż po przebudzeniu, jedzenie 
śniadania każdego dnia lub picie przy-
najmniej jednej szklanki wody dzien-
nie. Pamiętaj jednak, aby nie rzucać 
się od razu na głęboką wodę i skupić się 
najpierw na usystematyzowaniu jednej 
czynności, zamiast pięciu równocześnie.

Miej również na uwadze, że zbliżają-
ce się miesiące to wciąż twoje wakacje, 
twój zasłużony czas wolny. Dlatego też 
przy planowaniu ambitniejszych celów 
nie zapomnij o zrobieniu miejsca także 
i na odpoczynek w przystępnej dla cie-
bie formie. Daj sobie na to przyzwolenie 
i nie miej do siebie pretensji za każdym 
razem, gdy spędzasz cały dzień w piża-
mie. Odpowiadanie na swoje potrzeby 
(w tym także świadomego odpoczynku) 
nigdy nie jest marnowaniem czasu.

Izabela Biernat

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ UFO
– dok. ze str. 13
W lokalnej prasie pojawił się wówczas artykuł na te-

mat rozbicia się tam statku kosmicznego. Siły Powietrz-
ne Stanów Zjednoczonych zdementowały tę informa-
cję, twierdząc, że doszło do katastrofy balonu meteoro-
logicznego. Temat zniknął aż do przełomu lat 70. i 80., 
kiedy ufolodzy ponownie zainteresowali się tym wąt-
kiem. W latach 90. armia Stanów Zjednoczonych opu-
blikowała dwa szczegółowe raporty o zdarzeniu z 1947 
roku. Zgodnie z nimi tajemniczy obiekt, który rozbił się  
w Nowym Meksyku, miał być balonem testowym używa-
nym podczas tajnego wojskowego Projektu Mogul. Jed-
nak incydent z Roswell wciąż cieszy się zainteresowa-
niem wierzących w UFO, a teorie spiskowe na jego te-
mat nie znikają.

Czy w Polsce możemy świętować Międzynarodowy 
Dzień UFO? Jestem przekonana, że znajdą się osoby, któ-
re będą mieć mnóstwo pomysłów na jego obchody. 

Joanna Zięba

mi w pamięć. Udało się nam zmieścić w 15 osób.  
Z rzeczy negatywnych natomiast zapamiętam pró-
by do poloneza… to nie moja bajka.

Jak wpłynęły na Was czasy nauczania zdalnego?
NADIA: Wydaje mi się, że nic się nie zmieniło po-

za tym, że na pewno w jakiś sposób wraz z klasą 
dojrzeliśmy przez te 2 lata.

KACPER: Nie zmieniło się nic oprócz tego, że na 
zdalnych miałem podejrzanie dobre oceny, a póź-
niej zaniki materiału.

MIŁOSZ: Na zdalnych ciężko było skupić się na na-
uce. Zacząłem bardziej doceniać normalne lekcje 
i spotkania z rówieśnikami. Minusem też jest to, że 
mam teraz braki w niektórych przedmiotach (np. 
chemia i fizyka).

Co sprawiło Wam największą trudność podczas 
ośmiu lat edukacji?

NADIA: Unikanie pakowania się w kłopoty.
KACPER: Matematyka. Dla mnie ten przedmiot to 

czarna magia.
MIŁOSZ: Nadrabianie notatek po zdalnych.

Jak poszły Wam egzaminy? Jakie macie plany 
po wakacjach?

NADIA: Egzaminy poszły mi bardzo dobrze i mogę 
być z siebie naprawdę dumna. Mam parę planów, 
lecz cały czas ulegają one zmianie, więc nie mogę 
podać żadnych konkretów.

KACPER: Egzaminy poszły świetnie, trafiło nam 
się, bo przez pandemię usunięto przedmiot do-
datkowy i obcięto część materiału, więc egzami-
ny były proste. Planuję iść do liceum na kierunek 
biol-chem-ang lub pol-his-wos, ale wpierw waka-
cje, które spędzę ze znajomymi i pojadę na obóz.

MIŁOSZ: Egzaminy nie były ciężkie. Myślę, że do-
brze mi poszło. Po wakacjach zamierzam konty-
nuować edukację w LO im. Tadeusza Kościuszki  
w Bielsku-Białej. W przyszłości chcę zostać poli-
cjantem.

Gdybyście mieli wybrać jedną życiową lekcję 
wyniesioną z ośmiu lat edukacji, jak ona by 
brzmiała?

NADIA: Nie skupiać się na przedmiotach niepo-
trzebnych. Nie warto tracić czasu w 8 klasie na 
najlepszy wynik z przedmiotów, których nie planu-
jemy rozszerzać w przyszłości.

KACPER: Głowa do góry i idź przed siebie.
MIŁOSZ: Nie bój się wyrażać własnej opinii na 

różne tematy.

Bardzo dziękujemy za odpowiedzi! Życzymy 
wszystkim ósmoklasistom wielu sukcesów i realiza-
cji obranych planów, a także nabrania w wakacje 
sił przed wyzwaniami, z jakimi przyjdzie się mie-
rzyć od września. Powodzenia!

rozmawiała 
Izabela Biernat
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wspólna pasja
RÓŻNI LUDZIE

KS czyli Kuchnia Studenta

Składniki:
– 5 bułek kajzerek,
– 2 jajka,
– kilka plasterków szynki,
– kilka plasterków sera żół-
tego,
– kilka plasterków ogórka 
szklarniowego,
– przyprawy: sól, pieprz, 
zioła prowansalskie.

BUŁECZKI ZAPIEKANE Z SZYNKĄ I SEREM

Przygotowanie:
Każdą bułkę należy naciąć w kilku miejscach (najlepiej 

zgodnie z liniami), ale nie głęboko. Jajka rozbić w misecz-
ce razem z przyprawami. Delikatnie rozchylić bułkę, posma-
rować rozkłóconym jajkiem z przyprawami wnętrze oraz 
wierzch, w nacięcia powkładać plasterki szynki, sera i po-
krojonego ogórka. Przygotowane bułki ułożyć na blasze wy-
łożonej papierem do pieczenia i piec w nagrzanym piekarni-
ku w temperaturze ok. 180 stopni przez ok. 12-15 minut (do 
zarumienienia). Bułki to świetny pomysł na oryginalne śnia-
danie lub kolację, ładnie się prezentują i świetnie smakują. 
Smacznego!                                              poleca Maja Jakubiec

DOBRE RADY NA  
BEZPIECZNE WAKACJE

Okres wakacyjny to szczególny czas, w któ-
rym dzieci, młodzież, a nawet dorośli nara-
żeni są na różne niebezpieczeństwa. W tym 
czasie rodziny wyjeżdżają za granicę, spę-
dzają czas nad morzem, w górach, nad jezio-
rami, wysyłają dzieci na kolonie… Czasem, 
w wakacyjnym luzie, zapominamy o ważnych 
drobnostkach. W tym artykule przeczyta-
cie, o czym należy pamiętać, a czego się wy-
strzegać, żeby te wakacje były bezpieczne.

• Na początku przypominamy o ochrania-
czach i kasku. W wakacje czekają na nas nie 
tylko wycieczki samochodem, ale również 
przejażdżki rowerowe, jazda na rolkach, 
deskorolce czy hulajnodze. Warto zadbać  
o bezpieczeństwo głowy i ustrzec się przed 
zadrapaniami.

• Po drugie – jeżeli już dojdzie do jakichś 
zadrapań, czy skaleczeń, zawsze warto mieć 
przy sobie miniapteczkę z plastrami i środ-
kiem do zdezynfekowania rany. Niezabezpie-
czone i zabrudzone skaleczenie może mieć 
później poważniejsze konsekwencje.

• Po trzecie – kiedy wychodzimy z do-
mu, pamiętajmy o zabraniu nakrycia głowy: 
czapki z daszkiem, chustki czy słomkowego 
kapelusza. To uchroni nas przed słoneczny-
mi udarami.

• Nie zapominajmy także o kremie z fil-
trem, który ochroni naszą skórę przed popa-
rzeniami słonecznymi.

• Podczas wycieczek uważajmy na obcych. 
Przestrzegajmy dzieci, żeby nie rozmawia-
ły z obcymi ludźmi, nie przyjmowały od nich 
słodyczy i przede wszystkim nie oddalały się 
z nieznajomymi. 

• Późną porą należy pamiętać o odbla-
skach. Kierowca może nie zauważyć piesze-
go. Dobre oznakowanie siebie na drodze to 
podstawa, a w wakacje bardzo często wra-
camy do domu późnym wieczorem.

• Wakacyjna pora to czas komarów i klesz-
czy, dlatego zabierajmy ze sobą kremy czy 
żele na ukąszenia. Mamy dużą różnorodność 
owadów, które mogą zostawić po sobie do-
kuczliwe ślady. Swędzące ukąszenia mogą 
nam zepsuć wyjazd.

• Należy pamiętać, żeby kąpać się tylko  
w strzeżonych miejscach. Na rowerkach 
wodnych czy kajakach pływajmy w kamizel-
kach ratunkowych. 

• Bądźmy ostrożni w górach. Sprawdzaj-
my prognozę pogody i zawsze bądźmy przy-
gotowani na każdą ewentualność. Peleryna  
w plecaku i wygodne buty to podstawa pie-
szej wycieczki w góry.

• Pamiętajmy, żeby pić dużo wody!
Uważajmy na siebie, gdziekolwiek przeby-

wamy, a przede wszystkim dobrze się baw-
my, żeby mieć wspaniałe, wakacyjne wspo-
mnienia.

Radzi Joanna Zięba

W tym numerze opisujemy cieka-
wy pomysł na pasję, która wymaga 
poświęcenia i dużo wolnego czasu. 
Akwarystyka to hodowla wodnych 
zwierząt i roślin w akwarium. De-
cyzja o posiadaniu rybek i założeniu 
akwarium musi być jednak dobrze 
przemyślana.

Zawsze chciałam mieć jakieś zwie-
rzątko. Rybki wydawały się dobrym 
pomysłem. Nie zajmują dużo miej-
sca, nie trzeba wyprowadzać ich na 
spacery… Na początku wydawało 
się, że to zwierzątka, które nie wy-
magają wiele wysiłku, a są piękną 
ozdobą w pokoju.  Oczywiście, szyb-
ko wyszło na jaw, że to tylko pozory. 

Kupiłam duże akwarium, filtr, 
sztuczne roślinki i jedzonko dla ry-
bek. W końcu w akwarium pojawi-
ło się 6 ślicznych, złotych rybek. Na 
początku wszystko było fajne: wyła-
wianie rybek, sprzątanie akwarium, 
ich karmienie. Prosta sprawa i sa-
ma przyjemność, zwłaszcza, że ryb-
ki nie chorowały. Jedna rzecz mnie 
jednak zastanawiała, dlaczego one 
tak szybko i tak dużo jedzą?... Co się 
wiązało z tym, że bardzo szybko ro-
sły. W niedługim czasie okazało się, 
że sprawiłam sobie rybki, które mia-
ły trafić do oczka wodnego. 

Nowy pomysł na pasję: 
AKWARYSTYKA

I tak skończyła się moja przygoda z rybkami…. 
które trafiły do oczka wodnego koleżanki mamy… 

Niech moja historia będzie przestrogą, dla 
wszystkich, którzy zbyt pochopnie i bez odpo-
wiedniego przygotowania zakładają akwarium. To 
nie jest bowiem banalna sprawa. 

Początki akwarystyki sięgają co najmniej 2500 
lat p.n.e. Pierwsze hodowle ryb w celach rozryw-
kowych i konsumpcyjnych prowadzili Sumerowie. 
W XIX wieku akwarystyka rozpowszechniła się  
w Europie wśród zamożnych ludzi. Obecnie akwa-
ria są popularne u wszystkich, szczególnie u mło-
dzieży. 

Akwarystyka ma wiele zalet: akwaria są deko-
racyjne; opiekując się rybkami młodzież może 
uczyć się odpowiedzialności i systematyczności; 
ma możliwość hodowania różnych gatunków wod-
nych zwierzątek czy roślin… To świetna sprawa.

Obserwowanie rozwoju rybek i roślin to znako-
mita lekcja biologii, ale też duża odpowiedzial-
ność. No i wymaga sporo wiedzy. Każda rybka i ro-
ślina ma inne wymagania i potrzeby, nie wszyst-
kie można ze sobą łączyć, wiele zależy od roz-
miaru akwarium, ważne jest nawet to, gdzie je 
ustawimy. 

Aby przygoda z akwarystyką mogła trwać i sta-
nowić miłą przygodę, warto przed założeniem 
akwarium odrobić lekcje i przeczytać kilka porad-
ników. Wtedy z pewnością uda nam się bezbole-
śnie wystartować, a potem już tylko cieszyć oko 
wspaniałym widokiem.

Zachęcam do pasji, jaką jest akwarystyka, opie-
ka nad wodnymi stworzeniami to duża odpowie-
dzialność, ale też wielka przyjemność. Sprawdź-
cie sami!

Joanna Zięba
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Nowa inwestycja
Gmina Buczkowice w ramach drugiej edycji Rządowe-

go Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicz-
nych otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.750.000,00 
zł na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie 
Buczkowice – etap I”.

Józef Caputa, wójt gminy Buczkowice

W ramach systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi na terenie 
gminy Buczkowice w 2021 r. zostały 
wytworzone i przekazane do zagospo-
darowania prawie 3744 tony odpadów 
komunalnych (w 2020 r. oddano ponad 
3500 ton odpadów), w tym m.in. 1226 
ton odpadów zmieszanych (wzrost  
o 82 tony w stosunku do roku 2020), 
807 ton odpadów segregowanych 
(wzrost o 40 ton), 664 tony popiołu 
(spadek o 24 tony), 447 ton odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych (spadek 
o 37 ton) oraz 228 ton odpadów wielko-
gabarytowych (spadek o 32 tony). 

Od lat największą masę wytwarza-
nych odpadów stanowią odpady zmie-
szane, a ich ilość, pomimo obowiązku 
segregacji, stale wzrasta. Chociaż fir-
ma wywozowa sprawdza, czy w pojem-
niku na odpady zmieszane rzeczywi-
ście znajdują się tylko pozostałości po 
segregacji i czy przypadkiem nie zosta-
ły do niego wrzucone odpady nadają-
ce się do recyklingu, np. szklana butel-
ka czy plastikowe opakowanie, nie za-
wsze da się zweryfikować zawartość 
całego pojemnika. W przypadku stwier-
dzonej niepoprawnej segregacji, wła-
ściciel nieruchomości jest pisemnie po-
uczany o konieczności prawidłowego 
segregowania odpadów, a gdy sytu-
acja się powtarza, są wobec niego wy-
ciągane konsekwencje w postaci nali-
czenia podwyższonej miesięcznej opła-
ty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi, w wysokości 52 zł od każdej 
zamieszkującej osoby. 

Od lipca ubiegłego roku z nierucho-
mości odbierane są odpady ulegające 
biodegradacji, tzw. bioodpady, które na-
leży gromadzić w pojemnikach w kolo-
rze brązowym. W ciągu drugiego pół-
rocza 2021 r. odebrano z nieruchomo-
ści 151 ton odpadów BIO, natomiast  
w Punkcie Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych w Wilkowicach 
przyjęto 114 ton w ciągu całego ubie-
głego roku. 

Mieszkańcy, którzy w deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi podali informa-
cję o posiadaniu kompostownika, po-
winni kompostować w nim bioodpady,  
a dopiero ewentualny nadmiar odda-
wać firmie wywozowej. W ten spo-
sób ilość odpadów biodegradowalnych 
przekazywanych do Zakładu Gospo-
darki Odpadami w Bielsku-Białej zosta-
nie ograniczona, zwłaszcza w kontek-
ście ograniczenia przez ZGO możliwo-
ści zagospodarowania bioodpadów.

Wydatki związane z funkcjonowa-
niem systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, w tym na prowadzenie 
PSZOK oraz obsługę administracyjną, 
w  2021 r. wyniosły 2,66 mln zł i zostały 
pokryte z pobranych od właścicieli nie-
ruchomości opłat, przy nieznacznym 
wsparciu gminy.

Joanna Wieczerzak 
Urząd Gminy Buczkowice

Interpelacje i zapytania 
radnych RG Buczkowice

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. do wój-
ta gminy wpłynęły dwie interpelacje radnych. Pierwsza,  
w sprawie mostku na ul. Mostowej, pobocza ul. Beskidz-
kiej oraz rozlewiska na ul. Topolowej w Rybarzowicach, zo-
stała złożona przez radną Barbarę Magierę-Sadlik. Druga, 
złożona przez radnego Janusza Matlaka, dotyczyła budo-
wy chodnika na ul. Żywieckiej w gminie Buczkowice i Ło-
dygowice.

Dokładna treść interpelacji oraz udzielonych przez wój-
ta odpowiedzi dostępna jest w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy Buczkowice na stronie internetowej 
gminy (https://samorzad.gov.pl/web/gmina-buczkowice).

Ewa Matera

O odpadach komunalnych

CZYJE CIEKI WODNE
W związku z zapytaniami mieszkańców, in-

formuję, że gmina Buczkowice nie jest właści-
cielem czy też administratorem głównych cie-
ków zlokalizowanych na swym terenie. Admi-
nistratorami cieków wodnych na terenie gminy 
Buczkowice są inne podmioty:

• Za potok Żylica w Buczkowicach i Ryba-
rzowicach, potok Graniczny w Godziszce i Ry-
barzowicach, potok Malinowy oraz potok Ka-
lonka w Kalnej odpowiada Państwowe Gospo-

darstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wod-
ny w Żywcu, ul. Za Wodą 18, tel. 665 656 559;

• Za potok Bruśnik na odcinku od grani-
cy Rybarzowic z Łodygowicami do ul. Polnej  
w Buczkowicach odpowiada Państwowe Go-
spodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór 
Wodny w Żywcu, ul. Za Wodą 18, tel.: 665 656 
559; zaś na odcinku od ul. Polnej w Buczkowi-
cach do granicy z miastem Szczyrk – Rejono-
wy Związek Spółek Wodnych w Bielsku-Białej, 
ul. Sobieskiego 105, tel. 33 812 56 42;

• Za rowy melioracyjne oraz system dre-

narski odpowiedzialny jest Rejonowy Związek 
Spółek Wodnych w Bielsku-Białej, ul. Sobie-
skiego 105, tel. 33 812 56 42;

• Za pozostałe cieki bez nazwy odpowiada-
ją właściciele działek przez które przepływa-
ją cieki, na odcinkach w granicy ich własności.

W świetle obowiązujących przepisów, za 
utrzymanie cieków wodnych odpowiadają ich 
administratorzy, stąd wszelkie interwencje  
w tym zakresie należy kierować bezpośrednio 
do nich. 

Przemysław Lubiński

zmiany i chętnie przebywa 
w tych miejscach, korzysta-
jąc z dostępnych udogod-
nień. Niestety, częstym zja-
wiskiem są też akty wanda-
lizmu.

Najczęściej niszczo-
ne są obiekty małej archi-
tektury, takie jak ławki, ko-
sze, tablice edukacyjno-dy-
daktyczne. Wyrzucane są 
śmieci. Mają też miejsce 
notoryczne malowania ele-
wacji budynków użyteczno-
ści publicznej oraz obiektów 

małej architektury.
W myśl prawa dewasta-

cja jest zniszczeniem mie-
nia, czyli czynem zabronio-
nym i karalnym.

Apelujemy, abyśmy nie 
pozostawali obojętni wobec 
takiego postępowania. Każ-
dy mieszkaniec powinien 
zareagować w sytuacji, gdy 
dochodzi do takiej sytuacji. 
Dbajmy o nasze wspólne 
dobro i wizerunek gminy.

A. Artemska, 
sekretarz gminy

APEL DO MIESZKAŃCÓW – dok ze str. 1
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Celem inwestycji jest zapewnienie dostę-
pu do ww. terenów. Droga ta, po zakończeniu 
prac, otrzyma status drogi gminnej, co pozwoli 
wszystkim właścicielom nieruchomości przyle-
gających uzyskać prawny dostęp do drogi pu-
blicznej. W efekcie spowoduje to możliwość 
uzyskania pozwolenia na budowę – na dzień 
dzisiejszy wszystkie te działki nie mają praw-
nego dostępu do drogi publicznej.

To zamierzenie inwestycyjne jest wynikiem 
wieloletnich interwencji mieszkańców ulic Jama 
i Bór, których dzieci obecnie nie mają możliwo-
ści bezpiecznego dojścia do szkoły. Wniosek  
w tej sprawie składała również Rada Sołecka 
w Buczkowicach.

Wybudowaną drogą poprowadzony zosta-
nie spokojny i bezpieczny fragment trasy ro-
werowej, łączący istniejącą ścieżkę rowerową 
w Mesznej ze ścieżką rowerową w Buczkowi-
cach nad Żylicą.

Średnia szerokość ul. Jagodowej w liniach 
rozgraniczających wynosi około 8 m przy za-
chowaniu 3,5 m szerokości jezdni asfaltowej, 
poboczy oraz rowu odwadniającego – w naj-
szerszym miejscu jest to około 17 m spowodo-
wane zachowaniem normatywnych łuków na 
zakrętach, istniejącymi skarpami oraz wyma-
ganymi poszerzeniami dla mijających się sa-
mochodów (2 szt.). 

Gmina na tę inwestycję uzyskała dofinan-
sowanie z programu „Rządowy Fundusz Inwe-
stycji Lokalnych – tereny górskie” w wysokości 
4 861 990 zł brutto.

W zakresie projektu przewidziana jest tak-

że budowa sieci kanalizacji sanitarnej, która 
pozwoli na podłączenie istniejących budynków 
do sieci, kanału technologicznego oraz  oświe-
tlenia ulicznego. 

Właścicielem znacznej części pasa tere-
nu przeznaczonego pod budowę tej drogi jest 
gmina.

Inwestycja jest realizowana w trybie ustawy 
z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych Dz.U.2022.176 t.j.  Za teren za-
jęty pod budowę ww. drogi zostaną wypłacone 
właścicielom odszkodowania na podstawie ope-
ratów szacunkowych wykonanych przez nieza-
leżnego biegłego rzeczoznawcę wyznaczonego 
i działającego na zlecenie Starostwa Powiatowe-
go w Bielsku-Białej.

Wartość nośności 40 ton wynika z przepi-
sów o projektowaniu dróg publicznych gmin-
nych i jest najniższą dla tej kategorii KR-3, po-
niżej pozostają tylko drogi tłuczniowe. Warunki 
dofinansowania wymagają uzyskania parame-
trów dla drogi gminnej.

Dodatkowo należy podkreślić, że taka no-
śność wynika z faktu, że wszystkie obecnie pro-
wadzone budowy na terenie gminy są wykony-
wane i obsługiwane przez ciężki sprzęt transpor-
towy i budowlany, więc niezbędne jest wykona-
nie tej drogi w takim parametrze, aby nie uległa 
zniszczeniu w okresie trwałości (5 lat), jak i w la-
tach następnych. Droga ta będzie obsługiwała 
działki przyległe, a drogą tranzytową jest droga 
powiatowa i wojewódzka (ul. Bielska) biegnąca 
równolegle do ul. Jagodowej w odległości oko-

Przed wakacjami wójt gminy Buczkowi-
ce oraz Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Buczkowicach 
zwracają się z gorącym apelem do wszyst-
kich osób związanych zawodowo z prowa-
dzeniem sprzedaży napojów alkoholowych  
i wyrobów tytoniowych o przestrzeganie za-
kazu sprzedaży tych artykułów nieletnim.

Odmawiając młodym ludziom sprzedaży 
alkoholu i papierosów, ograniczają Państwo 
czyhające na nich zagrożenia cywilizacyjne, 
które utrudniają ich prawidłowy rozwój fizycz-
ny, psychiczny i społeczny. Zachowaniem ta-
kim dają Państwo również dowód swojej od-
powiedzialności i głębokiej troski o losy dru-
giego człowieka – młodego człowieka, które-

BUDOWA ULICY JAGODOWEJ
W związku z pojawiającymi się w mediach rozbieżnymi opiniami na temat budowy 
ul. Jagodowej w Buczkowicach, informujemy, że projektowana droga ma obsłużyć 
około 45 nieruchomości położonych po jej zachodniej stronie przeznaczonych 
pod budownictwo mieszkaniowe, a po stronie wschodniej około 29 nieruchomości 
przeznaczonych pod budownictwo usługowe. 

ło 120 m od niej. 
Docelowo na drodze będzie obowiązywało 

ograniczenie tonażowe do 3,5 tony z wyłącze-
niem indywidualnych zgód i dojazdu do pose-
sji. Rozważana jest również możliwość wpro-
wadzenia strefy zamieszkania znakami D40  
w celu maksymalnego zapewnienia bezpie-
czeństwa pieszych na drodze.  

Należy zauważyć, że przy już istniejącym 
fragmencie ul. Jagodowej od strony ul. Woźnej 
zlokalizowana jest działalność gospodarcza 
związana z poruszaniem się ciężkiego sprzętu 
transportowo-budowlanego po ww. ulicy. 

Jednym z etapów prac projektowych jest 
uzyskanie przez projektanta decyzji środowi-
skowej, która będzie upubliczniona, a zainte-
resowane strony wezmą czynny udział w po-
stępowaniu.

Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń formal-
no-prawnych, zostanie złożony wniosek do 
starosty bielskiego celem udzielenia pozwole-
nia na realizację inwestycji ZRID. Postępowa-
nie będzie prowadzone przy udziale wszyst-
kich stron, których projekt dotyczy, celem za-
poznania się z końcowymi rozwiązaniami tech-
nicznymi.

Termin zakończenia zadania to sierpień 
2023 r.

wójt gminy Buczkowice
Józef Caputa

Bezpieczne wakacje go przyszłość zależy przecież również od Pań-
stwa.

Zadbajmy o bezpieczne wakacje młodych 
ludzi. Zadbajmy o ich przyszłość.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, zakazuje się sprzedaży napojów 
alkoholowych osobom do lat 18. W przypadku 
wątpliwości co do pełnoletności nabywcy, sprze-
dający lub podający napoje alkoholowe ma pra-
wo żądać dokumentu potwierdzającego wiek na-
bywcy. Złamanie ww. zakazu stanowi przestęp-
stwo podlegające karze grzywny, dodatkowo sąd 
może w takim przypadku orzec przepadek napo-
jów alkoholowych, chociażby nie były własnością 
sprawcy, oraz zakaz prowadzenia działalności 
gospodarczej polegającej na sprzedaży lub po-
dawaniu napojów alkoholowych. 

Również sprzedaż wyrobów tytoniowych 
osobom do lat 18 – zgodnie z ustawą o ochro-
nie zdrowia przed następstwami używania ty-
toniu i wyrobów tytoniowych –  stanowi wykro-
czenie.

Ponadto apelujemy o zachowanie trzeźwo-
ści przez osoby kierujące samochodami oraz 
innymi pojazdami. Kwestią równie ważną jest 
reagowanie przez osoby, które są świadkami 
prowadzenia pojazdów przez osoby nietrzeź-
we i ich „wyczynów”. Jeżeli widzimy kierowcę, 
który zachowuje się w sposób sugerujący, że 
jest on pod wpływem alkoholu, reagujmy infor-
mując policję. Takie nasze zachowanie może 
zapobiec tragedii.   

Alkohol powoduje zagrożenie również  
w innych sytuacjach dotyczących wakacyj-
nych atrakcji. Znaczny procent osób, które 
utonęły lub uległy różnego rodzaju wypad-
kom nad wodą, znajdowało się pod wpły-
wem alkoholu. Również jazda na rowerze, 
rolkach czy hulajnodze po spożyciu alkoho-
lu stanowi zagrożenie – tak dla osób będą-
cych pod wpływem alkoholu, jak i dla innych, 
których spotykają na swojej drodze. Dlatego 
zwracamy się z gorącym apelem o zachowa-
nie rozsądku podczas wakacji. 

przygotował Jerzy Kanik
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Z pewnością większość z nas doskonale 
zdaje sobie sprawę, jak ważne jest codzien-
ne spożywanie kilku porcji świeżych warzyw  
i owoców. Są one nieocenionym źródłem łatwo 
przyswajalnych witamin oraz mikroelemen-
tów, które są niezbędne dla utrzymania zdro-
wia oraz dobrego samopoczucia. Niezaprze-
czalnym atutem koktajli owocowo-warzywnych 
jest olbrzymia liczba kombinacji, jakie możemy 
uzyskać, łącząc nasze ulubione owoce i wa-
rzywa z tymi, po które raczej nie sięgnęlibyśmy 
solo ze względu na ich specyficzny smak. Kok-
tajle z zielonych warzyw i owoców są szcze-
gólnie warte uwagi, ze względu na wysoką za-
wartość unikatowych składników odżywczych.

Z CZEGO PRZYRZĄDZISZ
Do wykonania sycącego, orzeźwiającego 

zielonego koktajlu możemy wykorzystać takie 
warzywa jak: szpinak, jarmuż, pietruszka, ka-
pusta, sałata, ogórek, a oprócz tego również 
rzadko wykorzystywane, a niezwykle prozdro-
wotne liście rzodkiewki oraz buraka. Zapewnią 
one koktajlowi soczyście zielony kolor, za któ-
ry odpowiedzialny jest występujący w liściach  
w dużych ilościach barwnik – chlorofil. Nasz 
koktajl możemy dopełnić owocami, które do-
dadzą mu naturalnej słodyczy oraz złagodzą 
wyrazisty smak warzyw. Szczególnie polecane 
są jabłka, banany, brzoskwinie, winogrona, tru-
skawki, mango, jagody, awokado, limonki, po-
marańcze oraz cytryny. Zielone koktajle może-
my dopełnić również domieszką ziół takich jak 
pokrzywa czy mięta. Doskonale sprawdzą się 
również kiełki, będące prawdziwą bombą wita-
minową. Jeżeli chcemy, aby nasz koktajl kom-
pleksowo wzmacniał również odporność na-
szego organizmu, a także pozytywnie wpływał 
na równowagę bakteryjną jelit, możemy wzbo-
gacić koktajle owocowo-warzywne kefirem, 
maślanką bądź jogurtem naturalnym. 

Warzywa przyjmowane w surowej formie 
dostarczają ludzkiemu organizmowi prawdzi-

wego bogactwa witamin oraz minerałów w naj-
lepiej przyswajalnej formie. Dlatego też zielo-
ne koktajle – które nie są poddawane obróbce 
termicznej – obfitują w drogocenne składniki, 
które wspierają nasze zdrowie na wielu płasz-
czyznach. Wszystkie najważniejsze dla prawi-
dłowego funkcjonowania organizmu witaminy, 
czyli witaminy A, C, E, D oraz K, a także kom-
pleks witamin z grupy B znajdują się właśnie 
w warzywach i owocach. Oprócz tego są one 
nieocenionym źródłem aktywnych antyoksy-
dantów, które skutecznie zwalczają wolne rod-
niki, przyczyniając się do spowolnienia proce-
sów starzenia oraz ochrony struktury ludzkie-
go DNA przed uszkodzeniami. 

ZIELONE ZŁOTO
Składnikiem, który wyróżnia zielone warzy-

wa i owoce, jest chlorofil – naturalny zielony 
barwnik o udowodnionym działaniu prozdro-
wotnym. Rzetelne badania wykazały, że skład-
nik ten pod względem mechanizmu swojego 
działania przypomina naturalnie występującą 
w ludzkiej krwi hemoglobinę. Chlorofil wspo-
maga transport tlenu z płuc do wszystkich ko-
mórek ludzkiego ciała. Dzięki temu działa on 
antybakteryjnie oraz przeciwgrzybiczo, ponie-
waż zdecydowana większość chorobotwór-
czych patogenów, będąc tzw. anaerobami, 
nie może rozwijać się w środowisku bogatym  
w tlen. Składnik ten reguluje równowagę zasa-
dowo-kwasową organizmu, wspomagając jed-
nocześnie wydalanie toksyn oraz metali cięż-
kich. Chlorofil zawarty w zielonych warzywach 
i owocach posiada również zdolność regulo-
wania poziomu cukru we krwi, co z pewnością 
docenią diabetycy. 

I ODCHUDZA!
Warzywa to zdecydowanie najmniej kalo-

ryczna grupa produktów spożywczych. Mimo 
ogromnego bogactwa składników odżywczych 
są one wyjątkowo niskokaloryczne, dlatego 

powinny stanowić podstawę jadłospisu osób 
zmagających się z nadwagą i pragnących 
szybko zrzucić nadmiarowe kilogramy. Oprócz 
tego zielone koktajle są doskonałym źródłem 
błonnika pokarmowego, który fenomenalnie 
stymuluje perystaltykę jelit, przyczyniając się 
tym samym do usprawnienia przemiany ma-
terii. Dodatkowym atutem błonnika zawarte-
go w zielonych warzywach jest jego unikato-
wa zdolność pęcznienia w żołądku, dzięki cze-
mu po wypiciu zielonego koktajlu pozostajemy 
syci przez długi czas i nie mamy ochoty podja-
dać między posiłkami. Warto również zwrócić 
uwagę na fakt, że koktajle z zielonych warzyw 
oraz owoców są wyjątkowo lekkostrawne, zaś 
ich trawienie i wchłanianie witamin oraz mine-
rałów rozpoczyna się już w ustach.

Zielony koktajl pełen warzyw i owoców to 
doskonały pomysł na zdrowe i lekkostraw-
ne śniadanie, które doda nam energii na ca-
ły dzień. Systematyczne spożywanie zielo-
nych koktajli pomaga oczyścić organizm z tok-
syn, co przekłada się na wyraźne zwiększenie 
sił witalnych, a także poprawę samopoczucia. 
Nie można również pominąć wpływu, jaki wy-
wierają one na kondycję skóry, włosów oraz 
paznokci. Już po kilku dniach picia zielonych 
koktajli cera odzyska swój młodzieńczy blask, 
zaś w dłuższej perspektywie poprawi się jej 
poziom nawilżenia, a w przypadku cery tłustej 
i zanieczyszczonej wszelkie niedoskonałości  
i wypryski zostaną zneutralizowane. 

Jak widać, zielonych koktajli nie powin-
no zabraknąć w diecie osoby, która ceni so-
bie zdrowie i dobre samopoczucie. Są one 
źródłem cennych mikro- i makroelementów, 
aktywnie wspomagają odchudzanie i doda-
ją energii każdego dnia. Przyrządzenie koktaj-
lu jest łatwe i szybkie, bez trudu poradzi sobie  
z nim nawet kulinarny laik. Jednym słowem, 
zielone koktajle posiadają same zalety!

opracowała Joanna Carbol, dietetyk  
www.bonne-sante.pl

Zbawienny wpływ zielonych koktajliDIETETYK RADZI

 BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BUCZKOWICACH POLECA

Paulina Tyczkowska „Opowieści z trzepa-
ka: krótka historia jednego zdjęcia” 
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021

Trzepak, miejsce osiedlowych spotkań  
w latach 70., 80. i 90. Dzisiaj trudno szukać go 
na nowopowstałych osiedlach czy wypatrywać 
na podwórkach. 

Gdy obecni dorośli byli dziećmi, świat wy-
glądał zupełnie inaczej. Nie było Netflixa i te-
lefonów komórkowych. Telewizja nie była do-
stępna przez całą dobę, a mandarynki były tyl-
ko na święta. Jak wyglądała wówczas szko-
ła? Dlaczego godzina 19.00 była dla każdego 
dziecka najważniejszą porą dnia? Czym było 
pele-mele? Jeżeli jesteście ciekawi, to odpo-
wiedzi szukajcie w tym bogato ilustrowanym 
przewodniku. 

Santa Montefiore „Kuszenie Gracie” 
Wydawnictwo Świat Książki, 2021

Sześćdziesięcioletnia Gracie Burton 
przeznacza wszystkie swoje oszczędności 
na tygodniowy kurs gotowania, który odby-
wa się w Toskanii. Towarzyszą jej córka Ca-
rina – zapracowana i zaniedbująca rodzinę 
kobieta sukcesu – oraz wnuczka Anastazja 
– nastolatka spędzająca większość czasu  
w wirtualnym świecie. Gracie nieprzypadko-
wo wybrała to miejsce. Toskania to powrót 
do wspomnień i uczuć, które nigdy się nie 
zatarły. 

„Kuszenie Gracie” to opowieść o sile mi-
łości i więzach rodzinnych. Do tego klimat 
włoskich krajobrazów, potraw i ludzi spra-
wia, że książka jest nieodkładalna. 

Camilla Läckberg, Henrik Fexeus  „Mentalista”
Wydawnictwo Czarna Owca, 2022

Camilla Läckberg – mistrzyni szwedzkiego kry-
minału powraca w wielkim stylu. Tym razem w du-
ecie z Henrikiem Fexeusem – jednym z najlep-
szych ekspertów na świecie w dziedzinie mowy 
ciała.

W Sztokholmie zostaje znaleziona skrzynia ze 
zwłokami młodej kobiety. Okoliczności jej śmier-
ci są bardzo nietypowe, ponieważ znajdujące się 
wewnątrz skrzyni ciało zostało przebite mieczami. 
Policja powołuje zespół, który ma wyjaśnić zbrod-
nię. Policjantka Mina Dabiri zwraca się o pomoc 
do znanego mentalisty, Vincenta Waldera. Niety-
powy duet śledczych próbuje ustalić czy była to 
nieudana sztuczka magiczna czy też zaplanowa-
na zbrodnia.                                                        M.W. 
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BIBLIOTEKA/KRZYŻÓWKA

28 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej 
im. S. Staszica w Buczkowicach odbyło się spo-
tkanie promujące książkę pt. „Metryka Józefiń-
ska”. Prowadzącym spotkanie był Józef Stec, pre-
zes honorowy Towarzystwa Społeczno-Kultural-
nego  „Zagroda”, autor promowanej książki oraz 
licznych publikacji o naszym regionie. 

Pan Józef przybliżył licznie zgromadzonym 
uczestnikom początki osadnictwa na tym terenie, 
a także pierwsze wzmianki o naszej miejscowo-

„Popołudnia EKO-załogi” to cykl popołu-
dniowych spotkań dla dzieci w wieku szkol-
nym organizowany w Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej w Buczkowicach. 

W wyznaczone piątki od marca do 
czerwca br. grupa ciekawych świata i peł-
nych entuzjazmu dzieciaków spędzała czas 
wolny na zabawach i grach ekologicznych. 

KRZYŻÓWKA

op
ra

co
w

ał
a:
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F

Pionowo:
1. Lewostronny dopływ Soły. 
2. Ośrodek ... Ekologicznej – siedziba 
GBP.
3. Budynek dawnego kina  
w Buczkowicach.
Poziomo:
4. Potokowy lub tęczowy.
5. Kolorowe w naszej gminie.
6. Z gwiazdkami w herbie. 
7. Wybierała się za morze.

Litery z numerowanych pól 
utworzą hasło. Pierwsza osoba, 
która prześle prawidłowe hasło 
krzyżówki na maila 
gokbuczkowice@
gokbuczkowice.com otrzyma 
nagrodę rzeczową.

Dzień Dziecka  
w bibliotece

2 czerwca odbyły się dwa spo-
tkania autorskie z Renatą Piąt-
kowską, jedną z najbardziej zna-
nych współczesnych polskich pi-
sarek dla dzieci i młodzieży. Jej 
książki, a napisała ich ponad 50, 
znajdują się na Złotej Liście Fun-
dacji „ABCXXI – Cała Polska czy-
ta dzieciom”. Pani Renata może 
poszczycić się Orderem Uśmie-

chu oraz Odznaką Honorową za 
Zasługi w Ochronie Praw Dziecka 
INFANTIS DIGNITATIS DEFEN-
SORI. Mieszka w Bielsku-Białej,  
a jej pasją jest jazda konna. 

Pisarce towarzyszyła lektorka 
– Malwina Kożurno, która w nie-
zwykle ekspresyjny i barwny spo-
sób czytała dzieciom fragmenty 
książek autorki. Celem spotkania 
było poznanie bohaterów książek, 
a także wzbudzenie w dzieciach 
empatii dla zwierząt.                                                        

BJ

Promocja  
Metryki Józefińskiej

POPOłUDNIA EKO-ZAłOGI

Kontynuowane również 
były spotkania z ciekawymi 
ludźmi, dla których ekologia  
i ochrona środowiska jest 
nieodłącznym elementem ży-
cia. Wśród takich gości zna-
leźli się: Zygmunt Gluza – 
wędkarz oraz prezes Koła 
PZW „Żylica” Buczkowice – 
oraz Przemysław Lubiński – 
pasjonat kolarstwa, inspektor 
Wydziału Ochrony Środowi-
ska w Urzędzie Gminy Bucz-
kowice. 

Ponadto z okazji Światowego Dnia Ziemi 
przeprowadzona została zabawa terenowa 
„Odkryj potok Żylica” polegająca na odszu-
kaniu elementów i skarbów przyrody przy 
ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej w Bucz-
kowicach. 

Na kolejne „Popołudnia EKO-załogi” za-
praszamy po wakacjach.                            BJ

ści. Dzięki spotkaniu, wzbogaconemu cie-
kawymi slajdami, mogliśmy dowiedzieć 
się, że „Metryka Józefińska” była doku-
mentem określającym sposób wykorzy-
stania gruntów, a także służyła ich klasyfi-
kacji, dzięki czemu można było ustalić po-
datki od gruntów, a także od domostw. 

Publikacja stanowi świetną lekturę dla 
miłośników historii Buczkowic.                BJ

Autor książki Józef Stec.
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PRZEDSZKOLA

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA  

W GODZISZCE

„MY NIE GRYZIEMY”

28 kwietnia przedszkolaki brały udział w ak-
cji „My nie gryziemy – bezpieczna komunikacja 
dziecka z psem”, organizowanej przez funda-
cję Ewy Naworol. Zajęcia odbyły się w cięża-
rówce z mobilną salą edukacyjno-multimedial-
ną, co stanowiło ogromną atrakcję. Dzieci mo-
gły poznać psi język wyrażany poprzez mowę 
ciała, dowiedzieć się, jakie zachowania mogą 
prowadzić do ataku, a także nauczyć się bez-
piecznej pozycji, którą należy przyjąć w przy-
padku ataku psa. Dowiedziały się, jak ważne 
jest odpowiednie traktowanie, żywienie i wy-
chowanie psa, a także nauczyły się po nim 
sprzątać. Wszyscy otrzymali książeczki edu-
kacyjne podsumowujące zdobytą wiedzę. 

STRAŻACY W PRZEDSZKOLU
Z okazji Dnia Strażaka zaprosiliśmy wyjątko-

wych gości – strażaków z OSP Godziszka. Go-
ście opowiedzieli o swojej codziennej pracy, któ-
ra jest bardzo niebezpieczna, ale bardzo po-
trzebna. Dzieci miały możliwość zobaczyć w peł-
ni wyposażony wóz strażacki, wsiąść do niego  
i poczuć się jak prawdziwi strażacy. Ogromną ra-
dość sprawiło dzieciom polewanie wodą z węża 
strażackiego. Z całego serca dziękujemy przed-
stawicielom OSP z Godziszki. 

EKO MODA

31 maja odbył się konkurs „Eko moda”. 
Chętne dzieci wraz z rodzicami zaprojektowa-
ły i wykonały kreacje z materiałów z recyklingu,  
a następnie zaprezentowały je. Wśród projek-
tów na uwagę zasługiwały eko-torebki z wy-
tłaczanek po jajkach, plastikowe walizeczki  
i workowe torebeczki. Wyróżniały się propozy-
cje sukienek foliowych, lnianych, gazetowych,  
wykonanych z plastikowych kubeczków, a tak-
że papierowe eko-spodenki oraz dresy z opako-
wań po chipsach. Blasku kreacjom dodała biżu-
teria z nakrętek i płyt CD, butelkowo-foliowe na-
krycia głowy oraz eleganckie parasolki dla dam. 

Na uznanie zasłużyły również eleganckie garni-
tury i eko-karnawałowe stroje. Jury doceniło sta-
rania uczestników gromkimi brawami oraz dyplo-
mami i drobnymi prezentami, gdyż celem tego 
typu konkursów nie jest wygrana, a wspólna za-
bawa, rozwijanie kreatywności, pewności siebie 
i zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania 
przedmiotów powtórnie.

MAJOWE WYCIECZKI
W maju wszystkie przedszkolaki z nasze-

go przedszkola były na wycieczkach autoka-
rowych. Dwie najstarsze grupy pojechały do 
Chaty Chlebowej w Górkach Małych, a trzy 
najmłodsze grupy na Rancho Bierna.

Katarzyna Krysta, Dorota Sytniewska

Z KRONIKI PRZEDSZKOLA 

W RYBARZOWICACH

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony 

był pod hasłem „Inwestujmy w naszą planetę”. 
Nauczycielki przygotowały zajęcia na temat 
ekologii (segregacja odpadów, zbiórka maku-
latury, sadzenie roślin i malowanie plakatów). 

PATRIOTYCZNY POCZĄTEK MAJA
Patriotyczne uroczystości zdominowały 

majowy tydzień. W zajęciach dominowała biel 
i czerwień. Dzieci malowały również Rybarzo-
wice – naszą małą ojczyznę. 

PIŁKARSKI TRENING Z TIKI TAKA
11 maja w ogrodzie przedszkolnym dzieci 

ćwiczyły pod okiem trenera Andrzeja z Akade-
mii Małego Piłkarza Tiki Taka. Zabawy spraw-
nościowe z piłką wypełniły czas na świeżym 
powietrzu. Dziękujemy panu Andrzejowi oraz 
panu Mirosławowi za pomysł i realizację zajęć 
ruchowych!

WYCIECZKA DO REMIZY
12 maja wybraliśmy się do remizy OSP 

Rybarzowice, aby złożyć życzenia straża-
kom. Dzieci zwiedziły remizę, zapoznały się 
ze sprzętem gaśniczym. Dużo radości sprawi-
ło im „gaszenie” samochodu oraz wejście do 
wozu strażackiego. Na zakończenie wykonali-
śmy pamiątkowe zdjęcia. Dziękując strażakom 
życzymy im bezpiecznych akcji oraz opieki pa-
trona – świętego Floriana!

NIEZWYKŁY KONCERT CHOPINA

30 maja w przedszkolu miał miejsce niezwy-
kły koncert. Pod kierunkiem Katarzyny Skrzypek 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej przygotowali 
„Poranek muzyczny” z utworami wybitnego pia-
nisty. 

DZIEŃ RODZINY

7 czerwca z wielką radością powróciliśmy 
do tradycji organizacji imprez przedszkolnych 
w Domu Ludowym w Rybarzowicach. Przed-
szkolaki zaprezentowały program artystyczny 
dla rodziców. Dalsza część imprezy odbyła się 
przy słodkim poczęstunku. Animatorki umilały 
czas uczestnikom festynu. 

KONKURSY, PRZEGLĄDY I PROJEKTY
W maju i czerwcu przedszkolaki kończyły 

dwa programy edukacyjne: „Kubusiowi Przyja-
ciele Natury” oraz „Oto Hałabała! Zna go Pol-
ska cała!”. Dzieci brały udział w konkursach 
gminnych i wojewódzkich, zdobywając nagro-
dy i wyróżnienia („Ścieżka rowerowo-piesza” 
oraz „Jem zdrowo i kolorowo”). 

Życzymy dzieciom wspaniałych wakacji,  
a tym, którzy idą do szkoły – samych sukce-
sów na dalszej drodze edukacji.

Jadwiga Kozłowska

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA  

W BUCZKOWICACH

RADOSNE WYCIECZKI 

W kwietniu 5- i 4-latki odwiedziły Park Roz-
rywki Energylandia. W Bajkolandii bawiły się 
na karuzelach i dziecięcych rollercosterach.  
W maju najmłodsi odwiedzili gospodarstwo 
agroturystyczne „Rancho” w Biernej. Dzieci 
jeździły na kucyku, poznały mieszkańców ma-
łego ZOO oraz zaprzyjaźniły się z alpakami.

WYJAZDY DO TEATRÓW
W maju dzieci odwiedziły Bielskie Centrum 

Kultury, gdzie obejrzały spektakl pt. „Królowa 
Śniegu” oraz Teatr Lalek Banialuka, w którym 
zobaczyły „Smoka Bonawenturę”. Oba spekta-
kle spotkały się z dużym aplauzem.

cd. na str. 22



PRZEDSZKOLA/SZKOŁY

22
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EDUKACJA HISTORYCZNA

mnóstwo drobiazgów, a obejrzeć je można na 
wystawce przed jadalnią.

Ewa Kania

KONKURS RECYTATORSKI
W związku z nadejściem wiosny, uczniowie 

klasy 1a i 1b wzięli udział w klasowym konkur-
sie recytatorskim. Konkurs został przeprowa-
dzony w bibliotece szkolnej, pod okiem wycho-
wawców i nauczyciela bibliotekarza Marceliny 
Cygoń. Dzieci zaprezentowały wysoki poziom 
recytując wiersze adekwatnie dobrane do wie-
ku i możliwości. Z każdej klasy wyłoniono lau-
reatów i przyznano wyróżnienia. Nagrodzeni 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki.

M. Cygoń, K. Górnicka-Marek, M. Czernek

KOLEJNE SUKCESY JULKI
Julia Stasica z kl. 4 została laureatką XXVIII 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w gimna-
styce artystycznej w sportach halowych Podla-
skie 2022, która odbyła się 12-15 maja w Bia-
łymstoku. W finale z maczugami zajęła 2. miej-
sce i uzyskała tytuł wicemistrzyni Polski junio-
rów młodszych, a w układzie z obręczą była 
czwarta. Olimpiada Młodzieży ma status Mi-
strzostw Polski Juniorów Młodszych, biorą  
w niej udział tylko 24 najlepsze zawodniczki  
z całej Polski. Od początku tego roku Julia zo-
stała oficjalnie powołana do Kadry Narodowej 
Juniorek Młodszych Polskiego Związku Gim-
nastycznego. Gratulujemy wyników i trzyma-
my kciuki za kolejne starty.

Dariusz Binda

DZIEŃ MATKI W DOMU LUDOWYM

28 maja w Domu Ludowym odbyło się spo-
tkanie z okazji Dnia Matki połączone z Dniem 
Osób Niepełnosprawnych, zorganizowane przez 
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Ry-
barzowic. Goście mieli okazję zobaczyć pro-
gram artystyczny, przygotowany przez uczen-
nice klasy 2a. W ich repertuarze znalazły się 
piękne wiersze i życzenia przeplatane wzru-
szającymi piosenkami m.in. Karoliny Trębacz, 
Kai Paschalskiej, Majki Jeżowskiej, a dopełnie-
niem występu był taniec. Za swój występ małe 
artystki otrzymały gromkie brawa.

4 czerwca obchody Dnia Matki, urozmaico-
ne występami dzieci z klasy 1b Szkoły Pod-
stawowej w Rybarzowicach zorganizowało  
w Domu Ludowym Koło Gospodyń Wiejskich. 
Wzruszające wierszyki o mamie, piosenki ad-
resowane do najważniejszej osoby w życiu, 
wprawiły wszystkich zebranych w miły nastrój. 
U niejednej osoby zakręciła się łza wzrusze-
nia. Gromkie brawa udowodniły, że dzieci spi-
sały się na medal. Pięknie zaprezentowały 
swój program artystyczny pokazując, że i dla 
nich słowo mama ma głębokie znaczenie.

Liliana Kanik, Mirosława Czernek

dok. ze str. 21
DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI 

25 maja odbyła się w przedszkolu akcja 
zbierania elektrośmieci. Zebrano 1100 kilogra-
mów elektrośmieci, za które dzieci otrzymały 
bon na zakup sprzętu sportowego. Akcja by-
ła przeprowadzona przez firmę Green Offi-
ce Ekologik w ramach tegorocznych działań 
przedszkola związanych z wychowaniem eko-
logicznym. Poza elektrośmieciami dzieci wraz 
z rodzicami  stale zbierają makulaturę, nazbie-
rały już ponad trzy tony.

BAJKOWY PIKNIK MAJOWY 
31 maja w przedszkolu odbył się Rodzin-

ny Piknik, podczas którego dzieci z wszystkich 
grup przedstawiły rodzicom układy taneczne  
i życzenia z okazji święta mamy i taty. W trak-
cie pikniku na dzieci czekała moc atrakcji – dmu-
chańce, animacje, jazda konna, malowanie twa-
rzy, puszczanie baniek mydlanych, kąciki sen-
soryczne i plastyczne, grill i słodkości. Rodzice 
wraz z dziećmi wzięli udział w Bajkowym Qu-
izie. Imprezę pomogli zorganizować rodzice oraz 
sponsorzy – włączyło się 46 firm. Całkowity zysk 
z imprezy zostanie przeznaczony na doposaże-
nie nowego oddziału przedszkolnego. Wszyst-
kim dzieciom, rodzicom i przyjaciołom przed-
szkola serdecznie dziękujemy!!!  

BAJKOWY TYDZIEŃ

W pierwszych dniach czerwca obchodziliśmy 
Bajkowy Tydzień. Dzień dziecka był pełen za-
baw i konkurencji, były życzenia i upominki dla 
dzieci, w kolejnym dniu słuchaliśmy bajek czyta-
nych przez mamy, a na koniec odbył się Dzień 
Bajkowego Bohatera i wszystkie dzieci przebrały 
się za swoją ulubioną postać. Odwiedziły też nas 
Miś Puchatek, Myszka Miki i Minnie. Wszystkim 
dzieciom składamy życzenia szczęścia i radości 
oraz spełnienia marzeń.

E. Jarczyk

24 kwietnia uczniowie uczestniczyli w ży-
wej lekcji historii. Agencja Widowisk Historycz-
nych „ARKONA”  przedstawiła inscenizację pt. 
„Od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego”.  
Animatorzy w strojach z epoki przybliżyli naj-
ważniejsze wydarzenia i daty z okresu Polski 
pierwszych Piastów. Były również scenki histo-
ryczne z udziałem publiczności, np. targ nie-
wolników na wesoło oraz stanowisko mince-
rza. Wielką atrakcją okazały się konkursy z na-
grodami – dla najbardziej aktywnych nagrodą 
były monety wybite w mennicy. Aktorzy zapre-
zentowali uzbrojenie średniowiecznych wojów 
i rycerzy: zbroje, kolczugi, hełmy, miecze, tar-
cze, topory. Można było przymierzyć strój i do-
tknąć replik uzbrojenia, a na koniec zobaczyć 
ekspozycję przedmiotów użytku codziennego 
z wczesnego średniowiecza: ceramika, beczki, 
skrzynie, rogi do picia, wiadra, skóry…

Krzysztof Pietyra

MIESZKAM W BESKIDACH
Jak co roku, nasi uczniowie wzięli udział  

w XXIX Międzynarodowym Konkursie Pla-
stycznym „Mieszkam w Beskidach” organi-
zowanym przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Świnnej. Prace konkursowe wykonane zo-
stały pod kierunkiem Ewy Kani w ramach zajęć 
technicznych i plastycznych w szkolnej świe-
tlicy. Wykorzystując rysunek, wyklejankę, for-
my przestrzenne i kolaż uczniowie podjęli te-
maty: pejzaż, zwierzęta i hobby. Wszystkie  
7 prac, które wzięły udział w konkursie, zosta-
ło nagrodzonych. Serdecznie gratulujemy lau-
reatom fantazji i twórczego zapału. Laureaci:  
I m. Filip Horodzikiewicz, kl. 1b (makieta 7-9 
lat) i Daria Matuszyńska, kl. 5a  (makieta 10-
12 lat), II m. Daria Majcherczyk, kl. 5a i Wikto-
ria Pezda, kl. 5a (makieta 10-12 lat), III m. Ma-
ciej Kot, kl. 5a (makieta 10-12 lat), wyróżnie-
nia: Zuzanna Górecka, kl. 5a (makieta 10-12 
lat), Blanka Górecka, kl. 2b (formy przestrzen-
ne 7-9 lat) oraz Julia Korszyłowska, kl. 1b (ko-
laż 7-9 lat).

Ewa Kania

MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY
Karta rowerowa to dokument, który nadaje jej 

posiadaczowi uprawnienia do kierowania rowe-
rem, hulajnogą elektryczną i innymi urządzenia-
mi elektrycznymi oraz pojazdem zaprzęgowym 
(po ukończeniu 15 roku życia). Posiadanie karty 
rowerowej dla pewnej grupy wiekowej jest obo-
wiązkowe! Wyrabia się ją dzieciom w wieku 10-
18 lat. Na podstawie tego dokumentu mogą po-
ruszać się po drogach publicznych, strefach za-
mieszkania czy strefach ruchu.

Jeżeli dziecko zostanie zatrzymane bez 
karty rowerowej, może zostać pouczone przez 
policjanta. Jeżeli sytuacja powtórzy się wielo-
krotnie, policja powiadomi opiekunów dziecka. 
W skrajnych przypadkach młody kierowca mo-
że otrzymać mandat w wysokości 200 zł.

Uczniowie klas 4a i 4b – w ramach zajęć 
przygotowujących do zdobycia karty rowero-
wej – wykonali makiety przedstawiające różne 
sytuacje drogowe oraz makiety skrzyżowań. 
Prace wykonane zostały z ogromną fantazją 
i rozmachem. Są piękne, kolorowe, posiadają 
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WIZYTA W DOMU DZIECKA
W maju Rada Samorządu Uczniowskiego 

we współpracy ze Szkolnym Kołem Wolonta-
riatu zorganizowała zbiórkę słodyczy. 1 czerw-
ca dyrektor Dariusz Binda wraz z przedstawi-
cielami uczniów Miłoszem Kaletą i Damianem 
Cadrem przekazali zebrane artykuły pracowni-
kom i podopiecznym Domu Dziecka w Bielsku-
-Białej. Słodkie podarunki sprawiły dzieciom 
ogromną radość. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy włączyli się do naszej szkolnej akcji.

Małgorzata Gołąbek

SZKOLNI TURYŚCI
21 maja odbyła się wycieczka turystycz-

no-krajoznawcza w Beskid Żywiecki. Busem 
pojechaliśmy z Rybarzowic do Żabnicy, skąd 
czarnym szlakiem wyruszyliśmy na Halę Bo-
raczą. Niektórzy spróbowali specjału tutejsze-
go schroniska, czyli jagodzianek. Po krótkim 
odpoczynku wyruszyliśmy dalej. Najpierw na 
Halę Redykalną, by podziwiać panoramę gór 
– Beskid Żywiecki z Wielką Raczą, Wielką Ry-
cerzową czy pasmo Małej Fatry na Słowacji. 
Żółtym szlakiem poszliśmy w kierunku Hali Li-
powskiej i tam w schronisku zatrzymaliśmy się 
na dłuższy odpoczynek. Dalej żółty szlak po-
prowadził nas na Halę Rysiankę, skąd wido-
ki były równie ciekawe. Do Żabnicy dotarliśmy 
zielonym szlakiem zmęczeni, ale pełni wrażeń.

Bogumiła Sadlik

DZIEŃ SPORTU
2 czerwca uczniowie klas ósmych należą-

cy do Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizo-
wali dla najmłodszych Dzień Sportu. Były za-
bawy ruchowo-taneczne w rytm muzyki dysko-
tekowej oraz wyścigi rzędów. Najważniejszym 
celem było, aby  sport kojarzył się z dobrą za-
bawą. Sądząc po uśmiechach naszych przed-
szkolaków, udało się go zrealizować.

Liliana Kanik

BRZECHWA DZIECIOM

Laureaci Klasowego Konkursu Pięknego 
Czytania z kl. 2b wystąpili 2 czerwca przed 
grupą dzieci pięcioletnich z oddziału przed-
szkolnego naszej szkoły. Z okazji Dnia Dziec-
ka zaprezentowali zabawne wiersze Jana 
Brzechwy. Wystąpiło 8 dzieci: Emilia Dobija  
i Blanka Górecka mówiły wiersz „Żuk”, Mary-
sia Kużdżeń wiersz „Pomidor”, Oliwia Kubica 
„Wiosenne porządki”, Julia Magnes „Kłamczu-
chę”, Zuzia Zawadzka „Przyjście lata”, Mela-
nia Kos „Tydzień”, a Paweł Januła wiersz „Za-
pałka”. Występ drugoklasistów był podsumo-
waniem pracy z lekturą „Brzechwa dzieciom”. 
Przedszkolaki słuchały z zainteresowaniem  
i doceniły starszych kolegów brawami. 

Sylwia Nikiel

Z ŻYCIA SZKOŁY  
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ZERÓWKOWICZE NIE PRÓŻNUJĄ

Maj u zerówkowiczów z SP w Buczkowi-
cach upłynął pod znakiem wielu zabaw oraz 
atrakcji. 20 maja z okazji Światowego Dnia 
Pszczoły dzieci z grup 0a i b wybrały się na 
wycieczkę do pobliskiej pasieki. Właściciel-
ka pasieki opowiedziała dzieciom, jak wyglą-
da codzienne życie pszczół oraz wyjaśniła ich 
rolę w przyrodzie.  Zerówkowicze zapoznali się  
z pracą pszczelarza, z jego strojem ochron-
nym i warsztatem pracy; mogli też zobaczyć, 
jak wyglądają i działają urządzenia potrzebne 
do pozyskania miodu. Obserwowali ul w środ-
ku, widzieli pracę pszczół, dotykali i podziwia-
li wosk pszczeli. Na zakończenie wizyty zo-
stali zaproszeni na degustację różnych ga-
tunków miodu. Po słodkim poczęstunku wszy-
scy ze smakiem zjedli jeszcze pyszne kiełba-
ski, upieczone na ognisku i zaśpiewali piosenki  
o pszczołach. 

Koniec maja upłynął pod znakiem przygo-
towań do Dnia Rodziny. Z tej okazji nasi ma-
li artyści pod opieką swoich pań przygotowa-
li przedstawienie dla rodziców. Oczywiście 
nie zapomnieli wykonać wspaniałych upomin-
ków, wśród których znalazły się ręcznie zrobio-
ne laurki oraz bukiety kwiatów. Efekty ich pra-
cy można obejrzeć na filmiku, opublikowanym 
na stronie szkoły.

Paulina Klaczek

SZKOLNA OPTYMISJA
Profilaktyka w naszej szkole jest bardzo 

ważną dziedziną. Poświęcamy jej wiele czasu 
podczas warsztatów rozwijających kompeten-
cje emocjonalno-społeczne, zajęć profilaktycz-
no-wychowawczych, edukacyjnych i uspraw-
niających. Prężnie działają OptyMISJA – na-
sza szkolna forma wsparcia i wyrażania emo-
cji – oraz Ambasada Współpracy Koleżeńskiej. 
Uczniowie pamiętają, że pozytywna aktyw-
ność wzmacnia odporność psychiczną i poma-
gają sobie wzajemnie w nauce oraz angażują 
się w proponowane działania. Każdy miesiąc 
w naszej szkole to inna akcja profilaktyczna. 

Kwiecień poświęcony był akcjom profilak-
tycznym „TRZYMAJ FORMĘ – Kodeks zdro-
wego życia” oraz „TAK DLA ZIEMI – zaczy-
nam od siebie”. Podczas zajęć pedagodzy  
i nauczyciele promowali aktywność i zdrowie, 
w obszarze fizycznym i psychicznym. Przy-
pominali, jak radzić sobie z trudnymi emocja-
mi oraz zapraszali do pozytywnej działalności. 

Promowali zagadnienia dotyczące ochrony 
przyrody, trendu Less waste oraz realizowali 
programy „Trzymaj formę” i „Kubusiowi Przyja-
ciele Natury”. Działania pedagogów wsparł za-
proszony do szkoły psycholog.

W maju zorganizowano Szkolny Miesiąc 
Urody i wsparcie psychologiczno-pedagogicz-
ne w zakresie dbania o piękno ciała i ducha. 
Przeprowadzono zajęcia dotyczące budowa-
nia własnej marki i kształtowania pozytywne-
go wizerunku. Uczniom klas ósmych przeka-
zano wiedzę, jak wzmocnić pamięć i koncen-
trację oraz zminimalizować stres związany  
z egzaminem.  

Czerwiec poświęcony jest akcji „#dobrze-
Zorientowani – mądrze wybieram”. Pedagodzy 
i doradcy zawodowi pomagają uczniom klas 
ósmych w wyborze zawodu i kierunku kształ-
cenia. Akcja „#dobrzeZorientowani – Bez-
pieczne wakacje” promuje zasady właściwego 
postępowania podczas wakacji. Prowadzone 
są działania informacyjno-edukacyjne: „Bez-
pieczne wakacje”, „Brązowo – ale czy zdro-
wo”, „Dopalacze – wypalacze”, „Handel ludź-
mi”, „Bezpieczni nad wodą”. Uczniowie przy-
gotowują prace plastyczne „Bezpieczni na wa-
kacjach”. W ostatnich dniach roku szkolnego 
prowadzone będą kolejne działania budujące 
pozytywny klimat szkoły pod hasłem „Już za 
tobą tęsknię, szkoło”.  

KONKURS PROFILAKTYCZNY
Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny 

uczestniczyli w Powiatowym Konkursie Profi-
laktycznym „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, któ-
rego celem jest promowanie wiedzy dotyczą-
cej profilaktyki i zdrowego stylu życia. Marty-
na Bojczuk zajęła II miejsce w tym konkursie. 
Gratulujemy sukcesu.

Renata Balcerowska, Anna Sapeta

PLASTYCZNE NAGRODY
32 uczniów zostało laureatami XXIX Mię-

dzynarodowego Konkursu Plastycznego 
„Mieszkam w Beskidach”. Pierwsze miejsca 
zdobyli: Karina Hańderek 7a, Weronika Goli-
szewska 2b, Wiktoria Zielińska 8a, Tymote-
usz Wrona 7b, Aleksander Żabka 4b, Adam 
Front 7c, Jagoda Front 8d, Oskar Żabka 3b, 
Jan Rozner 3b, Amelia Franek 5a, Maria Pruś 
6, Jakub Rozner 8d, Michalina Skrok 8d, Karo-
lina Nikiel 4a; drugie miejsca: Aleksander Me-
diouni 6, Weronika Zielińska 8a, Oliwia Olbert 
7c, Stanisław Pokusa 7b, Sonia Pokusa 2a, 
Oliwia Mieszczak 1a, Zuzanna Kwaśny 8d, Ja-
kub Wrona 4a, a trzecie miejsca: Wiktoria Mig-
dał 8d i Wiktor Chanowski 7a. 

W konkursach o zasięgu powiatowym: 
„Co słonko widziało” wyróżnienie powę-
drowało do Bartosza Palucha z 4a. W kon-
kursie: „Ścieżka rowerowo-piesza” w ka-
tegorii rymowanka 1. miejsce (kat. kl. I-III) 
zdobył Oskar Żabka 3b, a 2. Aleksander Żab-
ka 4b (kat. IV-VI). W kategorii plakat 1. miej-
sce otrzymał Aleksander Żabka 4b, a 3. Karol 
Hołota 4b. W konkursie „Pocztówka z Bielska-
Białej” 3. miejsce zajęła Maja Kubica 4a. Gra-
tulujemy uczniom! Znakomicie się spisaliście. 

Wioletta Lolo
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Na zdjęciach:
1,4. Szkolne przedszkolaki  
w remizie strażackiej. 
2. Wizyta strażaków w przed-
szkolu „Bajka”. 
3,5. Gminne zawody strażac-
kie. 

HAWAJSKI DZIEŃ DZIECKA

1. 2. 3. 

4. 

5. 


