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„Nadzieja” w Buczkowicach
W Stowarzyszeniu „Nadzieja” czas upływa bar-

dzo szybko. Po pięknych dniach lata już zapukała 
do nas jesień. Lato część seniorów spędzała nad 
naszym Bałtykiem. W czerwcu w Międzywodziu, 
a w sierpniu w Mrzeżynie. Wypoczynek ten organi-
zowało nam biuro turystyczne „Gramada” z Żywca. 
Pogoda uczestnikom dopisała, wrócili więc zadowo-
leni i wypoczęci.

We wrześniu 34 członków stowarzyszenia wzię-
ło udział w dwudniowej wycieczce w Pieniny. Wy-
cieczkę rozpoczęliśmy od spływu tratwami przeło-
mem Dunajca.                                        cd. na str. 7

W Buczkowicach i Godziszce już świętowano Dzień Seniora. Przy okazji wspominano, 
jak minął emerytom czas od wiosny do jesieni i bawiono się przy muzyce. Natomiast 
w Rybarzowicach obchody Dnia Seniora zaplanowano na 29 października. 

KERiI w Godziszce
Co działo się w tym roku w Kole Emerytów, Ren-

cistów i Inwalidów w Godziszce? Wiosnę tego roku 
powitaliśmy ogniskiem na kompleksie sportowym 
przy „Brzózkach” w Godziszce. Nie było to jednak 
„zwykłe” ognisko, bowiem świętowaliśmy na nim 75. 
urodziny naszego kolegi Józefa Jaska, który przy-
gotował dla nas pyszne duszonki i „coś” pod te du-
szonki. Nie zabrakło też pieczonej na ogniu kiełba-
ski, którą opiekował się nasz młody kolega wspiera-
jący – Janusz Kuboszek. Spędzaliśmy tam czas ze 
śpiewem i wesołymi żartami. 

W lipcu wyruszyliśmy na wycieczkę, której pro-
gram obejmował: Rydlówkę, Ogród Botaniczny Uni-
wersytetu Jagiellońskiego oraz Sanktuarium święte-
go Jana Pawła II w Krakowie. 

cd. na str. 9

Świętowanie seniorów 

Piękna Piękna 

jesień...  jesień...  

i czas  i czas  

pamięci  pamięci  

o tych,  o tych,  

co odeszli...co odeszli...

Fot. I. Zając. Fot. Z. Baron.

Buczkowice.

Godziszka.
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BUCZKOWICE RYBARZOWICE

Szkoła ma wiele kolorów. Przede wszyst-
kim  biało-czerwony. One  pulsują w  naszym 
hymnie, powiewają na fladze i majestatycznie 
królują w polskim godle. 

Szkoła ma wiele innych kolorów, bo każdy, 
kto w niej pracuje i uczy się, dodaje swoją nie-
powtarzalną barwę. 

Wreszcie  szkoła  to  zaczarowana  prze-
strzeń, w której rozmawiają ze sobą bajki i licz-
ba Pi, w towarzystwie piłek, mikroskopów oraz 
globusów. 

Nie  sposób  wymienić  wszystkich  barw 
szkoły, gdyż zmieniają one swoje odcienie, bo 
przychodzimy,  odchodzimy… Takiej  zmiany 
mogliśmy doświadczyć w Szkole Podstawo-
wej im. J. Brzechwy w Godziszce w tym roku. 
W  czerwcu  społeczność  szkolna  pożegnała 

Na tegorocznych XXII Jesien-
nych Dniach Książki gościło w na-
szej gminie czterech autorów pi-
szących dla każdej grupy wieko-
wej. 

Poniedziałek  rozpoczął  się 
od  spotkania  z Agnieszką Frą-
czek z Warszawy,  doktor  habili-
towaną  językoznawstwa, germa-
nistką  i  leksykografką.  Autorka 
napisała wiele  książek  dla  dzie-
ci, w których popularyzuje wiedzę 
o współczesnej polszczyźnie. Pi-
sze w taki sposób, żeby rozbawić, 
zachęcić do czytania  i  jednocze-
śnie nauczyć prawidłowej wymo-
wy i pisowni. Jest laureatką wielu 
nagród, w 2019 r. otrzymała tytuł 

Kolory szkoły Kolory szkoły dyrekcję naszej placówki. Były to wzruszające chwi-
le, padły wyrazy wdzięczności i uznania dla dyrektor 
Żakliny Stwory i wicedyrektor Haliny Lenczowskiej-
Olek odchodzących na zasłużoną emeryturę. Szkol-
ną uroczystość uświetnił swoją obecnością wójt gmi-
ny Buczkowice Józef Caputa, który nie tylko poże-
gnał ustępującą ze stanowiska wieloletnią dyrektorkę 
naszej placówki, ale też powitał i przedstawił obejmu-
jącą od września tę funkcję Agnieszkę Zeman. 

Niezmiennie pozostał z nami Pan Kleks, który na-
dal będzie czarował w naszej szkole, bo nic się nie 
kończy, tylko rozpoczyna się nowy rozdział. A jego 
pierwsza karta została zapisana 1 września, podczas 
uroczystej  inauguracji  roku  szkolnego  2022/2023. 
Nowa dyrekcja została gorąco powitana przez spo-
łeczność szkolną. Następnie przedstawiła wicedyrek-
tor Katarzynę Jagosz i w swoim krótkim wystąpieniu 
zaprosiła wszystkich do wspólnego tworzenia w na-
szej szkole bajkowej atmosfery. 

Sabina Janica-Wojaczek

ŚWIĘTO  ŚWIĘTO  
EDUKACJI NARODOWEJEDUKACJI NARODOWEJ  

Z okazji Dnia Nauczycie-Z okazji Dnia Nauczycie-
la wszystkim nauczycielom la wszystkim nauczycielom 
i pracownikom szkoły życzy-i pracownikom szkoły życzy-
my takich myśli i marzeń, my takich myśli i marzeń, 
które dają się urzeczywist-które dają się urzeczywist-
nić, pięknych i szlachetnych nić, pięknych i szlachetnych 
pomysłów, które podszeptuje pomysłów, które podszeptuje 
serce, cierpliwości i wytrwało-serce, cierpliwości i wytrwało-
ści, aby służba dzieciom tym ści, aby służba dzieciom tym 
starszym i tym młodszym starszym i tym młodszym 
zrodziła wiele szlachetnych zrodziła wiele szlachetnych 
owoców…                                                owoców…                                                
                                      Red.                                      Red.

SPOTKANIA Z PISARZAMI – DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGOSPOTKANIA Z PISARZAMI – DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO

Ambasadora Polszczyzny Litera-
tury Dziecięcej i Młodzieżowej.

Gościem honorowym JDK by-
ła Hanna Greń, pisarka urodzo-
na w Wiśle, ale obecnie mieszka-

jąca w Bielsku-Białej. Debiutowa-
ła w 2014 r.  i od tego czasu nie-
przerwanie  tworzy mroczne  kry-
minały i thrillery. Cykle: „W Trójką-
cie Beskidzkim”, „Śmiertelne wy-
liczanki”,  „Polowanie na Pliszkę” 
czy cykl z Dionizą Remańską, cie-
szą się wciąż niesłabnącą popu-
larnością.  

Zuzanna Wiśniowska, debiu-
tująca autorka książek dla dzieci 
odwiedziła nas w środę. Jej uro-
cza  „Kurka  Bajdurka”  rozbudza 
w małych czytelnikach ciekawość 
świata  i  zachęca  do  obserwacji 
otoczenia,  gdyż  wszędzie  cze-
kają na nas niezwykłe przygody. 
Autorka  jest mamą dwójki dzieci 

i mieszkanką naszej gminy.
W  czwartek  spotkaliśmy  się 

z autorem książki: „Lekko o atle-
tyce czyli historie o polskich spor-
towcach”.  Tomasz Sowa  obec-
nie  mieszka  w  Bielsku-Białej, 
a pochodzi z Godziszki. Ma żonę 
i dwóch synów. Kocha sport, dla-
tego  też stworzył stronę  interne-
tową o historii sportu, a to z kolei 
zaowocowało wydaniem książki. 
Wywiad  z  naszym  tegorocznym 
gościem można było przeczytać 
w Gazecie Gminnej nr 6/2021.

Postanowiłam  porozmawiać 
z naszymi gośćmi, aby przybliżyć 
czytelnikom ich sylwetki. Rozmo-
wy z pisarzami można przeczytać 
na kolejnych stronach GG.

Bożena Jakubiec
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NASI SĄSIEDZI

SPOTKANIA Z PISARZAMI...
– dok. ze str. 2

AGNIESZKA FRĄCZEK: 
POLSZCZYZNA NIE JEST ŁATWA

B.J. Wiemy, że jest Pani adiunktem na wy-
dziale neofilologii Instytutu Germanisty-
ki na Uniwersytecie Warszawskim, a także 
autorką wielu publikacji naukowych. Do-
tychczas napisała pani ok. 90 książek. Jak 
zaczęła się Pani przygoda z pisaniem dla 
dzieci?

Pisanie  dla  dzieci  wbrew  pozorom  ści-
śle wiąże się z moją pracą naukową, w książ-
kach przemycam bowiem wiedzę o  języku – 
piszę na przykład o frazeologizmach, homoni-
mach czy homofonach. To nie są łatwe tema-
ty, już same terminy mogą odstraszyć młodych 
czytelników,  dlatego  staram  się  im  opowia-
dać o języku w sposób przystępny i zrozumia-
ły dla nich. Poprzez zabawę pokazuję, jak cie-
kawy i bogaty jest nasz piękny język ojczysty. 
Staram się wyrabiać u dzieci od najmłodszych 
lat refleksyjne spojrzenie na język. Podpowia-
dam, jak można się językiem bawić. Pokazuję, 
na ile różnych sposobów można wyrazić tę sa-
mą myśl. Wszystko jedno, czy wpuścimy ko-
goś w maliny, zrobimy go w konia, wywiedzie-
my w pole czy nabijemy w butelkę – zawsze 
chodzi o to samo. 
Naszym czytelnikom podoba się Pani za-
bawa słowem. Skąd czerpie Pani inspiracje 
do swoich książek?

Czerpię je… z samego języka. Bo język to 
kopalnia pomysłów! Wystarczy mieć tylko oczy 
i uszy szeroko otwarte. Wiele moich tekstów, 
a  nawet  całych  książek,  powstało  w  opar-
ciu o zjawiska językowe. Inspiracją może być 
wszystko – błędy, pomyłki, przekręty, neologi-
zmy, archaizmy i związki frazeologiczne. Jeśli 
nawet nie piszę o języku wprost, to gdzieś mię-
dzy wierszami bawię się nim, wykorzystując – 
na przykład – wieloznaczności. 
Któraś z książek jest Pani ulubioną?

Nie,  chyba  nie.  Bo  z  książkami  jest  tro-
chę jak z dziećmi – każdej się poświęca czas, 
w  każdą wkłada  się  serce,  każdą  stara  się 
„ulepić” jak najlepiej. Gdybym wskazała jedną, 
czułabym, że krzywdzę inne.
Czy zawsze lubiła Pani tworzyć rymy?

Od zawsze  lubiłam się bawić  językiem – 
i to bardzo! – ale nigdy nie rymowałam. Pierw-
sze rymy stworzyłam więc dopiero na potrzeby 
moich pierwszych wierszy, 20 lat temu.
W swoich książkach popularyzuje Pani wie-
dzę o współczesnej polszczyźnie, czy uwa-
ża Pani, że nasz język jest bardzo trudny?

Tak, zdecydowanie – polszczyzna nie jest 
łatwa.  Spójrzmy  choćby  na  deklinację  rze-
czownika: język polski zna 7 przypadków, nie-
miecki  tylko 4, angielski  niemal w ogóle nie 
deklinuje.  Inny przykład: aspekt czasownika. 
Użytkownicy języka polskiego wyczuwają i na 
co dzień wyrażają różnicę między formami: ro-
biłam – zrobiłam, czytałam – przeczytałam, pi-
łam – wypiłam. W wielu innych językach takie 
niuanse są nieuchwytne, mówiąc wprost: nie 
da się ich wyrazić formą.

Kiedy pisze Pani swoje książki? Co Pani 
pomaga w pisaniu, a co przeszkadza?

Jestem rannym ptaszkiem, piszę więc do 
godzin popołudniowych, później nie potrafię, 
nigdy nie pracuję w nocy. Aby dobrze mi się 
pisało, potrzebuję pogody ducha. Moje teksty 
są pogodne – a w każdym razie chciałabym, 
by takie były, a że nie bardzo potrafię udawać, 
w kiepskim nastroju nie napiszę roześmianego 
wiersza. Nie potrafię! Nie umiem też pisać „na 
kolanie”. Nie napiszę więc wiersza w podroży 
czy między spotkaniami. Potrzebuję do tego 
spokojnego skupienia, ja je nazywam skupie-
niem długodystansowym.
Kto jest pierwszym recenzentem Pani ksią-
żek?

Lubię głośno czytać moje niepublikowane 
teksty podczas spotkań autorskich. Wtedy wi-
dać jak na dłoni, czy udało mi się trafić w gu-
sta młodych czytelników, wyjść naprzeciw ich 
oczekiwaniom. Czy to, co miało być zabawne, 
śmieszy, a to, czym chciałam skłonić do reflek-
sji, rzeczywiście tak działa. Wysyłam też nowe 
teksty mamie. Ma bystre oko, wyłowi każdą li-
terówkę czy powtórzenie. Jej życzliwa krytyka 
jest dla mnie bezcenna.
Jeżeli się Pani chce zrelaksować, to jakiego 
rodzaju książki Pani czyta?

Bardzo  rożne.  Lubię,  kiedy  książka  ma 
w sobie jakąś tajemnicę, coś, co nie pozwala 
się od niej oderwać. Takie tajemnice kryją się 
nie tylko w powieściach sensacyjnych.
Bardzo się cieszymy z Pani przyjazdu do 
nas i z tego, że w ogóle spotyka się Pani 
z czytelnikami. Co dają Pani te spotkania?

Spotkania z czytelnikami to wielka przyjem-
ność, ale też wspaniała lekcja dla autora. Bar-
dzo się cieszę z tej kolejnej lekcji! I najmocniej 
dziękuję za zaproszenie.

HANNA GREŃ:
HANIA BEZ TRUPA NIE UMIE

B.J. Czy bardziej podoba się Pani połącze-
nie określeń Hanna Greń – pisarka, czy 
Hanna Greń – ekonomistka?

Zdecydowanie wolę siebie jako pisarkę, bo 
ekonomistka to był mój zawód, natomiast pi-
sarka to marzenie, które się spełniło.
Bielsko-Biała to Pani miejsce na ziemi?

Owszem,  ale  tak  na  80  procent.  Miesz-
kam w dzielnicy Lipnik Dolny, gdzie mimo dość 
zwartej zabudowy nie odczuwa się miejskie-
go zgiełku, ale wolałabym mieszkać w środku 
lasu, na całkowitym odludziu. Niestety z wie-

lu względów pozostanie to wyłącznie w sferze 
marzeń.
Jak rodzina reaguje na pojawienie się Pani 
nowej książki?

Rodzina zawsze traktuje dzień premiery jak 
święto, które należy odpowiednio uczcić. Tra-
dycją  już  jest, że na stole pojawia się kawa, 
ciastko  i zakupiony obowiązkowo na tę oko-
liczność Jack Daniels.
Gdyby nie mąż-policjant pisałaby Pani po-
wieści kryminalne?

Na pewno pisałabym powieści kryminalne, 
tylko że opisywanie procedur policyjnych nie 
przychodziłoby mi tak łatwo i z pewnością po-
wieliłabym błędy moich kolegów po piórze.
Bohaterowie Pani książek są postaciami 
fikcyjnymi czy prawdziwymi?

Wszyscy bohaterowie moich książek są po-
staciami fikcyjnymi. Nawet ci, których na proś-
bę moich  znajomych  obdarzyłam  ich  dany-
mi personalnymi (np. Daria Skiba, asp. Bartło-
miej Duraj, Katarzyna Bieńkowska. Michał Po-
lak czy Anita Scharmach) mają z nimi wspólne 
jedynie imię i nazwisko.
Czy możemy liczyć w przyszłości na po-
wieść obyczajową, bez wątku kryminalne-
go?

Chyba  jednak nie. Kilkakrotnie  już podej-
mowałam takie próby, lecz zawsze bezwiednie 
dryfowałam w stronę kryminału. Zaprzyjaźnio-
ne pisarki obyczajowe określiły to zwięźle sło-
wami: „Hania bez trupa nie umie”.
Czy uważa Pani, że teraz jest dobry czas 
na pisanie? Czy myślała Pani o tym wcze-
śniej?

Od  dzieciństwa  chciałam  pisać,  niestety 
wszystkie próby kończyły się tym, że po napi-
saniu kilku rozdziałów tekst lądował w koszu. 
Może i dobrze się stało, bo teraz jestem bogat-
sza o lata doświadczeń i obserwacji, przez co 
moje książki z pewnością są pełniejsze, bar-
dziej konkretne.
Jak wygląda u Pani rytuał pisania? Czy to 
zawsze ten sam pokój, to samo biurko, ta 
sama pora dnia, itp.?

Podobno  jestem nietypowa, ale nie mam 
żadnych rytuałów. Mogę pisać w każdym miej-
scu, o każdej porze i w każdych warunkach, 
i jedyne, co staje mi na przeszkodzie to leni-
stwo, przez które robię wszystko, żeby nie ro-
bić nic.
Co Pani najbardziej lubi – tworzyć posta-
ci, wymyślać wątki, zastanawiać się jak 
uśmiercić daną postać?

cd. na str. 4

A. Frączek. H. Greń.
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Najbardziej  lubię  obmyślać  sceny  zabój-
stwa, wchodzić w głowę mordercy, by myśleć 
i odczuwać to, co on.
Jakie książki Pani lubi czytać?

Oczywiście  kryminały.  Lubię  też  polskie 
obyczajówki, a także fantastykę, nie pogardzę 
biografią czy książką dokumentalną o podró-
żach.
Nasi czytelnicy chwalą w Pani książkach 
oczywiście oprócz świetnych wątków kry-
minalnych również to, że akcja rozgrywa 
się w miejscach, które znają. Co decyduje 
o miejscu akcji? Czy możemy liczyć na to, 
że w najbliższym czasie akcja będzie osa-
dzona w naszej miejscowości?

Wolę  pisać  o  miejscach  realnie  istnieją-
cych, które dobrze znam. Z czystego lenistwa, 
bo tak jest dużo łatwiej. Nie muszę się zasta-
nawiać czy sprawdzać na mapie, w którym kie-
runku ma podążać bohater, gdy zamierza np. 
udać się z komisariatu na cmentarz. O kon-
kretnym miejscu akcji decydują potrzeby fabu-
ły, często też wynika ono ze sceny, którą zoba-
czyłam w wyobraźni. Nie wykluczam pojawie-
nia się Buczkowic na kartach którejś z książek. 
Znam je dość dobrze, więc czemu nie?

ZUZANNA WIŚNIOWSKA:
KOKINO ZNACZY PO PROSTU KURA

B.J. Czy Godziszka to miejsce, w którym 
pragnie Pani pozostać na zawsze?

Tak, zdecydowanie, to moje miejsce na zie-
mi. Codziennie  rano wstaję  i  nie wierzę,  że 
otaczają mnie tak cudowne widoki. Wszystko 
tu uwielbiam – przyrodę, która zagląda mi do 
okna  i  ludzi. Muszę przyznać, że nigdzie  in-
dziej nie spotkałam się z taką serdecznością, 
jak tutaj.
Kiedy i skąd wziął się pomysł na napisanie 
książki dla dzieci?

Myśl o tym, by napisać książkę chodziła za 
mną już od dłuższego czasu. Powód był dość 
prozaiczny – dzieci. Odkąd pojawiły się w na-
szym życiu codziennie miałam kontakt z litera-
turą dziecięcą. W ręce wpadały nam przeróżne 
książeczki – z biegiem lat z coraz dojrzalszymi 
i bardziej skomplikowanymi fabułami. W któ-
rymś  momencie  zaczęłam  opowiadać  cór-
ce swoje własne historie. Tak bardzo jej się to 
spodobało, że musiałam wymyślać ich coraz 
więcej. Na kanwie tych doświadczeń powsta-
ła właśnie Kurka Bajdurka, którą postanowiłam 
napisać niedługo po pewnym zimowym space-
rze, kiedy to w okolicznych polach, wśród śnie-
gu natrafiliśmy z dzieciakami na niecodzienne 
znalezisko – dziwną skorupę... Jak się okazało 
– była to skorupa dyni. To był bezpośredni im-
puls, żeby usiąść i napisać książkę.
Czy długo trwało powstawanie historii 
o Kurce Bajdurce? Czy możemy liczyć na 
ciąg dalszy jej przygód?

Sam proces twórczy nie był długi. Opowia-
danie powstało w ciągu tygodnia  lub dwóch, 
wliczając w to poprawki. Jak się ma natchnie-
nie, praca idzie bardzo szybko. Bajdurka na ty-

le spodobała się rodzinie i znajomym, że od ra-
zu powstał też pomysł, by stworzyć z tego całą 
serię. Dlatego myślę, że można liczyć na ciąg 
dalszy. Mam ogromną nadzieję, że to się uda. 
Mogę nawet zdradzić, że od dłuższego cza-
su w archiwum  leży  także ukończona druga 
część przygód Kurki i Myszatego. Jedyne, co 
mnie blokuje, to finanse na jej wydanie.
Prowadzi Pani swoje wydawnictwo. Jak do 
tego doszło i skąd wzięła się nazwa Koki-
no?

Założenie wydawnictwa było sprawą cał-
kiem  naturalną.  Żeby  samodzielnie  wydać 
książkę musiałam mieć  firmę. Po wyrażeniu 
wszystkich za i przeciw wraz z mężem założy-
liśmy Wydawnictwo Kokino. Nazwa wzięła się 
z języka esperanto i oznacza po prostu kurę. 
Na pomysł ten wpadł mój mąż, a ja od razu mu 
przyklasnęłam – nie mogło być inaczej.
Pisze Pani dla dzieci, a jakiego typu litera-
turę czyta do przysłowiowej poduszki?

Czytam  różne  książki,  choć  czasu  na  to 
pozostaje niewiele, gdy ma się w domu małe 
dzieci. Staram się nie ograniczać gatunkowo, 
choć wiadomo, że każdy ma pewne preferen-
cje. Ostatnio dokształcam się w temacie baj-
koterapii i zamierzam jeszcze pogłębić swoją 
wiedzę w tym zakresie, ale na co dzień lubię 
powieści.
Oprócz pisania, ma Pani jeszcze inne pa-
sje?

Przez ostatnie  lata dom stał się moją pa-
sją. Bardzo lubię fotografować (robię to bardzo 
amatorsko), podróżować i chodzić po górach. 
Daje mi to dużo satysfakcji.
Czy jest Pani w stanie podać jakieś wska-
zówki dla przyszłych pisarzy i wydawców?

Myślę, że jeśli kogoś ciągnie do pisania, to 
powinien dbać o to, by mieć różnorodne życie 
– to w końcu ono pisze najlepsze scenariusze. 
Warto być czujnym i dostrzegać wokół siebie 
różne detale, które z biegiem czasu mogą uło-
żyć się w pewną całość, stając się  idealnym 
materiałem np. na powieść. Wydawcom mogę 
z kolei podpowiedzieć – bądźcie wytrwali i po-
stawcie na dobry biznesplan. Zadbajcie także 
o dystrybucję, która jest kluczem w tej branży. 
Powodzenia!

Już od 22 lat, nieprzerwanie, co 
roku, Gminny Ośrodek Kultury 
w Buczkowicach i Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Stanisława Staszica 
w Buczkowicach wraz z filiami, 
organizują Jesienne Dni Książki. 

Współorganizatorem  jest  powiat  bielski. 
Nawet  lata pandemiczne nie spowodowały 

Jesienne  
Dni Książki

4 września w Godziszce odbyło się trady-
cyjnie przygotowane przez Koło Gospodyń 
Wiejskich coroczne święto plonów organizo-
wane na zakończenie żniw. Dożynki rozpo-
częto święceniem przyniesionych plonów do 
kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Szka-
plerznej w Godziszce, następnie rozpoczęła 
się uroczysta msza święta odprawiona przez 
ks.  proboszcza Jarosława Krutaka. Staro-
stami tegorocznych dożynek byli Katarzyna 
i Szymon Ziajkowie. Po mszy gospodynie 
częstowały zebranych poświęconymi kawał-
kami chleba.                                              MB-C

DOŻYNKI W GODZISZCEDOŻYNKI W GODZISZCE

Spotkanie w bibliotece w Godziszce.

Z. Wiśniowska.
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przerwy w działaniach, kiedy to wszystkie wy-
darzenia  zostały  przeniesione w  przestrzeń 
on-line.

Jesienne Dni Książki to kilkudniowa impre-
za, na którą składa się szereg działań. Są to 
między  innymi, odbywające się w gminnych 
placówkach bibliotecznych, spotkania z auto-
rami książek. W tym roku gościliśmy Agniesz-
kę Frączek, Hannę Greń, Zuzannę Wiśniow-
ską i Tomasza Sowę. Kolejnym wydarzeniem, 
skierowanym głównie do najmłodszych czytel-
ników, są quizy, zagadki oraz ciekawe zaba-
wy z książką pod nazwą  „Biblioteka otwarta 
dzieciom”. Mają one na celu zachęcenie dzieci 
do częstszego sięgania po literaturę i pokaza-

nie, że nie tylko urządzenia cyfrowe, ale rów-
nież czas poświęcony książce może być do-
brą zabawą.

Centralnym wydarzeniem przedsięwzięcia 
są dwa konkursy o zasięgu wojewódzkim. Jest 
to konkurs literacki „Chcecie bajki… oto bajka” 
i plastyczny na eko bohatera literackiego pn. 
„Zielono mi”. W tym roku na konkursy wpłynę-
ło łącznie równo 400 prac – 89 bajek i 311 ilu-
stracji. 

Komisje konkursowe miały nie lada zada-
nie, aby z tak dużej ilości nadesłanych dzieł, 
które jak podkreślały prezentowały bardzo wy-
soki poziom, wyłonić te najlepsze. W efekcie 
zostały nagrodzone aż 93 osoby. 

Wszyscy  laureaci  zostali  zaproszeni  na 
uroczyste podsumowanie, połączone z wysta-
wą wyróżnionych  ilustracji  i wręczeniem na-
gród, które odbyło się 22 października w So-
kolni w Buczkowicach. Na uczestników czeka-
ła również niespodzianka w postaci spektaklu 
pn. „Pod-Grzybek” w wykonaniu grupy teatral-
nej GOK „ZwT”. 

Z pełnymi tekstami protokołów obu konkur-
sów oraz z fotorelacją z wydarzeń można się 
zapoznać na stronie internetowej GOK www.
gokbuczkowice.com zakładka Wydarzenia.

Przedsięwzięcie  honorowym  patronatem 
objęli Starosta Bielski Andrzej Płonka  i Wójt 
Gminy Buczkowice Józef Caputa.                  JF

GRY I MY
1  października  2022  r.  peł-

ną parą ruszył nowy młodzieżo-
wy projekt pn. „GRY I MY” reali-
zowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Buczkowicach. Projekt 
skierowany do młodzieży w wie-
ku 13-19  lat z wszystkich czte-
rech  sołectw  gminy  Buczkowi-
ce został  dofinansowany w  ra-
mach Programu Równać Szan-
se  Polsko-Amerykańskiej  Fun-
dacji Wolności administrowane-
go  przez  Fundację Civis Polo-
nus.

Wiodącym tematem projektu 
są bardzo popularne w ostatnim 
czasie gry planszowe, a jego ce-
lem –  rozwój kompetencji  spo-
łecznych  i emocjonalnych mło-
dych ludzi. Projekt ma rozwijać 
umiejętności organizacyjne, na-
wiązywania  relacji,  komunika-
tywność, współpracę,  kreatyw-
ność,  a  także  umiejętność  ra-
dzenia sobie w przeróżnych sy-
tuacjach. Chodzi o to, aby mło-
dzi  ludzie  działali  aktywnie  na 
rzecz swojego środowiska, po-
znali  swoje możliwości  i  uwie-
rzyli w siebie. W ramach projek-

tu odbędą się różnorodne dzia-
łania:  m.in.  warsztaty  pozna-
wania  i  tworzenia gier,  spotka-
nia z planszówkami, wyjazd do 
escaperoomu i turnieje gier. Mło-
dzież będzie mieć szansę stwo-
rzenia swojej własnej gry  i zor-
ganizowania jej turnieju. Nie za-
braknie  także  innych  atrakcyj-
nych i integracyjnych działań. 

Na  chwilę  obecną  zwar-
ta  i  gotowa  do  działania  mło-
dzież ruszyła z warsztatami two-
rzenia  gier,  które  –  prowadzo-
ne  przez Adriana  Bindę  –  za-
skakują  i  otwierają  przed  nimi 
nowe możliwości. Na początek 
trzeba było liznąć teorii, a także 
zasad  grania,  potem młodzież 
przeszła do  testowania gier na 
własnej skórze. Zaprezentowa-
ne gry planszowe, towarzyskie, 
karciane, logiczne, strategiczne, 
drużynowe, kooperacyjne zrobi-
ły na uczestnikach duże wraże-
nie. Takie przeżycia z pewnością 
są im potrzebne, bowiem muszą 
znaleźć inspirację do stworzenia 
swojej własnej gry. 

Jesień szykuje się dla uczest-
ników projektu aktywnie, oprócz 
warsztatów, czeka ich wycieczka 
na turniej gier i do escaperoomu, 

a  także  jedno z najważniejszych 
projektowych wydarzeń, czyli or-
ganizowane przez nich spotkanie 
z grami planszowymi  „Gry  i my” 
dla  wszystkich  chętnych. Odbę-
dzie się ono 25 listopada 2022 r. 
w godz. 16:00-18:00 w Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej w Buczko-
wicach.  Już dziś  serdecznie  za-
praszamy dzieci, młodzież i doro-

słych.                                    E.J-P

Projekt pn. „GRY I MY” 
realizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Buczkowicach 
został dofinansowany w ramach 
Programu Równać Szanse Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności 
administrowanego przez Fundację 
Civis Polonus.

Warsztaty.

Spotkanie z Hanną Greń. Spotkanie z Tomaszem Sową. Biblioteka otwarta dzieciom. 
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Jednostka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Buczkowicach 
obchodzi w tym roku 125-lecie 
powstania, proszę na początek 
przypomnieć trochę jej historii.  

OSP  w  Buczkowicach  (po-
czątkowo  jako Ochotnicza Straż 
Ogniowa)  powstała  latem  1897 
roku.  Jej  założycielami  byli:  kie-
rownik szkoły Gustaw Herrglotz, 
lekarz Franciszek Miodoński, wójt 
Józef Gluza i właściciel restaura-
cji  „Na  Kolanie” Wojciech  Kubi-
ca. Powstanie Ochotniczej Stra-
ży Ogniowej wynikało  z  potrzeb 
chwili,  szerzyła  się  bowiem  pla-
ga  pożarów.  Pierwsze  lata  nie 
były  łatwe.  Brakowało  budynku, 
sprzętu i odpowiedniego wyszko-
lenia, a wystarczy np. wspomnieć, 
że w  latach  1897-1923  (jak  po-
dają kroniki) straż ogniowa gasi-
ła ponad 100 pożarów w Buczko-
wicach i okolicy, uczestniczyła też 
kilkakrotnie w akcji powodziowej. 
Mimo różnorakich trudności straż 
systematycznie wzbogacała swój 
ekwipunek.  Zaczęła  od  prostej 
czterokołowej sikawki i kilku węży 
parcianych. Z  latami przybywało 
specjalistycznego sprzętu gaśni-
czego, umundurowania, zmieniały 
się samochody gaśnicze. W cza-
sie wszystkich  tych  lat szczegól-
ną uwagę zwracano także na wy-
szkolenie  strażaków. W  połowie 
lat  dwudziestych XX wieku pod-
jęto trud budowy remizy, głównie 
siłami  społecznymi,  korzystając 
z ofiarności mieszkańców Bucz-
kowic. Budowę zakończono w ro-
ku 1936. 

Pierwszą po wojnie ważną uro-
czystością w Buczkowicach było 
nadanie jednostce OSP sztanda-
ru i poświęcenie go w roku 1945. 

W roku 1990 rozpoczęto kolej-
ny etap rozbudowy remizy, zakoń-
czono go w 2007 roku, tuż przed 
jubileuszem 110-lecia OSP. Tylko 

w ciągu ostatnich siedmiu lat wy-
posażono  jednostkę  w  dwa  sa-
mochody  gaśnicze,  zbudowano 
piętro nad garażem, nadbudowa-
no  wieżę,  pokryto  dach  blachą. 
Przez minione 110 lat przewinęły 
się przez jej szeregi rzesze stra-
żaków-ochotników. 
Jak obecnie wygląda działal-
ność jednostki, jaki rodzaj dzia-
łań ratowniczych i innych po-
dejmuje buczkowicka OSP? 

Najłatwiej  byłoby  odpowie-
dzieć, że OSP Buczkowice podej-
muje  wszystkie  działania  jakich 
wymagają okoliczności, ale to by 
było zbyt proste. W systematyce 
strażackiej  zagrożenia  dzieli  się 
najogólniej na pożary i miejscowe 
zagrożenia. Tych drugich jest zde-
cydowanie więcej – w 2021 roku 
70%  interwencji  dotyczyło  miej-
scowych zagrożeń: wypadków sa-
mochodowych, plam oleju,  likwi-
dacji gniazd owadów, podtopień, 
powodzi  itp. Różnorodność zda-
rzeń, którym musimy stawić czo-
ła, wymaga od nas wszechstron-
nego  przygotowania  i  nieustan-
nego  podnoszenia  kwalifikacji, 
stąd  ochotnicy  naszej  jednostki 
są przeszkoleni w zakresie kwa-
lifikowanej pierwszej pomocy, ra-
townictwa  technicznego,  działań 
wysokościowych,  kierowania  ru-
chem czy też współpracy z Lotni-
czym Pogotowiem Ratunkowym.

Oprócz  działań  ratowniczych 
realizujemy  również  działania 
o  charakterze  zmierzającym  do 
poprawy  szeroko  rozumianego 
bezpieczeństwa  mieszkańców. 
Wśród tych działań można wymie-
nić zabezpieczenie imprez gmin-
nych, szkolenia z pierwszej pomo-
cy oraz szkolenie młodzieży. 
W jaki sposób wasza jednostka 
włączyła się w zwalczanie stanu 
epidemii w latach 2020-2021? 

Okres  obostrzeń  związanych 

z COVID-19 był okresem trudnym 
dla wszystkich,  również dla stra-
żaków. Włączaliśmy się w zwal-
czanie  epidemii  w  ramach  za-
dań  zleconych przez gminę,  ale 
przede  wszystkim  Ochotnicze 
Straże Pożarne stanowiły w  tym 
okresie bardzo silne wsparcie dla 
ratownictwa medycznego. Może 
nie wszyscy wiedzą, ale ratownicy 
z naszej jednostki wyjeżdżali wie-
lokrotnie w celu udzielenia pierw-
szej pomocy kiedy nie było żadnej 
wolnej karetki w okolicy.
Ilu strażaków liczy jednostka? 
Kto nią zarządza?  

Ochotnicza  Straż  Pożarna 
w  Buczkowicach  liczy  aktualnie 
65 członków czynnych, w tym 35 
ratowników  należących  do  Jed-
nostki  Operacyjno-Technicznej 
(JOT). W grupie  JOT są straża-
cy z uprawnieniami do wyjazdów 
alarmowych. To bardzo dobra sta-
tystyka, która nabiera szczególne-
go znaczenia w przypadku ogło-
szenia  alarmu  np.  w  godzinach 
pracy – zawsze znajdą się ratow-
nicy gotowi do wyjazdu. Jeszcze 
nigdy  nie  zdarzyła  się  sytuacja, 
żeby  nasza  jednostka  nie  była 
w stanie wyjechać do zdarzenia 
z powodu braku ludzi.

Zgodnie ze statutem OSP, naj-
ważniejszym  organem w  naszej 
jednostce  jest  walne  zebranie 
członków OSP, a organem wyko-
nawczym jest 9-osobowy zarząd. 
W  przypadku  ochotniczej  straży 
pożarnej należy rozróżnić dwa ob-
szary działalności: organizacyjną 
oraz bojową. Za wszelkie działa-
nia związane z utrzymaniem goto-
wości bojowej jednostki odpowia-
da naczelnik. 

Trzeba  jednak wyraźnie pod-
kreślić, że nasze stowarzyszenie 
tworzą  ludzie,  którym  zależy  na 
bardzo  dobrym  funkcjonowaniu 
jednostki  i każdy, w miarę możli-

wości, dokłada swoją cegiełkę do 
realizacji tego celu.
Nie sposób nie zapytać o kwe-
stie wyposażenia technicznego 
jednostki.

Na  podziale  bojowym  OSP 
Buczkowice  aktualnie  znajdu-
ją się 4 samochody: dwa średnie 
wozy  bojowe  (Mercedes  Atego 
i Star 266) oraz dwa lekkie (Ford 
Transit i Land Rover). Dzięki tym 
samochodom  jesteśmy  gotowi 
do podejmowania działań zarów-
no na terenie zamieszkanym, jak 
i w trudniej dostępnych częściach 
naszej gminy, ale nie tylko. OSP 
Buczkowice jest jednostką stano-
wiącą część Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). 
Oznacza to, że Stanowisko Kiero-
wania w PSP Bielsko-Biała może 
zadysponować ratowników naszej 
jednostki do działań poza gminą. 

Oprócz  samochodów  posia-
damy mnóstwo wyposażenia nie-
zbędnego do prowadzenia dzia-
łań – nie sposób opisać wszyst-
kiego. Jesteśmy przygotowani do 
likwidacji zagrożeń o każdym cha-
rakterze i w każdych warunkach. 
Cały  czas  poprawiamy  stan  na-
szego wyposażenia  i  „dozbraja-
my” się w najnowszy sprzęt. Jest 
to możliwe dzięki zaangażowaniu 
samych strażaków, ale także dzię-
ki  środkom,  które  pozyskujemy 
z  budżetu  gminy  oraz  zbiórkom 
prowadzonym  wśród  mieszkań-
ców. Dzięki temu mogliśmy kupić 
np. kamerę termowizyjną, czujnik 
tlenku węgla i innych niebezpiecz-
nych gazów czy wymienić część 
starych hełmów strażackich.

Najważniejszym  „wyposaże-
niem” każdej jednostki są jednak 
ludzie. Tego na szczęście mamy 
bogactwo.
A jak wygląda kwestia młodzie-
ży? Czy młodzi ludzie są zainte-
resowani służbą w OSP?

Co słychać w organizacjach 

pozarządowych? OSP BUCZKOWICE
W trzeciej odsłonie 
cyklu prezentujemy 
najstarsze działające 
na terenie naszej gminy 
stowarzyszenie, jakim jest 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Buczkowicach. Poniżej 
rozmowa z naczelnikiem 
OSP Buczkowice 
druhem Robertem 
Chrapczyńskim.  

Spotkania młodzieżowe. Podczas akcji. 
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Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza przy OSP Buczkowice dzia-
ła  bardzo  prężnie.  W  poprzed-
nich  2  latach  7  członków  MDP 
uzyskało uprawnienia do prowa-
dzenia działań ratowniczo-gaśni-
czych.  Cały  czas  szkolimy mło-
dych adeptów sztuki. Staramy się, 
aby zajęcia w ramach MDP były 
również przydatne w codziennym 
życiu młodych  ludzi,  dlatego  na 
zbiórkach, oprócz  typowych ele-
mentów  szkolenia  strażackiego, 
uczymy  młodzież  pierwszej  po-
mocy czy gaszenia pożaru oleju 
na patelni w domu. Zbiórki MDP 
Ogniki Buczkowice odbywają się 
w każdą środę o godzinie 17:00 
w remizie OSP. Zapraszamy ser-
decznie wszystkich chętnych.
Jakie macie potrzeby, jakie pla-
ny dotyczące rozwoju Waszej 
jednostki?  

Czas płynie, a nasze wozy nie-
stety nie stają się coraz młodsze. 
Już  dzisiaj  stoimy w obliczu  ko-
nieczności zakupu nowego wozu 
strażackiego,  który  będzie  gwa-
rantował  utrzymanie  gotowości 
bojowej.  Cały  czas  rozważamy 
różne  warianty  i  zastanawiamy 
się, jaki wóz najlepiej sprosta zda-
rzeniom, z  jakimi mamy do czy-
nienia. Przed nami  również per-
spektywa budowy nowego gara-
żu, ponieważ aspekty techniczne 
nie  pozwalają  na wprowadzenie 
nowego wozu do garażu, w któ-
rym parkujemy Stara.

Oprócz  kwestii  wyposażenia 
najważniejszym  aspektem  roz-
woju jest ciągłe podnoszenie na-
szych  kwalifikacji  –  zarówno  ra-
towników w grupie JOT, jak i mło-
dzieży, która za jakiś czas przej-
mie schedę i będzie stała na stra-
ży bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy. 
Dziękuję bardzo za rozmowę.

rozmawiał Jerzy Kanik

17 września odbył się 22. Rajd Rowerowy,  już 
po raz drugi połączony z grą terenową, która cieszy 
się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozszyfrowanie zaga-
dek sprawiło pewnie więcej kłopotów – na prośbę 
zeszłorocznych uczestników podnieśliśmy poziom 
trudności, co miało uatrakcyjnić przejazd przez po-
szczególne punkty kontrolne. 

W tegorocznym rajdzie udział wzięło aż 283 ro-
werzystów z różnych zakątków Podbeskidzia i nie 
tylko. Każdy uczestnik rajdu trasę pokonywał indywi-
dualnie, bądź w grupach składających się z uczniów 
placówek szkolnych, członków rodzin, najbliższych 
znajomych  lub przyjaciół. Rowerzyści delektowali 
się rześką, jesienną aurą tego uroczego choć chłod-
nego dnia, podziwiając piękną rowerową infrastruk-
turę naszej gminy, która otrzymała certyfikat „Gmi-
na Przyjazna Rowerzystom”. Gratulujemy i dzięku-
jemy za nominację! 

Trasa  oczywiście  była  dowolna,  każdy  mógł 
przejechać tyle kilometrów, ile chciał, ale nie mógł 
ominąć  sześciu  punktów  kontrolnych,  na  których 
czekały  zadania  do  wykonania,  także  sprawno-
ściowe przygotowane przez strażaków z Godzisz-
ki. Uczestnicy  rajdu, przemierzając dzielnie  trasę 
i rozwiązując zadania w punktach kontrolnych, uzy-
skali odpowiedź, którą było przewodnie hasło rajdu: 
„Gmina Buczkowice miejsce przyjazne rowerowym 

turystom”. Odgadnięcie hasła upoważniało do od-
bioru upominku – niespodzianki na mecie rajdu. Po-
nadto odbyło się losowanie nagród głównych, w tym 
roweru.

Na mecie, na uczestników czekały liczne atrak-
cje w postaci stacji zabawowych dla dzieci oraz ani-
macji przygotowanych przez Teatr Ognia Tesserakt. 
Gościł u nas także mistrz Polski i świata akrobatyki 
rowerowej Szymon Chrószcz. Nie mogło zabraknąć 
ogniska i pieczonej kiełbaski, a na bardziej wyma-
gających koneserów smaków czekał foodtruck RPG 
Zapiekanka Joana z przepysznymi zapiekankami, 
frytkami oraz napojami. 

Sprzyjająca  pogoda,  rodzinny  klimat  imprezy 
oraz zadowolenie i uśmiechy na twarzach uczest-
ników były największą nagrodą dla organizatorów 
przedsięwzięcia.

Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznym 
rajdzie, a także strażakom z OSP w Buczkowicach, 
Rybarzowicach, Godziszce  i Kalnej oraz wszystkim 
partnerom za pomoc w organizacji naszego przedsię-
wzięcia. Realizacja rajdu byłaby niemożliwa bez Was! 
Zapraszamy na fotoreportaż z przedsięwzięcia na na-
szej stronie internetowej www.gokbuczkowice.com.

Pamiętajcie, czekamy na Was w przyszłym ro-
ku z kolejną ciekawą edycją rajdu! Organizatorem 
rajdu był Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach. 

S. K-B 

Przejechał 22. Rajd Rowerowy

ŚWIĘTOWANIE SENIORÓW: NADZIEJA
– dok. ze str. 1

Po spływie wyjechaliśmy kolejką krzesełkową 
na szczyt Palenicy. W pierwszym dniu wycieczki 
zwiedziliśmy  jeszcze wąwóz Homole  i spacerem 
po uzdrowisku w Szczawnicy pełni wrażeń uda-
liśmy się na nocleg w miejscowości Kluszkowce, 
gdzie do posiłku przygrywała nam miejscowa ka-
pela góralska. W drugim dniu zwiedziliśmy Czer-
wony Klasztor na Słowacji, dwa polskie zamki – 
w Czorsztynie i Niedzicy, a następnie udaliśmy się 
stateczkiem na rejs po zalewie Czorsztyńskim.

W  październiku  tradycyjnie  świętowaliśmy 
Dzień Seniora. Na nasze spotkanie przybyli  go-
ście: wójt gminy Józef Caputa, dyrektor GOK Moni-
ka Bernecka-Caputa i kierownik GOPS-u Katarzy-
na Konior. W imieniu zaproszonych gości wójt gmi-
ny złożył serdeczne życzenia wszystkim obecnym 
uczestnikom. Spotkanie przebiegało w bardzo mi-
łej atmosferze przy smacznym posiłku oraz zaba-

wie tanecznej, której oprawę muzyczną przygotował 
i prowadził nasz niezawodny Henryk Kluz.

Zarząd  stowarzyszenia  składa  podziękowanie 
wójtowi gminy Buczkowice i jego pracownikom za fi-
nansowe wsparcie imprez organizowanych dla na-
szych członków.

Cecylia Okwieka,
prezes Stowarzyszenia „Nadzieja”

Na trasie rajdu.

Szkolenie. 
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HISTORIA

Buczkowice w połowie XIX wieku rozpoczęły drogę ku sławie w dzie-
dzinie wyrobu mebli giętych. Nową technologię wyrobu tego rodzaju 
mebli, opartą na wykorzystaniu plastycznych możliwości drewna buko-
wego, poddanego obróbce wodnej i termicznej, a także wykorzystaniu 
śrub do łączenia elementów tych mebli w miejsce niedoskonałego kle-
ju, opracował w połowie XIX wieku Michael Thonet, wyuczony cieśla. 
Wszystko to działo się w Boppart, rodzinnej miejscowości M. Thoneta 
w niemieckiej Nadrenii, gdzie cieśla prowadził swój warsztat stolarski. 

ny. Z początkiem 1878 r. powstała nowa spół-
ka pod nazwą Rudolf Wagner et Comp., na-
stawiona  na  produkcję mebli  giętych  i  papy 
(!). Produkcji tego drugiego asortymentu jed-
nak nie podjęto, koncentrując się na meblach 
i tworzeniu solidnego zaplecza surowcowego 
i produkcyjnego dla spółki. Powstał wtedy tar-
tak parowy i duża giętarnia w Piwnicznej w Be-
skidzie Sądeckim. 

Fabryka zyskiwała coraz szerszy  rozgłos 
i uznanie wśród znawców technologii produk-
cji mebli giętych. W roku 1882 spotkało ją wy-
różnienie  brązowym medalem  na  konkursie 
w Wiedniu. Uznanie zyskały innowacje w dzie-
dzinie produkcji krzeseł. Wszystko zdawało się 
zmierzać w pożądanym kierunku. 

Jednak w roku 1883 nastąpił krach. Wspól-
nik Rudolfa Wagnera  Franciszek  Ferdinand 
Schuster dopuścił się kradzieży z konta fabry-
ki 100.000 florenów, po czym ślad po nim za-
ginął. Stan zupełnej klęski został dopełniony 
przez pożary tartaku i giętarni w Nowosądec-
czyźnie.  Istniejąca formalnie spółka znalazła 
się w stanie upadłości, a jej majątek został wy-
stawiony na licytację. 

Licytacja komornicza zakończyła się  tym, 
że nabywcą „starej fabryki” z dobrodziejstwem 
inwentarza  została…  Emilia  Wagner,  żona 
Rudolfa i fabrykantka mebli giętych z ul. Wy-
zwolenia. Nazwisko Rudolfa Wagnera zniknę-
ło z grona czynnych fabrykantów. Stało się to 
w roku 1885. Od tego czasu (1885 r.) Emilia 
Wagner pod własnym nazwiskiem produkowa-
ła meble gięte w obiektach przy ul. Wyzwole-
nia oraz w „starej fabryce”. 

Zmianę w tej sytuacji spowodował pożar fa-
bryki szpagatu i przędzalni lnu i włókna konop-
nego przy ulicy Lipnickiej, należących do Juliu-
sa Deutscha i Josefa Grünbauma. Pożar ten wy-
buchł w roku 1887 i był na tyle dotkliwy, że fa-
brykanci  postanowili  zlikwidować  swe  intere-
sy w Buczkowicach, a budynek sprzedać gmi-
nie. Ta bowiem poszukiwała lokali mogących słu-

dzonej przez jej męża Rudolfa. Czas pokazał, 
że na tym rola bystrzańskiego tartaku się nie 
kończyła.

Rudolf Wagner był przedsiębiorcą myślą-
cym. Przewidywał dobrą koniunkturę dla mebli 
giętych, które zyskiwały coraz większe uzna-
nie na rynku europejskim. W roku 1870 zakupił 
od likwidowanej w Buczkowicach fabryki suk-
na Braci Kolbenheyer  obiekt  „starej  fabryki” 
przy obecnej ulicy Lipowskiej, róg Grunwaldz-
kiej, z działającym w niej foluszem. Tym spo-
sobem został właścicielem drugiego we wsi fo-
lusza i wytwórni mebli giętych.

W roku 1873 doszło do ciekawej rodzinnej 
transakcji. Rudolf Wagner  sprzedał  swój  fo-
lusz oraz działającą przy nim fabryczkę mebli 
giętych przy ul. Wyzwolenia swej żonie Emi-
lii. Sam zaś pozostał właścicielem „starej  fa-
bryki” i działającej tam walkowni, której los był 
przesądzony. W roku 1873 działalność folusza 
została wstrzymana. Wiązało się to z powsta-
niem spółki Rudolfa Wagnera z firmą Wentzl 
& Com., która podjęła produkcję mebli giętych. 
Fabryka  została w  roku  1873  zorganizowa-
na w „starej fabryce”, a budynek od tego roku 
przez wiele następnych lat był miejscem, gdzie 
produkowane były „meble giynte, rżniynte i ło-
gibane”, jak mawiano we wsi. 

Firma się rozwijała i zdobywała rynki zby-
tu,  wychodząc m.in.  do  Krakowa.  Ogłosze-
nie w czasopiśmie „Czas” z  tego okresu do-
wodzi handlowej aktywności spółki Wagnera. 
W Buczkowicach od roku 1873 działały więc 
już dwie fabryki mebli giętych: Rudolfa Wagne-
ra i Wentzla & Com. oraz Emilii Wagner. 

Rudolf Wagner  rozstał się ze swym part-
nerem, spółką Wentzla pod koniec roku 1877. 
Zaś obok Wagnera pojawił się kolejny wspól-
nik,  Franciszek  Ferdinand  Schuster,  bielsz-
czanin,  w  kręgach  przemysłowców  niezna-

PIONIERZY BUCZKOWICKIEGO MEBLARSTWA

Zapytacie pewnie, jak ma się ciesiołka do 
stolarza-wynalazcy. A no tak, jak folusznik do 
producenta mebli  giętych. W  takiej  sytuacji 
znalazł się w Buczkowicach Rudolf Wagner. 
Jego ojciec pochodził z Zielonej Góry i zajmo-
wał się zawodowo folowaniem (spilśnianiem) 
tkanin. Jego syn Rudolf, wierny rodzinnej tra-
dycji, też został folusznikiem. Nie wiemy, kie-
dy Rudolf Wagner przeprowadził się w nasze 
strony, ale wiemy, że w połowie XIX wieku kie-
rował foluszem Karla Schrötera w Żywcu Za-
błociu. W  roku 1859 poślubił Emilię Kupper, 
córkę bielskiego sukiennika. Ten związek przy-
czynił się do zakupu przez Wagnera nierucho-
mości oznaczonej numerem 149 w Buczkowi-
cach, przy obecnej ul. Wyzwolenia i ogranicza-
nej obecnymi ulicami Leszczynową i Fabrycz-
ną. Grunty te, historycznie rzecz ujmując, by-
ły częścią rozległego zarębka Cadrów, na któ-
rym z czasem pojawili się Maciej i Katarzyna 
Więzikowie. Ta przestrzeń znana jest młodszej 
części naszej społeczności jako „fabryka We-
cha”. Wiemy, że już w roku 1863 Rudolf Wa-
gner przebywał w Buczkowicach. Potwierdził 
to urzędowym dokumentem magistrat w Białej.

Tu nad młynówką Wagner wybudował fo-
lusz  napędzany  kołem wodnym. Walkownia 
służyła mieszkańcom wsi, ale głównie bielskim 
sukiennikom. Był to rok 1863, jeśli nie 1862.

Folusznik Wagner był człowiekiem ciekawym 
nowości technicznych. Dlatego zainteresował się 
wynalazkiem Michaela Thoneta. Rozpoczął też 
pierwsze eksperymenty nad podjęciem produk-
cji mebli giętych metodą tego wynalazcy. Wiele 
przesłanek świadczy, że podjęcie tych prób mia-
ło miejsce równolegle z uruchomieniem folusza. 
Dlatego cały obiekt, służący Wagnerowi na cele 
walkowni, był zdecydowanie obszerniejszy, ani-
żeli  ten rodzaj działalności wymagał. Również 
dlatego możliwe było równoległe prowadzenie 
dwóch rodzajów działalności – foluszniczej i wy-
robu mebli.

Tu należy powrócić do sprawy małżeństwa 
Rudolfa i Emilii Wagnerów. Możemy to zrobić, 
bo znamy dalszy rozwój sytuacji w tym mał-
żeństwie. Jest raczej pewne, że małżonkowie 
mieli umowę o rozdzielności majątkowej. Za-
dziwiająca  jest zbieżność  roku 1863 w dzia-
łalności Rudolfa z zawarciem również w 1863 
r. umowy dzierżawy  tartaku w Bystrej. Umo-
wę tę zawarła Emilia Wagner z miastem Biel-
skiem, które w tym czasie było właścicielem te-
go tartaku. Roczny czynsz dzierżawny wynosił 
500 florenów, dzierżawa trwała do roku 1890.

Uzasadnione  jest  stwierdzenie,  że dzięki 
tartakowi Emilia Wagner mogła być dostawcą 
drewna bukowego dla produkcji mebli giętych, 
wytwarzanych w niewielkiej wytwórni, prowa-

Plan folusza i wytwórni 
mebli giętych.

Wagner 
Wentzl & 
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żyć utworzeniu we wsi szkoły. Transakcja zosta-
ła sfinalizowana w marcu roku 1888. Gmina sta-
ła się właścicielem rozległego budynku fabrycz-
nego. W jego lewej części na I piętrze powsta-
ła pierwsza we wsi szkoła ludowa, zaś II piętro 
zostało przeznaczone na mieszkanie dla rodziny 
nauczycielskiej – Antoniego Pindla. 

Pozostałej  produkcyjnej  części  budynku 
gmina nie miała możliwości odnowić po poża-
rze, a potem sensownie wykorzystać. Emilia 
Wagner postanowiła wydzierżawić od gminy 
tę właśnie część budynku i urządzić w niej fa-
brykę mebli giętych. 4 października 1889 uzy-
skała na to pozwolenie. Było to możliwe, bo-
wiem zostały tu przeniesione maszyny wyko-
rzystywane w fabryce należącej do Emilii Wa-
gner przy ulicy Wyzwolenia. Fabryka zyskała 
warunki  umożliwiające  zwiększenie  produk-
cji. Po  tej przeprowadzce cały  teren przy  tej 
ulicy wraz z zabudowaniami, własność Emi-
lii Wagner, przestał służyć celom przemysło-
wym. Folusz bowiem został unieruchomiony 
już w roku 1884.

Aby  jednak obiekty wykorzystać, Wagne-
rowa podjęła starania, by w zabudowaniach 
folusza i fabrycznych uruchomić młyn zbożo-
wy i piekarnię, a część pomieszczeń przezna-
czyć na mieszkanie. Pomysł ten został w czę-
ści zrealizowany, ale o tym innym razem.

W  roku  1890  w  Buczkowicach  pojawi-
ła się firma Rudolf Weill & Co. zajmująca się 
w Krakowie  tartacznictwem  i handlem drew-
nem. Emilia Wagner, mając urządzoną i dzia-
łającą fabrykę mebli w dzierżawionym od gmi-
ny gmachu, sprzedała Rudolfowi Weillowi „sta-
rą fabrykę” wraz z działającą w niej wytwórnią 
mebli giętych. W tym samym roku Wagnerowa 
zrezygnowała z dzierżawienia  tartaku w By-
strej. Dla Rudolfa Weilla i jego spółki rozpoczął 
się czas przygotowania do burzliwego rozwo-
ju firmy meblarskiej, a dla Emilii Wagner,  jak 
można się domyślać, nastał czas walki z nie-
uleczalną  chorobą,  zakończony  śmiercią  
1  stycznia  1892  r.  Emilia  Karolina  Wagner 
zmarła w Buczkowicach w domu nr 39.

Rok 1892 oznaczał definitywne zamknięcie 
meblarskiej historii rodziny Wagnerów. Na ich 
dorobku i tradycjach w sposób trudny do wyja-
śnienia markę swą budował Rudolf Weill & Co. 
O kulisach tych wydarzeń postaram się opo-
wiedzieć innym razem. Rudolfowi Wagnerowi 
po śmierci żony pozostał młyn, którego prowa-
dzeniem zajął się, jako osoba uprawniona do 
czerpania pożytków z nieruchomości nr 146 
(przy ul. Wyzwolenia). Przemysłowych tradycji 
rodziny nie było komu przekazać, bowiem mał-
żeństwo z Emilią nie doczekało się potomstwa. 
Rudolf Wagner zmarł w szpitalu w roku 1909. 
Nie znamy miejsca jego zamieszkania w ostat-
nim okresie życia. 

Nie  ma  żadnych  wątpliwości,  że  Rudolf 
i Emilia Wagnerowie byli  tymi,  którzy oswo-
ili meble gięte w Buczkowicach, a  także dali 
pracę wielu mieszkańcom na progu rewolucji 
przemysłowej w naszym regionie. 

Byłoby  dobrze,  abyśmy  zasługi  tych  lu-
dzi zachowali w pamięci. Stali się oni bowiem 
cząstką naszych dziejów.

Józef Stec

ŚWIĘTOWANIE SENIORÓW:  
KERiI GODZISZKA – dok. ze str. 1

Na dwudniową wycieczkę do Sandomie-
rza  i  Kazimierza  wyjechaliśmy  w  sierpniu. 
Pierwszym  punktem  był  zamek  Leszczyń-
skich w Baranowie Sandomierskim. Sando-
mierz zauroczył nas pięknym rynkiem i ozda-
biającymi  go  kamienicami.  Przeszliśmy  też 
Podziemną Trasą Turystyczną. Wieczór spę-
dziliśmy  przy  ognisku  zorganizowanym  dla 
nas przez bardzo miłą właścicielkę Pałacyku 
Różanego, w którym nocowaliśmy. W drugim 
dniu zwiedzaliśmy Kazimierz, a wycieczkę za-
kończyliśmy przyjemnym rejsem po Wiśle. 

3 września byliśmy na spotkaniu z gwiaz-
dami, czyli Edytą Piasecką i Barbarą Burszty-
nowicz, a 21 września na koncercie pn. „Ope-
retka z humorem”.

1 października w Domu Weselnym  „Ro-
ma” odbyło się dwuczęściowe spotkanie ko-
ła. Pierwszą część stanowiło walne zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze. Po 20 latach prze-
wodnicząca Alicja Paluch złożyła deklarację 
odejścia na tzw. „drugą emeryturę”. Podzię-
kowania za pracę społeczną złożyli  jej wójt 
gminy Józef Caputa, zastępca przewodniczą-
cego o/o ZERiI w Bielsku-Białej F. Gąsiorek, 
sołtys wsi J. Jakubiec, 
kierownik GOPS Kata-
rzyna Konior, w imieniu 
ośrodka  kultury  E.  Ja-
kubiec-Piznal, a w imie-
niu ustępującego zarzą-
du L. Konior, wręczając 
piękny  prezent. Obda-
rowana kwiatami  i pre-
zentami pani Alicja po-
dziękowała,  wójtowi, 
sołtysowi  oraz  radne-
mu S. Sowie za  to, że 
mimo  nawału  pracy 
zawsze starali się być 

obecni na spotkaniach z emerytami. Serdecz-
ne podziękowania skierowała także do dyrekcji 
GOK za miłą współpracę. Szczególne podzię-
kowania i wyrazy uznania złożyła ustępujące-
mu zarządowi w składzie Genowefa Mrowiec, 
Krystyna Dobija, Halina Jasek, Zofia Franczyk, 
Jadwiga Tarnawa, Janusz Gracyas i Leonar-
da Konior. Osoby te (w większości) pracowa-
ły w zarządzie przez te całe 20 lat. Gorące po-
dziękowania należą się szczególnie Leonar-
dzie Konior za wystrój sali OSP, gdzie odby-
wały się spotkania w początkowym okresie ist-
nienia koła. Wszystkie osoby z zarządu zosta-
ły uhonorowane Dyplomami Głównego Zarzą-
du ZERiI w Warszawie za szczególne zaanga-
żowanie w pracę na rzecz koła. 

W jawnych wyborach został wyłoniony no-
wy zarząd, któremu życzymy owocnej i twór-
czej pracy. 

Druga część spotkania, czyli obchody Dnia 
Seniora,  upływała  przy  pięknych,  porywają-
cych do tańca melodiach zespołu Andrzeja Su-
rzyna. Codzienne troski uleciały w zapomnie-
nie, a wszelkie bóle zniknęły. O nasze podnie-
bienie zadbali zaprzyjaźnieni gospodarze „Ro-
my”. Zabawa trwała do późnych godzin wie-
czornych.                    

A. Paluch

COŚ DLA DUCHA

Jesienny rozkwit
Jesienny czas często kojarzy się nam z ka-

pryśną pogodą, która wpływa na nastrój i zda-
je  się  determinować  nasz  sposób myślenia 
i działania. Zdaje się nam, jakbyśmy byli jed-
no i niemalże musieli się poddać wszechogar-
niającej melancholii. Jednak nie o to chodzi.

Pan Bóg w uroczystości Wszystkich Świę-
tych dopomina się o nas. Przypomina o powo-
łaniu do świętości, bez względu na to, co ro-
bimy i kim jesteśmy. Dla Niego jesteśmy Je-
go częścią, bez której nie może żyć. To tak, 
jakby mówił ci do ucha głośnym i wyraźnym 
szeptem:  jesteś częścią Mnie. Nie możesz 
żyć beze Mnie, a Ja nie mogę żyć bez ciebie.

Wieczność zaczyna się  teraz – w każdej 
chwili ją wybieramy albo odrzucamy poprzez 
swoje  drobne,  zdawałoby  się,  nic  nie  zna-
czące wybory. A jednak! Decydujemy o życiu 
lub śmierci,  szczęściu  lub zatraceniu.  Jedy-
nym dobrym połączeniem jest zatracenie się 

w szczęściu oferowanym przez Boga. A mo-
że by tak w tę uroczystość podziękować Mu 
za ten ogromny dar życia wiecznego, które za-
istniało w Nim dla nas, kiedy tylko postanowił 
nas stworzyć i odważyć się na zadanie Mu te-
go pytania, nurtującego nasze serca: 

Panie Boże, a jak ma wyglądać moja świę-
tość tu, gdzie żyję, pracuję, odpoczywam, 
spotykam innych, mierzę się ze słabością, 
problemami i czasem po prostu nie daję rady? 
A radość, którą przeżywam, tak szybko mija, 
niemal nie pozostawiając śladu po sobie? Jak 
odkryć Ciebie, który jesteś moim szczęściem 
na wieki? Jak Ci, Panie pomóc, by Twoja wola 
wypełniała się w moim życiu, wypełniała mo-
je życie i obfitowała dojrzałymi owocami? Ty 
pragniesz mojego szczęścia, nie kiedyś, jak 
zasłużę na nie, ale teraz. Otwórz Panie moje 
oczy, by Cię widziały, tam, gdzie nie widzę już 
nic; otwórz moje serce, by kochało bez powo-
du, tak jak Twoje; otwórz moje ręce, zaciśnięte 
może już od dłuższego czasu, by wskazywały 
Ciebie gestami dobroci i miłości.

s. Natalia Jeleń

Zabawa taneczna.
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Mieszkańcy dla Żylicy
Już po raz szósty Gminna Bi-

blioteka Publiczna im. Stanisława 
Staszica wraz z Ośrodkiem Edu-
kacji  Ekologicznej  w  Buczkowi-
cach we współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Buczkowi-
cach,  Kołem  Polskiego  Związ-
ku Wędkarskiego „Żylica” z Bucz-
kowic  i  Polskim  Towarzystwem 
Tatrzańskim  –  Oddział  w  Biel-
sku-Białej  zorganizowała  akcję 
„Mieszkańcy  dla  Żylicy”.  Jej  ce-
lem było posprzątanie całego bie-

„Popołudnie  EKO-załogi”  to 
cykl  spotkań dla dzieci w wieku 
szkolnym  w  Ośrodku  Edukacji 
Ekologicznej w Buczkowicach. Na 
pierwszych powakacyjnych zaję-
ciach uczestnicy mieli okazję za-
projektować własne  torby wielo-
krotnego użytku. Na torbach po-
jawiło się hasło „Jestem eko” oraz 
wiele pięknych ilustracji wykona-
nych pastelami. 

W  październiku  natomiast 

dzieciaki  z  EKO-załogi  wzię-
ły udział w żywej  lekcji przyrody 
przeprowadzonej  przez  Macie-
ja Kupczaka z „Owady i spółka”. 
Pan Maciej z wielkim zaangażo-
waniem opowiadał o gadach, któ-
re były tematem przewodnim spo-
tkania. Wielką niespodzianką była 
możliwość zobaczenia, pogłaska-
nia czy wzięcia na ręce: gekona, 
agamy,  kameleona,  węży  (boa 
i pytona) oraz żółwia.                MW 

DLA ŻYLICY I DLA GODZISZKI

gu Żylicy i jej otoczenia na terenie Buczkowic.
W  tym  dniu  odbyła  się  bliźniacza  akcja 

„Mieszkańcy dla Godziszki”, więc o godzinie 
11 przed Gminną Biblioteką Publiczną w Bucz-
kowicach stawiło się mniej osób, niż zwykle, 
bo nieco ponad trzydzieści (najmłodsi uczest-
nicy mieli mniej niż 2 lata, najstarszy uczest-
nik ponad 70 lat). Pozostali wybrali się do Go-
dziszki. Tradycyjnie w sprzątaniu towarzyszył 
nam sołtys Buczkowic – Henryk Knapek oraz 
wiele znajomych twarzy z poprzednich edycji. 
Dołączył do nas także (po raz pierwszy) eko-
doradca – Marek Skrok z koleżankami ze Sto-
warzyszenia Aglomeracja Beskidzka.

Tym  razem  wędkarze  posprzątali  Żylicę 
nieco wcześniej, a uczestnikom akcji pozosta-
ło posprzątać brzegi i przenieść przygotowa-
ne przez wędkarzy „skarby”. Zebraliśmy oko-
ło  4.500  litrów  śmieci. Wśród  nich  tradycyj-
nie przeważały butelki, puszki, styropian,  fo-
lie i kapsle. Choć trafiły się i takie rarytasy, jak  
6 opon, dziecięcy rowerek i … zepsuta wędka.

Uczestnicy akcji spotkali się po godz. 13:00 
przy  ognisku,  na  którym można  było  upiec 
pyszne kiełbaski, wypić gorącą herbatę oraz 
skosztować smacznego ciasta.

Ostatnim  punktem  sprzątania  było  zwie-
zienie worków ze śmieciami, pozostawionych 
wzdłuż ścieżki rowerowo-pieszej, w czym po-
mógł nam niezawodny Adam Janik. Tym ra-
zem było ich mniej, niż poprzednio (w maju ze-
braliśmy około 6.000 litrów śmieci). 

i dziadkowie i oczywiście dzieciaki (najmłodszy 
uczestnik miał nieco ponad pół roku, a najstar-
si ponad 60). 

Organizatorzy mieli w planach posprząta-
nie placu zabaw przy ul. Lipowskiej, dojścia 
i parkingu przy ulicy Beskidzkiej oraz przystan-
ków autobusowych. W związku z tak licznym 
odzewem mieszkańców udało się jeszcze po-
sprzątać inne ulice (Lipowska, Myśliwska) oraz 
parking przy ul. Łodygowskiej. Strażacy nato-
miast wzięli pod swoją „opiekę” niebezpiecz-
ne koryto Godziszczanki i zadbali o jego czy-
stość na odcinku od skrzyżowania ulic Myśliw-
skiej i Lipowskiej do mostu przy ulicy Bielskiej. 
Używali nawet do tego wyciągarki, co wzbudzi-
ło zachwyt u dzieci. 

Zapał i chęci do pracy małych godziszczan  
nie mieszczą się w żadnych ramach. Dzielnie 
wydobywali  ogromne  ilości  „skarbów”,  które 
starsi koledzy skrzętnie ukryli pod sceną. Na-
zbierano 5.640 litrów śmieci, 8 opon, fotel, siat-
kę z drutu, sztyle po łopatach, resztki wykła-
dzin i dywanów. 

Kiedy  teren został  doprowadzony do po-
rządku, uczestnicy mieli okazję upiec sobie na 
ognisku smaczną kiełbaskę, którą zasponso-
rował  tak  licznej ekipie Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego  Bożek.  Piekarnia  Duraj  dołożyła 
nam do tego pyszny chlebek. Kto nie jadł kieł-
baski, mógł posilić się drożdżówką ze śliwka-
mi, upieczoną przez organizatorów. 

Cieszy  fakt,  że mieszkańcom chciało  się 
zrobić  coś  dla  wspólnego  dobra,  natomiast 
smuci problem dużych ilości zebranych śmie-
ci, których tam nie powinno być! Dzieci, jak po-
wiedziała  jedna  z  pań, miały  świetną  lekcję 
ekologii w terenie i miejmy nadzieję, że przy-
niesie ona oczekiwane efekty. Organizatorzy 
dziękują wszystkim uczestnikom akcji za tak 
liczny udział  i ufają, że nie będzie trzeba już 
więcej  takich akcji organizować, że wszyscy 
zrozumieją, do czego służą kosze na śmieci.

Wszyscy  cieszymy  się,  że  nasza  piękna 
Godziszka jest czysta!                                       

BJ

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców Buczkowic i nie tylko do udziału w akcjach 
sprzątania oraz indywidualnego dbania o czy-
stość okolicy.                                                   SB

Mieszkańcy dla Godziszki
Dzień 8 października od najwcześniejszych 

godzin porannych witał  nas pięknym słonecz-
kiem, które nadawało drzewom niesamowite 
barwy i pewnie to zachęciło tak wielu miesz-
kańców Godziszki  do wzięcia udziału w pierw-
szej w tym roku akcji sprzątania miejscowości 
pn. „Mieszkańcy dla Godziszki”. 

Organizatorzy akcji: Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Buczkowicach wraz  z  filiami  oraz 
działający przy niej Ośrodek Edukacji Ekolo-
gicznej, Rada Sołecka Godziszki, Ochotnicza 
Straż Pożarna, Klub Sportowy  „Beskid” Go-
dziszka oraz Szkoła Podstawowa w Godzisz-
ce ustalili zbiórkę na godz. 11.00. Jak zwykle 
niezawodni druhowie OSP z naczelnikiem Ar-
kadiuszem Kaletą na czele  stawili  się nieco 
wcześniej,  aby przygotować  teren placu za-
baw do akcji (przygotowanie miejsca na ogni-
sko, zorganizowanie potrzebnych stołów oraz 
muzyki, która miała umilić wszystkim pracę). 

Przybyło ponad 100 osób, w tym radni, na-
uczyciele, strażacy, harcerze, rodzice, babcie 

Popołudnie EKO-załogi 

Podczas warsztatów.
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Czytanie książek to najpiękniejsza zaba-
wa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.

Wisława Szymborska.

Rola książki we współczesnym świe-
cie  jest niesłychanie ważna. Dziecięcy 
świat zdominowany został przez  tech-
nologię, ale wspólnie możemy sprawić, 
aby literatura odzyskała moc. Słowo pi-
sane  rozwija  zamiłowanie  czytelnicze, 
jest również wspaniałym przewodnikiem 
pozwalającym  rozbudzić  wyobraźnię 
i odkryć otaczający nas świat.

29 września  to Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania. Tego dnia w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Buczkowi-
cach,  odbyło  się  pierwsze  kreatywne 

spotkanie czytelnicze dla dzieci w wieku 
4-6 lat. „Klika Molika” to miejsce spotkań 
dla dzieci  chętnych wskoczyć w świat 
pełen  książek, magii  i  zabawy. Celem 
zajęć  jest  zapoznanie  z  funkcjonowa-
niem biblioteki oraz rozbudzenie kultu-
ry czytelniczej. Na pierwszych zajęciach 
dzieci wysłuchały opowiadania Renaty 
Piątkowskiej pt. „Kino” i przekonały się, 
że książka to nie tylko okładka z druko-
wanymi kartkami. Każdy miał możliwość 
obejrzenia różnego typu książek, takich 
jak miniksiążeczki, książki trójwymiaro-
we, dźwiękonaśladowcze, z elementami 
dźwiękowymi, sensoryczne, edukacyjne 
i inne. Na koniec dzieci wspólnie stwo-
rzyły molikowy plakat.                          S.C.

W tym roku Zawody Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych dla 
gmin Buczkowice i Wilkowice ro-
zegrano w Wilkowicach. Odbyły 
się 3 września. Po zbiórce i otwar-
ciu zawodów przez organizatorów 
– dh Grzegorza Gabora i dh Woj-
ciecha Kąkola rozpoczęła się ry-
walizacja w sztafecie. 

Na starcie najpierw stawiła się 
gmina Buczkowice później gmina 
Wilkowice. Po sztafecie,  na któ-
rą  składały  się  m.in.  pokonanie 
drabiny, płotka, przeniesienie wę-
ża oraz gaśnicy na podest, a tak-
że podpięcie węża do rozdziela-
cza,  każda  ze  startujących  dru-
żyn przystąpiła do ćwiczenia bo-
jowego. W  tym zadaniu drużyny 
musiały m.in. pokonać rów prze-
skakując go, przejść tunel, poko-
nać równoważnię, wypełnić nale-

wak wodą pompując  ją z hydro-
netki oraz zawiązać odpowiednie 
do rysunków węzły, a także rozpo-
znać sprzęt pożarniczy. Należało 
również prawidłowo zbudować li-
nię wężową składającą się z 4 od-
cinków węża w-52.

Sympatyczna rywalizacja dru-
żyn MDP odbywała się przy pięk-
nej pogodzie, obserwowała ją ko-
misja sędziowska PSP z Bielska- 
Białej, którą kierował mł. bryg. To-
masz Gotkowski. 

W klasyfikacji gminy Buczko-
wice drużyna MDP OSP Rybarzo-
wice zajęła 1 miejsce, na drugim 
miejscu ulokowała się MDP OSP 
Godziszka. 

Na kończącej zawody zbiórce 
reprezentantom oraz opiekunom 
młodych strażaków rozdano me-
dale, dyplomy oraz nagrody rze-

ZABAWY 
Z KLIKĄ MOLIKA

Gminne i Powiatowe Zawody MDP CTiF 2022

Bezpłatne warsztaty
Dzięki współpracy z Wyższą Szko-

łą Humanitas z Sosnowca, w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Buczkowicach odby-
wają się bezpłatne warsztaty dla dzieci 
i młodzieży z zakresu programowania. 
Są one realizowane w ramach projektu 
„Cyfrowi Eksperci” dofinansowanego ze 
środków unijnych z Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Uruchomione zostały dwie grupy za-
jęciowe, na których uczestnicy z wyko-
rzystaniem  tabletów,  laptopów,  robo-
tów,  klocków  i  gier  edukacyjnych  po-
znają podstawy programowania w języ-
ku Python oraz Scratch. Poprzez zaba-
wę, młodzież uczy się swobodnego ko-
rzystania z aplikacji do programowania, 
rozwija swoją wiedzę cyfrową, umiejęt-
ność logicznego myślenia i wyobraźnię 
przestrzenną. Ponadto jest to znakomita 
okazja do nawiązania nowych znajomo-
ści z osobami o podobnych zaintereso-

waniach oraz nauki pracy w grupie i roz-
wijania swojej kreatywności.

Uczestnicy tworzyli już swoje własne 
proste gry komputerowe, których działa-
nie od razu mogli przetestować na gru-
pie. Projektowali komiksy, wykorzystując 
możliwość przetwarzania tekstu na mo-
wę. Grali w grę planszową uczącą pod-
staw programowania, a przed nimi jesz-
cze wiele ciekawych zajęć, w tym pro-
gramowanie  robotów,  na  co  wszyscy 
czekają z niecierpliwością.

W  ramach  projektu  będą  się  rów-
nież  odbywać warsztaty  z  dziennikar-
stwa on-line dla młodzieży szkół ponad-
podstawowych. Na zajęciach uczestnicy 
będą rozwijać swoje kompetencje me-
dialne oraz wiedzę z zakresu grafiki re-
klamowej, autopromocji, wystąpień pu-
blicznych i kształtowania wizerunku. Po-
nieważ zostały na nie  jeszcze ostatnie 
wolne miejsca, zapraszamy wszystkich 
chętnych, zapisy w GOK.                     JF

czowe. Nagrody ufundował samo-
rząd  gminy  Buczkowice,  a  wrę-
czyli je zastępca wójta Jerzy Ka-
nik oraz komendant gminny OSP 
dh Stanisław Górny.

Zwycięstwo na szczeblu gmin-
nym dawało awans do reprezen-

towania gminy w zawodach MDP 
szczebla powiatowego w Bestwi-
nie w  pierwszym  dniu  paździer-
nika.  Na  tych  zawodach  druży-
na z OSP Rybarzowice zajęła VI 
miejsce  w  skali  całego  powiatu 
bielskiego.                                  S.G.

Programowanie. 

Drużyna z Godziszki i Rybarzowic wraz z opiekunami podczas zawo-
dów gminnych, fot. S. Górny. 
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Prezentacja drużyn.
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Wiadomości 
wędkarskie

W sierpniu kontynuowano ak-
cję „Wakacje inaczej”, w ramach 
której  przeprowadzono  dwu-
krotnie zajęcia treningowe, a 27 
sierpnia odbyły się podsumowu-
jące tę akcję zawody wędkarskie. 
Brało w nich udział 20 uczestni-
ków. Rywalizację sportową zwy-
cięsko zakończył Michał Kurow-
ski, przed Kacprem Kubicą i Sa-
szą  Wodolazem.  Zawody  były 
bardzo udane – każdy z uczest-
ników złowił rybę. Dziękujemy za 
tegoroczny udział  i  zapraszamy 
w następnym sezonie.

28 sierpnia odbyły się druży-
nowe zawody spławikowe Koła. 
Zawsze cieszą się dużym zainte-
resowaniem wędkarzy. W tym ro-
ku do rywalizacji przystąpiło dzie-
więć  trzyosobowych  ekip.  Zwy-
ciężyła drużyna w składzie: Rafał 
Szafran, Patryk Stępień i Antoni 
Niewdana. Kolejne miejsca zaję-
ły składy Sąsiedzi i Amury.

1  października  na  akwenie 
Koła  PZW  „Karaś”  Bielsko-Bia-

10  i  11  września  na  boisku 
sportowym w Buczkowicach od-
był się Piknik Piłkarski zorganizo-
wany przez zarząd GLKS „Sokół” 
Buczkowice.

Podczas imprezy został oficjal-
nie odsłonięty herb klubu z Bucz-
kowic  i  zaprezentowane wszyst-
kie drużyny czyli  trampkarze,  ju-
niorzy i seniorzy, którzy reprezen-
tują miejscowość podczas rozgry-
wek ligowych Bielskiego Podokrę-
gu w piłce nożnej.

Można było  również obejrzeć 
na  żywo  mecz  klasy  B  pomię-
dzy Wilamowiczanką Wilamowi-
ce, a buczkowicką drużyną senio-
rów, który zakończony został  re-
misem 2:2.

Dla dzieci i młodzieży zorgani-
zowano różne atrakcje. Wiele cie-
kawych zabaw  i konkursów prze-
prowadził Gminny Ośrodek Kultury.

Podczas  pikniku można  było 
smacznie zjeść i napić się dzięki 
wspaniale zorganizowanej obsłu-
dze gastronomicznej. Swoje pysz-
ne wypieki serwowały panie z Ko-
ła Gospodyń Wiejskich w Bucz-
kowicach. W godzinach wieczor-
nych można było potańczyć przy 
muzyce zespołu oraz DJ-a.

Nad  bezpieczeństwem  me-
dycznym czuwali nasi dzielni stra-
żacy z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Buczkowicach.

Zabawa trwała do późnych go-
dzin  nocnych.  Wszystkie  datki, 
jak i dochód z gastronomii, zosta-
ły przekazane na potrzeby klubu.

Mamy nadzieję, że takie wyda-
rzenia będą się odbywać cyklicz-
nie  i  coraz częściej. Dziękujemy 
gościom i współorganizatorom za 
wsparcie.

K. Górny

Wielki mecz
Wrzesień 2022 roku niewątpli-

wie zapisze się w historii piłki noż-
nej Buczkowic. Otóż 25 września 
drużyny  OSP  Buczkowice  oraz 
Sokół  Buczkowice  Oldboys  ro-
zegrały  mecz  towarzyski,  który, 
mamy  nadzieję,  rozpocznie  dłu-
gą tradycję rozgrywania tego typu 
spotkań oraz owocnej współpracy 
pomiędzy OSP i klubem. 

Było mnóstwo dobrych emocji, 
wiele zagrań, których nie powsty-

dziliby  się  zawodowcy,  i  świet-
na  zabawa. Mecz  zakończył  się 
zwycięstwem Sokoła,  jednak ca-
ły show skradły zawodniczki wy-
stępujące w drużynie OSP Bucz-
kowice. Nasze dziewczyny spraw-
dzają  się  doskonale  nie  tylko 
w  działaniach  ratowniczo-gaśni-
czych,  ale  we  wszystkim  czego 
się podejmują.

Bardzo  dziękujemy  kibicom, 
którzy  przyjęli  zaproszenie  na 
mecz i dopingowali obie drużyny.

Adam Żabka

Piknik Piłkarski  Piknik Piłkarski  
z Sokołemz Sokołem

Tartu Folk-Off to festiwal, któ-
ry gromadzi zespoły folklorystycz-
ne z całej Europy, aby wzajem-
nie rzucać sobie wyzwania i brać 
udział w zaciętej walce! Odbywa 
się on za pośrednictwem Interne-
tu, a jego organizatorem jest Klub 
Folklorystyczny „Maatasa” z Es-
tonii. Celem przedsięwzięcia jest 
ukazanie  podobieństw  i  różnic 
kulturowych oraz nawiązanie no-
wych znajomości między zespo-
łami folklorystycznymi.  

W  tym  roku  reprezentantem 
Polski na festiwalu jest Regional-
ny Zespół Pieśni  i Tańca „Ryba-
rzowice”. Najpierw odbyły się eli-
minacje  do  udziału w  festiwalu, 
kolejnym etapem było odtworze-
nie  przez  zespół    tradycyjnego 
tańca, muzyki i śpiewu estońskie-
go. W następnej rundzie należało 
nagrać i wysłać taneczne wyzwa-
nie dla konkurenta. 

Wylosowanym przeciwnikiem 
dla „Rybarzowic” jest zespół z Ło-
twy,  który  otrzymał  od  nas  sło-
wa oraz  instrukcję  tańca  „Polka 
z  przytupem”. Należało  również 
wysłać  film,  na  którym  zespół 
z  Rybarzowic  odtwarza  otrzy-
many  tradycyjny  łotewski  taniec 
i śpiew. Do finału przeszło osiem 
zespołów: z Niemiec, Litwy, Ukra-
iny, Polski,  dwa  z Estonii  i  dwa 
z Łotwy. Zwycięzca Tartu Folk-Off 
zostanie wybrany wspólnym gło-
sem międzynarodowego jury i pu-
bliczności. 

Wielki  Finał  już  19  listopa-
da. Odbywał się będzie na żywo 
dzięki połączeniu internetowemu.  
Szczegóły na facebookowym pro-
filu zespołu. 

Zapraszamy do oglądania  fi-
nałowej  transmisji na żywo, gło-
sowania i kibicowania!

RZPiT Rybarzowice 

„Rybarzowice” w Estonii„Rybarzowice” w Estonii

ła odbyły się zawody spławikowe 
kończące tegoroczny cykl Grand 
Prix koła. Pierwsze miejsce zdo-
był  Rafał  Szafran,  przed  Dariu-
szem Jakubcem i Łukaszem Ja-
kubcem. W kategorii  junior zwy-
ciężył Patryk Kolonko. Podsumo-
wanie  tegorocznego cyklu  i  listę 
z wynikami można  zobaczyć na 
stronie internetowej koła.

Do  wiadomości  zamieszczo-
nych w poprzednim numerze GG 
wkradł się błąd: zawody o puchar 
burmistrza Szczyrku wygrał Rafał 
Szafran przed Dariuszem Jakub-
cem i Danielem Caputą. Poprzed-
nio podane wyniki oparto o nume-
ry  losowanych  stanowisk.  Prze-
praszamy za błąd.

Zygmunt Gluza,
prezes PZW „Żylica”
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w numerze:

l CELNE OKO TO NIE 
WSZYSTKO

l MUSISZ TO PRZECZY-  
TAĆ

l POMYSŁ NA PASJĘ: 
MALOWANIE KAMIENI 

l KUCHNIA STUDENTA

JESIENNA  
CHANDRA ŚWIĘTA TROCHĘ NIETYPOWE

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Już jesień. Dzień jest coraz krótszy i bar-

dziej depresyjny. Czy to oznacza, że ma-
my chodzić smutni i ponurzy? Oczywiście, 
że nie! Jest wiele sposobów, by urozma-
icić sobie szare, deszczowe, jesienne po-
południa. Jeśli chcesz pokochać jesień 
i nie dać się jesiennej chandrze, ten arty-
kuł jest specjalnie dla ciebie!

Czym jest jesienna chandra? 
Jesienna chandra jest często nazywa-

na jesienną depresją. Na szczęście jest 
to stan przejściowy związany z brzydką, 
przytłaczającą pogodą. Jest to czas pogor-
szenia humoru i ogólnej niechęci do co-
dziennych czynności. Objawami jesiennej 
chandry są na przykład problemy z kon-
centracją, rozdrażnienie. Jak sobie z nią 
radzić? 

Sposoby na jesienną chandrę:
Zawsze warto spędzić czas na świeżym 

powietrzu, łapiąc promienie słońca i roz-
koszując się niesamowitym widokiem ko-
lorowych liści. Zadbaj o zdrowy sen, jest 
on bardzo ważny, gdyż przemęczeni i nie-
wyspani nie będziemy mieć energii na nic. 
Podczas tego smutnego okresu nie zapomi-
najmy o hobby i relaksie; wyjście do ki-
na czy spędzenie czasu z przyjaciółmi by-
wa zbawienne. Oczywiście nie można za-
pomnieć o sporcie i aktywności fizycznej, 
w czasie wysiłku fizycznego uwalniamy en-
dorfiny, zwane również hormonami szczę-
ścia. 

Artykuł można podsumować wspaniałym 
cytatem z Roya T. Bennetta: Nie marnuj 
czasu na gniew, żal, zmartwienia i preten-
sje. Życie jest zbyt krótkie, aby być nie-
szczęśliwym. 

Patrycja Mendrok
W Europie w ostatnią sobotę listopada wypada w kalenda-

rzu nietypowe święto zwane Dniem Bez Zakupów. W USA ta-
ki dzień obchodzą w piątek po Święcie Dziękczynienia. Mię-
dzynarodowy dzień bez zakupów powstał w celu ogranicze-
nia zbędnych zakupów oraz nadmiernej konsumpcji w kra-
jach rozwiniętych.

To nietypowe święto pod nazwą Buy Nothing Day (BND) za-
początkowali w 1992 roku Amerykanie. Pomysłodawcą był 
artysta Ted Dove. BND miał być przeciwieństwem tak zwa-
nego Black Friday, czyli dnia, w którym w sklepach pojawia-
ją się atrakcyjne promocje. Rabaty są tak opłacalne, że lu-
dzie ustawiają się w kolejkach od północy i walczą między 
sobą o towary. 

    cd. na str. 15

Międzynarodowy Dzień Wolon-
tariusza przypada 5 grudnia. 
Święto zostało ustanowione 
przez Zgromadzenie Ogól-
ne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych 17 grudnia 
1985 roku w celu docenienia 
wolontariuszy na całym świe-
cie, którzy dobrowolnie i bez 
wynagrodzenia poświęcają swój 
trud, czas, zdol-
ności i umiejęt-
ności pracy dla 
innych.  

Działalność wolon-
tariuszy obejmuje wie-
le inicjatyw. To m.in. po-
moc osobom chorym i nie-
pełnosprawnym, dotkniętym 
ubóstwem lub wykluczonym z róż-
nych powodów; działalność na rzecz 
zwierząt i środowiska naturalnego; 
niesienie pomocy humanitarnej 
i medycznej; inicjatywy pokojowe; 
działalność dotycząca przestrzega-
nia praw człowieka.

Międzynarodowy Dzień Wolonta-
riusza to okazja do tego, by poka-
zać jaką rolę odgrywają osoby, któ-
re angażują się w niesienie pomocy. 
W tym dniu wolontariusze mogą po-

chwalić się swoimi dokonania-
mi, ale także zachęcić do za-
angażowania osoby, które nie 

podjęły się jeszcze 
pracy w wolontaria-
cie. Wiele organiza-
cji w tym dniu urzą-

dza konferencje, po-
kazy czy warsztaty, 

które dotyczą tema-
tów związanych z wo-
lontariatem, np. pozy-
skiwania ochotników 
czy aspektów praw-
nych wolontariatu. Nie 

bez powodu Szlachetna 
Paczka swój finał organi-
zuje właśnie na począt-

ku grudnia. Działanie na 
rzecz społeczeństwa nie tyl-

ko wspiera innych, ale również 
rozwija, pozwala na poznanie nowych osób, a także 
daje radość i satysfakcję.

Zachęcam do pomagania innym nie tylko raz w ro-
ku, ale również na co dzień. Każdy z nas kiedyś mo-
że potrzebować pomocy i osoby, którym pomogliśmy, 
mogą wtedy wyciągnąć do nas pomocną dłoń. Św. 
Jan Paweł II mówił: Człowiek jest wielki nie przez 
to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, 
co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Joanna Zięba

Dzień Bez Zakupów
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Celne oko to nie wszystko

Jak zaczęła się Twoja przygoda 
ze strzelaniem?

Odkąd pamiętam, razem z tatą 
interesowaliśmy się bronią palną 
i strzelectwem. Jak byłem ma-
ły, marzyłem o byciu żołnierzem. 
W wieku 12 lat zacząłem bawić 
się w ASG. To zabawa polegają-
ca na odwzorowaniu pola bitwy 
lub zadań taktycznych, broń sta-
nowią repliki karabinów na pla-
stikowe kulki. Przyszedł jednak 
okres w życiu, że zechciałem 
czegoś więcej, więc razem z ta-
tą zapisaliśmy się do klubu Strze-
leckiego SKAUT w Bielsku-Bia-
łej. I tak oto w wieku 14-15 lat 
oddałem swoje pierwsze strzały 
z broni palnej...
Czy trzeba mieć pozwolenie 
na broń?

Tak, zanim będziemy mogli ku-
pić broń palną, w Polsce trzeba 
spełnić kilka wymogów, między 
innymi: być obywatelem pełno-
letnim, niekaranym, przejść ba-
dania i testy psychologiczne oraz 
mieć powód do posiadania bro-
ni palnej. Takim powodem może 
być, tak jak w moim przypadku, 
członkostwo w klubie sportowym 
i posiadanie licencji oraz paten-
tu strzeleckiego w klubie kolek-
cjonerskim lub bycie członkiem 
koła łowieckiego.
Z jakiej broni strzelasz?

Strzelam z 3 rodzajów broni: 
pistoletu, karabinu i strzelby, ale 
moją główną bronią jest pisto-
let. Strzelam ze specjalnie zmo-
dyfikowanego pistoletu CZ Sha-
dow 2. 
Jakie są Twoje osiągnięcia?

Na koncie mam kilkukrotne mi-
strzostwo Polski juniorów i wice-
mistrzostwo Polski wśród wszyst-
kich zawodników. W tym ro-
ku zdobyłem tytuł Mistrza Pol-
ski oraz wygrałem Puchar Polski 
składający się z kilku zawodów. 
Dodatkowo jestem medalistą 
wielu międzynarodowych zawo-
dów w kraju i zagranicą. W tym 
roku zostałem powołany do ka-
dry narodowej reprezentującej 
nasz kraj na Mistrzostwach Świa-
ta w Tajlandii, które odbędą się 
już w listopadzie.
Które z tych osiągnięć są dla 
Ciebie najważniejsze?

Szczególną wartość ma dla 

Sebastian Kaczmarczyk – młody, utytułowany strzelec, zdobywca 
tytułów Mistrza Polski Juniorów oraz Mistrza Polski Overall. Już 
w listopadzie będzie próbował swoich sił na Mistrzostwach Świata 
w Tajlandii.

mnie zdobycie tytułu wicemi-
strza Polski. Jako pierwszy z ju-
niorów jednocześnie byłem mi-
strzem Polski juniorów oraz wi-
cemistrzem Polski overall (wśród 
wszystkich zawodników) – nie-
często się to zdarza. Powiedzia-
łem sobie, że to jeszcze nie 
jest moje ostatnie słowo. Wte-
dy niewiele brakło żebym „roz-
bił bank”. Nastąpiło to w tym ro-
ku, gdy jako junior zdobyłem ty-
tuł Mistrza Polski w obydwu ka-
tegoriach.
Ogromne gratulacje. A jak 
wyglądają takie zawody?

Zawody dzielą się na levele. 
Można to porównać do stopni za-
awansowania: Lvl 1 zawody klu-
bowe/wojewódzkie, Lvl 2 za-
wody ogólnopolskie, Lvl 3 mię-
dzynarodowe, Lvl 4 mistrzostwa 
Europy, Lvl 5 mistrzostwa świa-
ta. Stosunek torów do poszcze-
gólnych zawodów wynosi 3:2:1  
(3 krótkie, 2 średnie, 1 długi). 
Zawody składają się z dwóch 
faz: pierwsza to pre-match, czy-
li mecz dla sędziów, i druga – 
mainmatch – dla zawodników. 
Jesteśmy podzieleni na squ-
ady, każdy squad zaczyna na in-
nym torze. Wynik jest podawany 
w procentach. W skrócie jest to 
suma punktów zdobyta na torze 
(każda tarcza ma pole punkto-
we) podzielona przez czas, w ja-
kim wykonaliśmy zadanie. Oso-
ba z najwyższym wynikiem do-
staje 100 procent danego toru, 
a kolejne osoby proporcjonalnie 
mniej. Śmieszne jest to, że za-
wody potrafią trwać dla jedne-
go zawodnika nawet 3 dni, ale 

po dodaniu czasu, jaki zawodnik 
uzyskuje na danych torach wy-
chodzi, w zależności od umiejęt-
ności, od około 3 do około 5 mi-
nut.
Powiesz coś więcej o mistrzo-
stwach świata w Tajlandii?

14 listopada wylatuję do Taj-
landii razem z resztą powołanej 
kadry, w skład której wchodzą 
moi przyjaciele. Na World shoot-
cie czeka nas 30 bardzo wyma-
gających torów i 5 dni strzela-
nia. Zadania nie będzie ułatwiać 
klimat, który tam panuje, ale 
myślę, że jesteśmy wystarcza-
jąco dobrze przygotowani, żeby 
odnieść sukces.
Czy podczas rywalizacji 
odczuwasz stres lub 
adrenalinę?

Tak, jak najbardziej. Te dwa 
czynniki są obecne przez cały 
czas. Myślę, że już się nauczy-
łem panować nad stresem i wy-
korzystywać go, aby być lep-
szym. Na pewnym etapie cała 
czołówka ma podobne umiejęt-
ności, mówi się, że wtedy prze-
grać można tylko i wyłącznie 
z własną głową, w której znaj-
duje się jednocześnie mnóstwo 
myśli. Adrenalina podczas strze-
lania jest taka, że człowiek ma 
wrażenie jakby nie oddychał 
w czasie przebiegu na torze. Po 
skończeniu strzelania odczuwam 
niesamowitą ulgę, cały stres od-
pływa, a adrenalina spada.
Czy są jakieś trudności 
związane z tym sportem? Jeśli 
tak, to jakie?

Na pewno dużym utrudnieniem 
są wydatki związane ze strze-

lectwem dynamicznym. W za-
leżności od stopnia zaawanso-
wania te wydatki rosną. Wiado-
mo, że przy niedzielnym strzela-
niu są one mało odczuwalne, na-
tomiast jeśli traktować ten sport 
zawodowo, ciężko się obejść bez 
sponsorów. Poza tym, sport ten 
wymaga ogromu samodyscypliny 
i odpowiedzialności. Jako posia-
dacze broni palnej musimy sto-
sować się do zasad bezpieczeń-
stwa, które, mogę powiedzieć, 
są na najwyższym poziomie.
Jak wysokie są koszty sprzętu?

Do IPSC niezbędnych jest kil-
ka rzeczy: pas, kabura, ładow-
nice, broń wraz z magazynka-
mi, amunicja, ochronniki wzroku 
i słuchu. Są to rzeczy niezbędne, 
bez których nie będziemy w sta-
nie wystartować w zawodach. 
Koszty są zróżnicowane, w ofer-
cie znajduje się szereg rodzajów 
danego sprzętu w różnych ce-
nach. Myślę, że dla osoby, która 
planuje rozpocząć starty, koszt 
wyposażenia czyli pasa, ładow-
nic, słuchawek, okularów i kabu-
ry zamkniemy w okolicach 1000 
zł. Broń i amunicja to osobna 
kwestia. Pomijam koszty zwią-
zane z uzyskaniem pozwolenia 
na broń. W IPSC mamy kilka klas 
sprzętowych. Każda z nich wy-
maga inaczej zmodyfikowanej 
broni. Czołowi zawodnicy w kla-
sie Open mają pistolety o warto-
ści 25 tysięcy złotych. W mojej 
klasie koszt pistoletu zaczyna się 
od około 2-3 tysięcy zł. Jest to 
natomiast wydatek raczej jed-
norazowy. Drugą część stanowi 
amunicja, która niestety zużywa 
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się szybko, za szybko. Ile jej po-
trzebujemy, zależy tylko od nas, 
od tego ile jej zużywamy na tre-
ningu, jak często trenujemy oraz 
ile zapasu zabieramy na zawody. 
Koszt jednego naboju pistoleto-
wego to około 1 zł.
Czy masz trenera?

Tak, jest nim Zbyszek Kubicz 
z Halinka ARMS, który prowadził 
mnie od samego początku. Jeź-
dził na wiele zawodów, widział, 
jak to robią najlepsi na świecie 
i z nimi rozmawiał. Dzięki niemu 
jestem tu, gdzie jestem.
Jakie cechy powinien posiadać 
strzelec?

Cierpliwość, spokój i opanowa-
nie. Nieraz coś pójdzie nie po 
naszej myśli, a wtedy trzeba ra-
tować to, co zostało do uratowa-
nia, gdyż każda sekunda obniża 
wynik. Jednak czasami przyda-
je się spontaniczność i umiejęt-
ność improwizacji. Mając te ce-
chy, można zaryzykować i bar-
dzo dużo zyskać lub bardzo du-
żo stracić.
Myślałam, że powiesz: celne 
oko…

(Śmiech) W tym sporcie trze-
ba wyrównać celne oko z szyb-
kością, bo przy wysokiej celności 
spada szybkość i odwrotnie. Nie-
którzy mówią, że lepiej szybciej 
niż celniej.
Jakie są Twoje inne 
zainteresowania?

Mam ich wiele. Przede wszyst-
kim promuję życie na pełnej pe-
tardzie, którego nauczył mnie 
mój nauczyciel w liceum Pa-
weł Żygliński, swoją drogą to on 
ukształtował we mnie charakter. 
Chodzi o branie życia w ręce, 
podejmowanie wyzwań i niepod-
dawanie się. Poza strzelectwem 
trenuję również sztuki walki, 
treningi siłowe i wydolnościowe, 
czytam wiele książek o różnej 
tematyce, jestem też członkiem 
sekcji rekonstrukcji historycznej 
czasów napoleońskich.
Czy udało Ci się pogodzić ten 
sport ze szkołą?

Pogodzić te dwie rzeczy nie 
jest łatwo, jednak udaje mi się 
to robić. Jestem podchorążym 
w Akademii Wojsk Lądowych we 
Wrocławiu, co ma swoje zalety, 
ale mam mnóstwo obowiązków 
służbowych. Jako żołnierza obo-
wiązuje mnie system przepust-
kowy, który nie pozwala mi na 
tyle treningów i wyjazdów na za-
wody, ile miałem przed wstąpie-
niem do wojska. Nieraz muszę 
postawić wyjazdy i sprawy służ-
bowe nad sport, niemniej jednak 

jestem członkiem sekcji strze-
lań dynamicznych w mojej szko-
le i staram się jak najwięcej cza-
su poświęcać na rozwój.
Masz jakiś autorytet?

Ciężkie pytanie, mam ich wie-
le i każdy w troszkę innej dziedzi-
nie. W strzelectwie nie ukrywam, 
że jest to mistrz świata IPSC Eric 
Grauffel. Człowiekiem, który nie-
raz wskazuje mi drogę i motywu-
je mnie, jest wspomniany wcze-
śniej Paweł Żygliński; nie mo-
gę pominąć moich rodziców, któ-
rzy są dla mnie ogromnym auto-
rytetem. I tak mogę ciągnąć tę li-
stę, ponieważ jest mnóstwo osób, 
które znam i które bardzo podzi-
wiam, ale osoby wymienione wy-
żej to moje top 3.
Jakie są Twoje najbliższe cele, 
marzenia?

Myślę że największym celem 
i jednocześnie marzeniem jest 
złoto na mistrzostwach świata 
w Tajlandii w kategorii Junior. 
Wiem, że konkurencja będzie 
ogromna, walka zacięta i cięż-
ka, ale nie jest to coś, co nie le-
ży w moim zasięgu. Zaraz po tym 
kolejnym celem jest ukończenie 
AWL i wymarzona promocja na 
pierwszy stopień oficerski.
Dziękuję za rozmowę i życzę 
spełnienia marzeń.

rozmawiała  
Joanna Zięba

Stolica: 
Bratysława
Język urzędowy: 
słowacki
Powierzchnia:  
49 035 km²
Ludność:  
5 445 802
Waluta:  
euro

POZNAJ KRAJ I CIEKAWOSTKI:  
SŁOWACJA

• Narodowym drzewem Sło-
wacji jest lipa drobnolistna.

• Na Słowacji znajdują się je-
dyne kopalnie opału w Europie.

• Słowacja posiada najwięk-
szą liczbę zamków i pałaców 
w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. Turyści w tym kra-
ju mogą odwiedzić aż 180 zam-
ków i 425 klasztorów.

• Słowacka i słoweńska pocz-
ta raz w miesiącu wymieniają 
się przesyłkami, które zostały 
zaadresowane do niewłaściwe-
go kraju.

• Koszyce jako pierwsze mia-
sto w Europie otrzymały prawo 
posługiwania się herbem. Przy-
znane zostało ono przez króla 

węgierskiego Ludwika I 7 ma-
ja 1369 roku. Pierwotny herb 
przedstawiał lwa pośród kwia-
tów lilii, ale obecnie używa-
ny został nadany w 1502 roku 
przez Władysława Jagiellończy-
ka.

• Diabeł ma na Słowacji nawet 
swoją skałę. Jest to tak unikal-
ne zjawisko przyrodnicze, że 
ciężko nawet je opisać. Nazwa-
ne Diabelską Skałą, przez wła-
śnie ten niezwykły układ, który, 
według podań, mogły stworzyć 
tylko piekielne siły. Występuje 
na ścieżce przyrodniczej w po-
bliżu wsi Budca. 

opracowała 
Magdalena Krutak

Hymn: Nad Tatrou sa blýska

DZIEŃ BEZ ZAKUPÓW
– dok. ze str. 13

W Polsce po raz pierwszy Dzień Bez Zakupów odbył 
się w 2003 roku, od tej pory cieszy się coraz większą 
popularnością, zwłaszcza wśród młodzieży. Realizowa-
no już różne pomysły na jego świętowanie.                                                      

Było przecinanie kart kredytowych w centrach han-
dlowych, „spacer zombie” wokół sklepów albo usta-
wianie się w długie kolejki do kasy z pustymi koszyka-
mi i wózkami.

Dzień bez zakupów to idealna okazja do oszczędza-
nia i powstrzymania się od jakichkolwiek zakupów. 

To nietypowe święto przypomina również o tym, że 
dobra materialne nie są najważniejsze w życiu. Za-
miast biegać po sklepach, warto spędzić czas z rodzi-
ną albo zadbać o swoje zdrowie i postawić na aktyw-
ny wypoczynek. Ostatnio ceny stale rosną, czas „zaci-
snąć pasa” i postawić na oszczędzanie, bo istotą świę-
ta bez kupowania nie jest jego jednorazowość – cho-
dzi o to, żeby ten dzień stał się początkiem zmiany 
postaw życiowych i szerszego spojrzenia na swój sys-
tem wartości. 

Oczywiście nie chodzi o to, żeby już do końca ży-
cia nic nie kupować, ale aby zastanowić się nad tym, 
czy wszystko, co kupujemy, jest nam tak naprawdę 
potrzebne i jak niekontrolowane zakupy wpływają na 
naszą planetę.                                            Joanna Zięba
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wspólna pasjawspólna pasja
RRÓÓŻŻNNII  LLUUDDZZIIEE

KS czyli Kuchnia Studenta:

Składniki:
 – 1 ząbek czosnku,
 – 1 cebula,
 – 2 marchewki,
 – 2 papryki,
 – ¼ główki kapusty 
pekińskiej,
 – puszka krojonych 
pomidorów,
 – puszka groszku lub  
2 szklanki mrożonego groszku,
 – 2 łyżeczki curry,
 – 1,5 łyżeczki koncentratu 
pomidorowego,
 – 0,5 szklanki wody,
 – sól, pieprz, tymianek, olej.

CHAKALAKA

Przygotowanie:
W dużym garnku rozgrzać olej i podsmażyć na nim 

przeciśnięty przez praskę czosnek. Smażyć około 30 
sekund, a następnie dodać curry i smażyć kolejne 30 
sekund, mieszając. Cebulę i paprykę pokroić wcze-
śniej w kostkę, a marchewki i kapustę zetrzeć na tar-
ce o grubych oczkach. Marchew, papryki oraz cebu-
lę wrzucić do garnka i smażyć ok. 4 min., a następnie 
wrzucić kapustę i wymieszać. Dodać wszystkie pozo-
stałe składniki, poza groszkiem, wymieszać i gotować 
ok. 15-20 min pod przykryciem. Po tym czasie dodać 
groszek, zamieszać i gotować 2 minuty. Gotowe danie 
można podawać z ryżem lub kaszą, dobrze smakuje 
również na zimno.

poleca 
Maja Jakubiec

MUSISZ TO PRZECZYTAĆ

Nowy pomysł na pasję:  
MALOWANIE KAMIENI

Oscar Wilde
PORTRET DORIANA GRAYA

Pragnienie zachowania wiecznej młodości oraz 
urody co jakiś czas pojawia się w głowie każde-
go człowieka. Obawiamy się starzenia, zmarsz-
czek, siwych włosów. Nie inaczej myślał o tym 
Dorian Gray, mężczyzna obdarzony niezwykłym 
pięknem, który oddał duszę za pozostanie na 
zawsze młodym i urodziwym. Ta jedna pochop-
na decyzja słono go kosztowała, a z jej skutka-
mi musiał mierzyć się do końca swoich dni.

Całą treść „Portretu Doriana Graya” streścić 
można w następujący sposób: londyński malarz 
stworzył tytułowy portret, który latami starzał 
się i brzydł, w miarę, jak sportretowany bohater 
popełniał coraz więcej niemoralnych występ-
ków. Tym samym odzwierciedlał zepsutą duszę 
Doriana. Młodzieniec, którego uroda pozostała 
bez skazy, postanowił ukryć portret przed resz-
tą świata. Dalej prowadził życie pełne uciech, 
w pełni korzystając z daru wiecznej młodości 
i urody. Pozwalał sobie na coraz więcej, łamiąc 
przy tym wszelkie reguły, a także raniąc innych 
ludzi. Doprowadziło to z czasem do odwrócenia 
się od niego większości towarzystwa. Wszystko 
zmienia się w momencie, gdy Dorian podejmuje 
decyzję o zniszczeniu okrutnego portretu.

W historii Doriana ważny udział ma cyniczny 
lord Henry, który po części sprowadza młodzień-
ca na manowce. W rozmowach z nim przemyca 
wiele prawd o świecie oraz dywagacje na temat 
sztuki, piękna i brzydoty. 

Oscar Wilde zabiera nas w podróż po wikto-
riańskiej Anglii przepełnionej hedonizmem, roz-
wiązłością, w której moralność nie stanowi już 
żadnego autorytetu. Pokazuje zarazem, jak ła-
two jest ulegać pokusom, a ściślej – złu. Dorian, 
mając do wyboru dobro i zło, zawsze wybiera 
drugą opcję, pogłębiając tylko swój upadek. 
Wyrzuty sumienia prędzej czy później doprowa-
dzają człowieka nad przepaść i wtedy musi zde-
cydować: zawrócić i naprawić błędy czy pogrą-
żyć się jeszcze bardziej? W tym miejscu znalazł 
się także i Dorian. Udowodnił, że uleganie poku-
som zadowala na krótką chwilę, nie jest jednak 
w stanie dać szczęścia na dłuższą metę.

„Portret Doriana Graya” to klasyka. Niekiedy 
kunsztowny język Oscara Wilde’a może spra-
wiać trudności. Jego dzieło czytać można z sa-
mej chęci pozachwycania się sposobem, w jaki 
bawił się słowem. Treść natomiast niesie ponad-
czasowe prawdy. Kusi nas zło, choć nie zawsze 
jesteśmy w stanie przyznać się do tego. Chcieli-
byśmy pozostać młodzi, pomimo że wydaje nam 
się to takie błahe. Trudno nam to przyznać – tak 
samo jak ludziom żyjącym przeszło 130 lat te-
mu. Gdy „Portret Doriana Graya” ujrzał światło 
dziennie, został okrzyknięty skandalem.

Powieść można odczytywać na wielu płaszczy-
znach. Każdy z pewnością odszuka w nim coś 
dla siebie, pozaznacza cytaty, które wywarły na 
nim wrażenie. I choć książka w moim wydaniu 
liczy zaledwie 238 stron, nigdy jeszcze nie zuży-
łam tak wielu karteczek samoprzylepnych…

Izabela Biernat

W tym numerze mamy do zaproponowania po-
mysł, dzięki któremu można puścić wodze fantazji 
i poczuć się jak dziecko. Każdy, niezależnie od wie-
ku, może się tym zajmować. Malowanie kamieni to 
pomysł na pasję dla osób, które nie boją się ubru-
dzić i mają duszę artysty.

Ta pasja ma mnóstwo pozytywów. Po pierw-
sze malowanie kamieni dobrze wpływa na samo-

ginalnego, w zależności od tego, co mu 
w duszy gra. 

Po czwarte, w zbieraniu kamieni mogą 
pomóc przyjaciele – to też jest okazja do 
spotkania i spędzenia czasu na świeżym 
powietrzu. Eksperci w tej dziedzinie za-
chęcają do wydobywania kamieni z rzeki, 
ze względu na ich gładką powierzchnię. 

Próbowałam znaleźć jakieś minusy tej 
pasji, ale bez skutku, dlatego zachęcam 
do spróbowania.

Na fanpage’u: „Kamyczki” można się 
pochwalić swoimi pracami innym osobom, 
które również w wolnej chwili malują ka-
mienie, a także skorzystać z ich porad. 
Warto też zabawić się w zbieranie i pod-
kładanie kamyków dla innych – szczegóły 
znajdziecie na fanpage’u. 

Spróbuj stworzyć swoje dzieło. Zwykły 
kamień może stać się czymś wyjątkowym. 
Udanej zabawy!

poleca Joanna Zięba

poczucie. W obecnych czasach mamy du-
żo stresów związanych ze zdrowiem, pra-
cą czy innymi czynnikami. Malując kamie-
nie, na moment możemy zapomnieć o pro-
blemach i spędzić miło czas. Łatwiej nam 
będzie zapanować nad emocjami i obniżyć 
poziom stresu. 

Po drugie, jest to bardzo ekologiczna pa-
sja – matka Ziemia w każdym zakątku świa-
ta ma dla nas kamienie różnych kształ-
tów i rozmiarów. Wystarczy zainwesto-
wać w pędzle i farby, najlepiej akrylo-
we, ponieważ szybko schną oraz dobrze 
trzymają się na kamykach. Pomalowa-
ne kamyczki mogą być oryginalną ozdobą,  
a podklejone magnesem upiększą lodówkę. 

Po trzecie, malowanie kamieni pozwala 
rozwinąć talent artystyczny, pobudzić wy-
obraźnię i jest świetną okazją do ćwicze-
nia koncentracji, np. podczas malowania 
mandali na kamieniach. Kamienie mają 
różne kształty i każdy młodszy czy starszy 
artysta może stworzyć coś swojego, ory-
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SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY I WÓJTA GMINY 
BUCZKOWICE W III KWARTALE 2022 ROKU

W  okresie  sprawozdawczym  odbyły  się 
dwie  sesje  Rady  Gminy  Buczkowice  oraz 
sześć posiedzeń jej komisji.

Od lipca do września Rada Gminy Buczko-
wice podjęła 13 uchwał, którymi między inny-
mi:

• zmieniono Wieloletnią Prognozę Finanso-
wą oraz budżet gminy na rok 2022, 

• dokonano zmiany w składzie Rady Spo-
łecznej  SP  ZOZ  „Gminny Ośrodek  Zdrowia 
w Buczkowicach”,

• przyjęto wieloletni plan rozwoju i moder-
nizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyj-
nych na lata 2022-2025,

• wyrażono zgodę na zawarcie porozumie-
nia międzygminnego pomiędzy gminą Buczko-
wice a gminą Bielsko-Biała na zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych pochodzących 
z terenu gminy Buczkowice,

•  rozpatrzono  petycję  o  utworzenie mło-
dzieżowej rady gminy,

•  zmieniono  wysokość  opłaty  za  korzy-
stanie  dzieci  z wychowania  przedszkolnego 
w wymiarze przekraczającym 5 godzin dzien-
nie,

• ustalono stawkę dodatku funkcyjnego dla 
nauczyciela pełniącego funkcję mentora.

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

Wójt Gminy Buczkowice w III kwartale 2022 
roku między innymi:

1. Przygotował i przedłożył do rozpatrzenia 
13 projektów uchwał Rady Gminy Buczkowice 
–  wszystkie uchwały zostały podjęte.

2. Wydał 25 zarządzeń.
3. Zawarł 10 umów z firmami, w tym 3 umo-

wy wynikające z zatwierdzonych  przetargów 
dotyczących:  dostawy  sprzętu  informatycz-

nego  w  ramach  projektu  „Cyfrowa  Gmina”, 
świadczenia usług pocztowych, budowy sieci 
wodociągowej w Buczkowicach – ul. Strażac-
ka i Wyzwolenia.

4. Zawarł 7 umów z osobami  fizycznymi, 
w  tym 6 umów na opracowanie  i prowadze-
nie zajęć profilaktyczno-wychowawczych w ra-
mach Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania  Problemów Alkoholowych  oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii.

Szczegółowe  informacje  dotyczące  pra-
cy Rady Gminy  i Wójta  (w  tym zawiadomie-
nia o posiedzeniach Rady oraz protokoły z ich 
przebiegu, podjęte uchwały i ich projekty wraz 
z uzasadnieniami, wyniki głosowań radnych, 
zarządzenia Wójta oraz sprawozdania z jego 
działalności) udostępniane są w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Gminy Buczkowi-
ce na stronie internetowej gminy (https://samo-
rzad.gov.pl/web/gmina-buczkowice). 

Agata Artemska, Ewa Matera

Remont  
ważnej drogi

Urząd Gminy Buczkowice infor-
muje, że w okresie od 10 październi-
ka do 4 listopada remontowana jest 
nawierzchnia  drogi  powiatowej  na 
odcinku od ul. Ogrodniczej w Bucz-
kowicach  do  ul.  Bielskiej w Ryba-
rzowicach. Koszt inwestycji – reali-
zowanej na podstawie porozumie-
nia gminy Buczkowice z powiatem 
bielskim – to 1,1 mln zł, w tym udział 
gminy Buczkowice wynosi 0,55 mln 
zł. 

Za utrudnienia przepraszamy.
Józef Caputa

wójt gminy Buczkowice

WAŻNE TELEFONY 

* UG Buczkowice  
   33 499 00 66

nr wew. biuro
19  Sekretariat wójta    
  i sekretarza
23  Zastępca wójta
21  Skarbnik gminy
10  Dziennik podawczy
13, 31  Księgowość    
  podatkowa
14, 25  Odpady komunalne
15   Budownictwo
16  Dowody osobiste
17  USC
22, 43  Wymiar podatku
24  Księgowość
27, 39  Inwestycje
28            Obsługa Rady Gminy
34  Gospodarka gruntami 
35  Ewidencja ludności
36  Zamówienia publiczne, 
  cmentarze komunalne
40  Ochrona środowiska
42  Sołtys Buczkowic 

* GOPS Buczkowice  
   33 811 77 11 
 

* Ośrodek Zdrowia  
   33 817 71 96 – Buczkowice 
   33 817 72 31  – Rybarzowice 
 

* GOK Buczkowice  
   33 817 71 20 
 

* Biblioteka Buczkowice  
   33 817 73 10

Są  jeszcze wolne miejsca w Programie ograni-
czania niskiej emisji w Gminie Buczkowice na lata 
2021-2023. 

W programie mogą wziąć udział właściciele bu-
dynków  jednorodzinnych, którzy chcą zlikwidować 
nieekologiczny  kocioł węglowy  będący  podstawo-
wym źródłem ciepła centralnego ogrzewania budyn-
ku, oraz zastąpić go piecem gazowym kondensacyj-
nym.

Deklaracje  uczestnictwa można  składać do 31 
grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Buczkowicach, 
w godzinach pracy urzędu. Dofinansowaniu podle-
gać  będą  inwestycje  zrealizowane  po  podpisaniu 

umowy dotacji pomiędzy gminą Buczkowice, a inwe-
storem.

Wysokość  dofinansowania  do wymiany  kotłów  
wynosi 60% kosztów kwalifikowanych, lecz nie wię-
cej niż 6 000 zł brutto. Warunkiem wypłaty środków 
będzie między innymi likwidacja starego źródła cie-
pła – pieca węglowego. 

Deklarację można pobrać ze strony: https://samo-
rzad.gov.pl/web/gmina-buczkowice/dotacje-do-wymia- 
ny-piecow-weglowych-iv-edycja-2021-2023 lub w Urzę-
dzie Gminy Buczkowie. Informacja telefoniczna pod nr 
33 499 00 66 wew. 39.

Agnieszka Giżycka

Urząd Gminy Buczkowice przypomina, że zgodnie z Usta-
wą z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ist-
nieje obowiązek uiszczania opłat za groby po upływie 20 lat od 
terminu poprzedniej opłaty. Brak uiszczenia opłaty spowoduje 
utratę prawa do grobu. Wszelkie informacje w sprawie cmenta-
rzy komunalnych można uzyskać w Urzędzie Gminy w Buczko-
wicach, tel. 33 499 00 66 w. 36. 

Dorota Majcherczyk

Dofinansowanie do wymiany starych kotłów

OPŁATA  OPŁATA  
ZA GROBY ZA GROBY 
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Segregowanie  odpadów  komunalnych  to 
jeden ze sposobów ochrony środowiska, któ-
ry wymaga od nas codziennego i systematycz-
nego działania. W ramach systemu gospoda-
rowania  odpadami  komunalnymi  na  terenie 
gminy Buczkowice w 2021 r. zostało wytwo-
rzonych i przekazanych do zagospodarowania 
3744 t odpadów komunalnych, z czego 807 t 
stanowiły odpady segregowane (papier, two-
rzywa sztuczne, metal, szkło) i 266 t odpady 
BIO. Dla porównania w 2020 r. odebrano 2817 t, 
z czego 767 t stanowiły odpady segregowane 
i 74 t odpady BIO.

Jeszcze kilka lat temu na wszystko co sta-
re,  zużyte,  niepotrzebne  i  lądujące w koszu 
mówiliśmy „śmieci”, później przyzwyczailiśmy 
się do „odpadów”, dziś są to „surowce”. Przy 
obecnym  rozwoju  technologii  jesteśmy  bo-
wiem w stanie odzyskiwać skarby ukryte za-
równo w odpadach komunalnych,  jak  i prze-
mysłowych. 

Recykling surowców wtórnych jest bardzo 
ważny nie tylko ze względu na dobro środo-
wiska naturalnego, ale też z powodów ekono-
micznych. Proces recyklingu odpadów pozwa-
la  znacznie obniżyć koszty wytwarzania no-
wych produktów oraz ilość energii potrzebnej 
do wyprodukowania nowych dóbr. Segrega-
cja odpadów to ważny element recyklingu, któ-
ry ma wiele zalet. Należą do nich m.in. ogra-
niczenie ilości odpadów, które trafiają na skła-
dowiska; ograniczenie kosztów dla społeczeń-
stwa – bo mniej odpadów na składowiskach to 
mniejsze koszty; pozyskiwanie  lepszego su-
rowca do recyclingu z lepiej wysegregowanych 
odpadów, wreszcie poprawa warunków życia 
dla ludzi, roślin i zwierząt.

Co powstaje z plastiku?
Recykling tworzyw sztucznych jest bardzo 

istotny ze względu na bardzo długi czas biode-
gradacji odpadów plastikowych. Plastik (PET 
lub HDPE) nadaje się do ponownego zastoso-
wania na wiele różnorodnych sposobów. Po-
wstają z niego m.in. opakowania, butelki,  fo-
lie, ubrania, np. kurtki i bluzy polarowe (do wy-
konania jednego ciepłego polaru wystarczy 35 
butelek PET), sprzęt turystyczny – np. wypeł-
nienie izolacyjne stosowane w kurtkach zimo-
wych i śpiworach, zabawki, długopisy, framugi 
drzwi i okien energooszczędnych, meble ogro-
dowe, słupki drogowe, ogrodzenia, oleje opa-
łowe.

Co powstaje z metalu?
Ponowne przetworzenie metalu to nie tyl-

ko doskonały sposób na ograniczenie zanie-
czyszczenia środowiska oraz  redukcję  ilości 
odpadów na złomowiskach. Wydobycie meta-
li wiąże się także z ogromnym zapotrzebowa-
niem na wodę i energię. Weźmy na przykład 
pod uwagę aluminium. W procesie  jego wy-
dobycia powstaje toksyczny czerwony szlam, 
który musi  być  składowany  jako  substancja 
niebezpieczna.  Zasoby  aluminium  i  innych 

metali cały czas się wyczerpują, dlatego o wie-
le lepszym rozwiązaniem jest poddanie alumi-
nium i innych metali kolorowych recyklingowi. 

Co ciekawe, metal taki jak aluminium może 
być przetwarzany w nieskończoność. Powtór-
ne przetworzenie go zużywa około 95% mniej 
energii  niż  wydobycie  zaledwie  jednej  tony. 
Z aluminium powstają m.in. folia aluminiowa, 
klamki, obudowy komputerów i telefonów, ra-
my rowerów, felgi samochodowe, elementy sa-
molotów. Z różnych metali poddanych recyklin-
gowi powstają także rury, kosze na śmieci, ka-
roserie do samochodów czy nawet statki i plat-
formy morskie.  Co  ciekawe,  wszystkie  me-
dale wręczane podczas  Igrzysk Olimpijskich 
w 2020 r. w Tokio zostały wykonane z materia-
łów pochodzących z recyklingu.

Co powstaje z papieru?
Poprzez ponowny recykling papieru przy-

czyniamy się do ochrony drzew przed maso-
wą wycinką, oszczędzamy wodę, redukujemy 
emisję gazów cieplarnianych oraz zmniejsza-
my ilość zalegających śmieci na wysypiskach. 
Ważnym etapem procesu przerobu makulatu-
ry  jest odpowiednia  jej segregacja w gospo-
darstwach domowych. Aby papier stał się su-
rowcem wtórnym, musi  trafić  do  odpowied-
niego worka, bo wrzucenie papieru do worka 
z tzw. odpadami zmieszanymi uniemożliwia je-
go ponowne przetworzenie. 

Z makulatury powstają m.in. książki, cza-
sopisma, banknoty, filtry do kawy, opakowania 
na jajka, papierowe talerze i kubki, ręczniki pa-
pierowe, chusteczki, tektura, torby papierowe, 
papier do drukarek, koperty, fartuchy szpitalne, 
papier toaletowy. Wybieranie produktów wyko-
nanych z makulatury zmniejsza eksploatację 
naszej planety. Tona makulatury pozwala oca-
lić 17 drzew, oszczędzić 4000 kilowatów ener-
gii i ponad 25 000 litrów wody. 

Produkty papierowe mogą być wykonane 
w całości z makulatury  lub z nowego papie-
ru połączonego z papierem z odzysku. Ale jak 
je rozróżnić w sklepie? Z pomocą przychodzą 
symbole  organizacji  FSC  znajdujące  się  na 
opakowaniach produktów. Symbole FSC wy-
stępują w trzech wariantach:

FSC RECYKLING – drewno, lub papier wy-
korzystane  do  produkcji  pochodzi w  całości 
z odzysku.

FSC MIESZANY – drewno w ramach pro-
duktu  pochodzi  z materiałów  z  certyfikatem 
FSC, z recyklingu, albo z drewna kontrolowa-
nego przez system FSC. 

FSC 100% – drewno wykorzystane do pro-

dukcji pochodzi z certyfikowanych lasów sys-
temu FSC. 

Certyfikat FSC jest dowodem na to, że ma-
teriały użyte do produkcji pochodzą z  lasów 
prowadzonych  zgodnie  z  zasadami  ekologii 
i z zastosowaniem dobrych praktyk odpowie-
dzialności  społecznej w procesie produkcyj-
nym. 

Co powstaje ze szkła?
Szkło  to  tworzywo, które może być prze-

twarzane praktycznie bez końca i nie traci przy 
tym swoich właściwości. Recykling szkła mo-
że być realizowany wyłącznie z wyrobów wy-
produkowanych ze szkła sodowo-wapniowo-
krzemowego. Z  tego  typu szkła wytwarzane 
są przede wszystkim butelki, słoiki oraz inne 
produkty szklane służące do przechowywania. 
Technologia recyklingu szkła ogranicza możli-
wość ponownego przetwarzania innych odpa-
dów szklanych – luster, szklanek i kieliszków, 
szyb samochodowych czy okiennych oraz wy-
robów ceramicznych  i porcelanowych. Takie 
produkty cechuje inna temperatura topnienia 
oraz odmienny skład chemiczny od szkła so-
dowo-wapniowo-krzemowego. 

Ze szkła po recyklingu najczęściej powsta-
ją kolejne butelki, słoiki, szklanki, blaty kuchen-
ne, izolacje ścian i kafelki. Recykling szkła to 
wyjątkowo proekologiczny proces, jedna szkla-
na butelka, którą poddaje się recyklingowi, za-
pewnia  oszczędność  energii,  którą  zużywa 
100-watowa  żarówka  świecąca  się  nieprze-
rwanie przez 4 godziny.

Co powstaje z odpadów organicznych?
W wielu gospodarstwach domowych odpa-

dy żywnościowe i ogrodnicze stanowią znacz-
ną część odpadów komunalnych. Kiedy zbiera 
się je oddzielnie (segreguje), odpady te mogą 
stać się źródłem energii i zostać wykorzysta-
ne jako nawóz. Odpady biodegradowalne pod-
dawane są procesowi fermentacji beztlenowej, 
która polega na biologicznym procesie rozkła-
du w warunkach kontrolowanych. W procesie 
fermentacji powstaje biogaz oraz pozostało-

Surowce, nie śmieci

ści, które mogą zostać wykorzy-
stane jako nawóz. Kompostowa-
ne odpady bardzo dobrze użyź-
niają glebę, podnoszą  jej odpor-
ność na wysychanie i ograniczają 
konieczność dodatkowego stoso-
wania wody czy nawozów sztucz-
nych.

Agnieszka Dąbkowska
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Sezon  jesienno-zimowy to dla naszej od-
porności nie lada wyzwanie. Zewsząd ataku-
ją nas chorobotwórcze wirusy, a przy obniżo-
nej  odporności  organizmu  o  infekcję  wyjąt-
kowo  łatwo.  Jednak  jeżeli  wzbogacimy  die-
tę odpowiednimi naturalnymi produktami spo-
żywczymi możemy skutecznie chronić siebie 
i swoją rodzinę przed przeziębieniem czy gry-
pą. Wśród naszych różnorodnych i smacznych 
propozycji z pewnością każdy znajdzie coś dla 
siebie.

Witamina C w służbie odporności
Ogromną  rolę  w  budowaniu  odporności 

oraz późniejszym zwalczaniu infekcji odgrywa 
kwas askorbinowy, popularnie zwany witami-
nę C. Witamina ta ma ogromny wpływ na two-
rzenie bariery ochronnej,  działającej  jak  tar-
cza osłaniająca przed chorobotwórczymi pato-
genami. Możemy dostarczać organizmowi wi-
taminy C pod postacią syntetycznych suple-
mentów diety, lecz musimy pamiętać, że w ta-
kiej formie wszelkie substancje odżywcze są 
o wiele gorzej przyswajalne, niż ma  to miej-
sce w przypadku wchłaniania witamin z poży-
wienia. Dlatego najkorzystniejszym sposobem 
suplementacji witaminy C będzie wzbogace-
nie diety w warzywa i owoce, które są jej bo-
gatym źródłem. Wśród rodzimych owoców naj-
więcej kwasu askorbinowego zawierają czar-
ne porzeczki oraz truskawki, natomiast wśród 
warzyw na uwagę zasługują papryka, w szcze-
gólności  jej  żółta odmiana, kapusta,  jarmuż, 
brukselka, a także szpinak. Natomiast wśród 
egzotycznych  owoców  zdecydowanym  lide-
rem jeśli chodzi o zawartość witaminy C jest 
acerola, ale sporo kwasu askorbinowego znaj-
dziemy również w kiwi, papai oraz owocach 
cytrusowych.

Kiszonki dla zdrowych jelit
Mówiąc o kapuście, warto wspomnieć tak-

że o dobroczynnym działaniu jej kiszonej wer-
sji. Generalnie bowiem wszystkie kiszone wa-
rzywa, a  także ocet  jabłkowy, domowy kwas 
chlebowy oraz  fermentowany nabiał,  jak ke-

PODZIĘKOWANIA

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach 
dziękuje wszystkim strażakom z gminy 
Buczkowice za pomoc w obstawieniu 
sześciu punktów kontrolnych na trasie 
XXII Rajdu Rowerowego oraz osobom 
i firmom, które pomogły w organizacji 
rajdu. Oto one: Maria Szymanek, Łukasz 
Szymanek, Dil Surowce Wtórne, Bielsko-
Biała; Paweł i Marek Mrózek, Prosperplast, 
Rybarzowice; Krzysztof Pawlik, Sklep 
rowerowy Pamirbike, Bielsko-Biała; 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. 
Roll, Godziszka; Knowbit, Andrzej Knapek, 
Buczkowice; Firma Transportowa WMW sp. 
z o.o., Rybarzowice; Beskidzkie Centrum 
Kotłów i Instalacji SIB, Bogusław Misiarz, 
Buczkowice; Karolina Pach, Godziszka; 
Mic Graw Grawerowanie, Michał 
Huczek, Buczkowice; Kłosek Rękodzieło 
artystyczne i zabawki z drewna, Ewa 
Kłosek, Buczkowice; Bank Spółdzielczy, 
Bystra; Tomasz Dobija, Pizzeria Szafran, 
Buczkowice; Vobitech, Łodygowice; Studio 
Figura, Elżbieta Wrona, Buczkowice; 
Zakład Usługowo-Handlowy, Buczkowice, 

W. Stec, M. Hernik, P. Szewczyk; Badrew, 
Sabina Bartyzel, Szczyrk; Gretkom 
Serwis, Godziszka; Krzysztof Kwaśny, 
KK Trans, Buczkowice; Grzegorz 
i Bogdan Duraj P.P.U.H. Piekarnictwo 
Buczkowice; Bartłomiej Kubica, KB Project, 
Rybarzowice; Zakład Mięsny Godziszka, 
Józef Bożek, Godziszka; Marek Włosiński, 
PHU „Mabo” Sklepy wielobranżowe, 
Rybarzowice; Karina Radecka, Firma 
Fitactiv; Stige, Buczkowice.

DIETETYK RADZI:

JAK WZMOCNIĆ ODPORNOŚĆ PRZED ZIMĄ?

fir bądź maślanka, mają fenomenalne działa-
nie na florę bakteryjną naszych jelit. Równo-
waga probiotyczna w układzie pokarmowym 
ma ogromne znaczenie, nie tylko jeśli chodzi 
o zapobieganie biegunkom czy grypie żołąd-
kowej, ale wpływa także na budowanie odpor-
ności całego organizmu. Musimy jednakże pa-
miętać o tym, że kiszonki po poddaniu ich ob-
róbce termicznej, np. w zupie, tracą zdecydo-
waną większość swoich prozdrowotnych wła-
ściwości.

Pokochaj produkty pszczele
Od wielu  lat  coraz częściej w okresie  je-

sienno-zimowym sięgamy po miody oraz inne 
produkty pochodzenia pszczelego. I nie jest to 
działanie bezpodstawne, gdyż kapitalnie wpły-
wają one na naszą odporność. Miód ma skład 
chemiczny  zbliżony  do  ludzkiej  krwi,  dzięki 
czemu zawarte w nim składniki odżywcze są 
doskonale przyswajalne. Różne rodzaje miodu 
oddziałują na inne schorzenia – np. miód spa-
dziowy pomaga przy częstych infekcjach gór-
nych dróg oddechowych, podobnie jak miód li-
powy, który dodatkowo polecany jest przy cho-
robach układu krążenia. Z kolei alergicy i ast-
matycy z pewnością docenią właściwości mio-
du wielokwiatowego. Dodatkowo możemy włą-
czyć do naszej diety inne produkty pochodze-
nia pszczelego – pyłek pszczeli, zwany pierz-
gą, propolis oraz mleczko pszczele. Są one 

często określane mianem naturalnych antybio-
tyków, ponieważ charakteryzują się właściwo-
ściami zwalczającymi w zarodku wszelkie wi-
rusy i bakterie chorobotwórcze.

Przyprawy nie tylko do smaku
Nieocenione w budowaniu naturalnej od-

porności są ponadto rozgrzewające przypra-
wy, których stosowanie przynosi dwojakie ko-
rzyści. Po pierwsze doskonale zwalczają uczu-
cie zimna, które często towarzyszy nam jesie-
nią i zimą, a po drugie w ich składzie znajdzie-
my związki chemiczne, które pozytywnie od-
działują na system immunologiczny. Papryka 
chilli oraz pieprz cayenne cenione są jako bo-
gate źródła kapsaicyny, która szybko rozgrze-
wa od wewnątrz oraz przyśpiesza wydalanie 
z organizmu toksyn wraz z chorobotwórczymi 
patogenami. Z kolei  imbir czy kurkuma mają 
działanie antybakteryjne i przeciwzapalne.

Sięgnij po czosnek i cebulę
Bardzo skuteczne w zapobieganiu wszel-

kiego rodzaju  infekcjom są także tradycyjne, 
babcine  sposoby. W okresie  epidemii  grypy 
czy przeziębienia nie wahajmy się sięgnąć po 
czosnek oraz cebulę. W ich składzie znajdzie-
my substancje z grupy fitoncydów, takie jak al-
licyna, które neutralizują bakterie i wirusy. Fe-
nomenalne właściwości czosnku i cebuli spo-
wodowały,  że  są  one  zasłużenie  określane 
mianem naturalnych antybiotyków.

Jak widać, istnieje wiele naturalnych alter-
natyw dla  syntetycznych  suplementów diety 
mających wzmocnić  odporność przed  zimą. 
Zdrowe  i  pełne witamin warzywa oraz owo-
ce, miód, kiszonki, rozgrzewające przyprawy – 
wybór jest naprawdę imponujący. Warto prze-
konać się do nich, aby cieszyć się zdrowiem 
całej rodziny, a  jednocześnie mieć pewność, 
że dostarczamy organizmowi wyłącznie tego, 
co natura daje nam najzdrowszego.  

opracowała Joanna Carbol, dietetyk  
www.bonne-sante.pl
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Zuzanna Wiśniowska 
„Kurka Bajdurka. Śnieg, sanki 
i… dinozaury” 
Wydawnictwo Kokino, 2021

Tytułowa bohaterka  jest  jedyną w swoim 
rodzaju kurką. Ma ogromną wyobraźnię, dzię-
ki której tworzy niesamowite historie. Wiernym 
przyjacielem Bajdurki  jest Myszaty, który za-
wsze towarzyszy jej w zadziwiających przygo-
dach. Tym razem natrafiają na niecodzienne 
znalezisko… 

Książka o Kurce Bajdurce  to świetna po-
zycja  dla  każdego  kilkulatka.  Znakomite  ilu-
stracje, wciągająca fabuła, elementy interakcji 
oraz pretekst do pogłębienia wiedzy o świecie.

Dotacja dla bibliotek
Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Sta-

szica w Buczkowicach uzyskała dofinansowanie na 
zakup nowości wydawniczych  i/lub usług  zdalnego 
dostępu do książek w wysokości 12 384,00 zł.

Dofinansowanie  pochodzi  ze  środków  finanso-
wych  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego 
w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, „Dofinansowania 
dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawni-
czych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w for-
matach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobo-
oków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach 
NPRCz 2.0”.                                                                BJ 

20  września  oficjalnie  została 
otwarta pracownia ceramiczna, która 
została doposażona dzięki projektowi 
pn. „Zakup wyposażenia pracowni ce-
ramicznej  na  potrzeby  prowadzenia 
edukacji  kulturalnej w budynku GOK 
Buczkowice” realizowanemu w Gmin-
nym  Ośrodku  Kultury  w  okresie  od  
1 stycznia do 31 października 2022 r.

Zakres zadania obejmował: zakup 
i montaż pieca ceramicznego do wy-
palania prac ceramicznych, zakup re-
gałów warsztatowych, szafki – zabu-
dowa meblowa z regałami i szuflada-
mi, zakup energooszczędnych lamp 
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1. Obuwie na deszcz 
2. Piernikowa przyprawa korzenna 
3. Przeciwdeszczowy lub trencz 
4. Ciepły z dzianiny 
5. Określenie na kapcie lub lekkie obuwie 
6. Deszcz, śnieg lub grad 
7. Jesienne przygnębienie, melancholia 
8. Owoce dębu 
9.Rozmokła ziemia, może tworzyć się po deszczu 
10. Jama niedźwiedzia 
11.Krzyżak lub czarna wdowa 
12.Przechadzka  
13.Człowiek o jasnej skórze 
14. Pozostają po deszczu na ulicach 
15. Włoski lub nerkowiec 
16. Okrycie budynku 
17. Duże pomarańczowe warzywo 

 BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BUCZKOWICACH

Anna Kusiak „Rzeka” 
Wydawnictwo Kobiece 
Łukasz Kierus, 2022

Co roku w Polsce ginie siedemnaście-dwa-
dzieścia tysięcy osób (...) Mniej więcej dwa ty-
siące zaginionych nie odnajduje się nigdy (...).

Detektyw  Dobrosława  Machniewicz  zo-
staje wynajęta do prowadzenia sprawy zagi-
nionej Aliny Grzędowicz, właścicielki biura ra-
chunkowego i żony prezesa jednej z najwięk-
szych rzeszowskich firm. Każda osoba ze śro-
dowiska poszukiwanej coś ukrywa, jednak de-
tektyw posiada świetną  intuicję  i spryt, które 
pomagają jej przy śledztwie. Czy Dobrosławie 
uda się poznać całą prawdę? 

Alicja Sinicka 
„Uśpiona” 
Wydawnictwo W.A.B., 2022

Weronika Krzycka jest korepetytorką języ-
ka angielskiego i choruje na narkolepsję. Co-
dziennie  potrzebuje  dwugodzinnej  drzem-
ki,  żeby  normalnie  funkcjonować.  Pewnego 
dnia po przebudzeniu znajduje w swoim salo-
nie martwą uczennicę. Główna bohaterka ma 
przeczucie, że ktoś ją obserwuje, nie wie, ko-
mu może ufać. 

Książka do  samego końca  trzyma w na-
pięciu, a finał historii jest zaskakujący. Książka 
idealna na długie jesienne wieczory. 

M.W.

oświetleniowych.  Zadanie  jest  dofinansowa-
ne  ze  środków  finansowych Ministra  Kultu-
ry  i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego 
funduszu celowego.                                  MB-C

Litery z szarych  
pól utworzą hasło.  
Pierwsza osoba, która 
prześle prawidłowe hasło 
na maila gokbuczkowice@
gokbuczkowice.com otrzyma 
nagrodę rzeczową.
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1. Obuwie na deszcz
2. Piernikowa przyprawa
3. Przeciwdeszczowy, trencz
4. Ciepły z dzianiny
5. Kapcie lub lekkie obuwie

6. Deszcz, śnieg lub grad
7. Jesienne przygnębienie
8. Owoce dębu
9. Rozmokła ziemia, może 
tworzyć się po deszczu

10. Jama niedźwiedzia
11. Krzyżak lub czarna wdowa
12. Przechadzka 
13. Człowiek o jasnej skórze
14. Pozostają po deszczu
15. Włoski lub nerkowiec
16. Okrycie budynku
17. Duże pomarańczowe warzywo

Pracownia ceramiczna  

1. Podczas zajęć.
2. Otwarcie sali. 

1.1. 2.2.
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PRZEDSZKOLA

Z ŻYCIA  PRZEDSZKOLA 

W GODZISZCE

ŚWIĘTO DRZEWA

Z okazji Święta Drzewa odbyły się w na-
szym  przedszkolu  zajęcia  na  temat  drzew. 
Dzieci poznały budowę drzewa, jego znacze-
nie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Dowie-
działy się, jak wielkie znaczenie mają drzewa 
dla czystości powietrza, a  tym samym zdro-
wia człowieka. Obiecały, że zawsze będą dbać 
o wszystkie rośliny, nigdy nie będą łamać gałą-
zek drzew i krzewów. W czasie zabaw badaw-
czych w ogrodzie  i w pobliskim  lasku dzieci 
oglądały drzewa, dotykały kory, liści i gałązek. 
Następnie dzieci wykonały prace plastyczne. 

Katarzyna Krysta

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

7 października w naszym przedszkolu od-
był się Dzień Ziemniaka. W tym dniu czekało 
na dzieci wiele niespodzianek i zabaw, m.in. 
szukanie ziemniaków w pobliskim lasku przy 
przedszkolu i wykonywanie z nich zabawnych 
ludzików. Wszystkie dzieci wspólnie jadły pie-
czone ziemniaczki z solą i masełkiem na świe-
żym powietrzu. Dzień ten przyniósł przedszko-
lakom wiele uśmiechu.

Patrycja Janik

Z KRONIKI PRZEDSZKOLA 

W RYBARZOWICACH

PROJEKT Z WRÓBELKIEM ELEMELKIEM

Od września realizujemy projekt edukacyj-
ny, polegający na czytaniu opowiadań H. Ło-
chockiej pt. „O wróbelku Elemelku” i wykony-
waniu zadań, zgodnie z regulaminem. Czytaj-
my, bo warto!

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ KROPKI!
14 września  obchodziliśmy Dzień Kropki 

czyli zwracania uwagi wychowanków na wia-
rę w swoje siły. Rozwijamy talenty! 

CZYTAMY CZYLI DZIECI DZIECIOM… 

6 października powróciliśmy do współpra-
cy ze szkołą w ramach projektu czytelnicze-
go. Uczennice czytały dzieciom utwory literatu-
ry dziecięcej o jesiennej tematyce. Serdecznie 
dziękujemy naszym absolwentom oraz paniom 
koordynującym te działania w osobach: Lilian-
ny Kanik i Marceliny Cygoń.

DZIEŃ DRZEWA I ZBIÓRKA MAKULATURY 
Dzień Drzewa obchodzimy 10 październi-

ka. Zbiórka makulatury pozwala oszczędzać 
zielone płuca planety. Dziękujemy wszystkim, 
którzy biorą w niej udział!

JESIENNE CUDAKI

Organizatorem konkursu pn. „Jesienne cu-
daki” było Publiczne Przedszkole w Rybarzo-
wicach. Cudaki powstały z darów jesieni. Ko-
lorowa wystawa, ponad 30 pomysłowych prac 
przestrzennych cieszyła oko odwiedzających 
placówkę. Autorzy zostali wyróżnieni i nagro-
dzeni, a piękne dzieła można podziwiać w ga-
lerii zdjęć na stronie przedszkola. 

Jadwiga Kozłowska 

Z życia przedszkola 

Bajka w Buczkowicach

DZIEŃ JABŁKA 
28 września obchodziliśmy Dzień Jabłka. 

Dzieci wiele dowiedziały się o zdrowym żywie-
niu, bawiły się w kucharzy i cukierników, wyko-
nując pyszne potrawy z jabłek, częstując się

wzajemnie. Poznały też, jak różnorodne mogą 
być smaki i odmiany jabłek. W tym dniu dzieci 
świętowały również dzień koloru czerwonego 
i uczestniczyły w zabawach ruchowych z jabł-
kami.

DENTOBUS 
4 października odwiedził przedszkole den-

tobus. Dzieci zobaczyły mobilny gabinet den-
tystyczny i uczestniczyły w badaniu zębów. Mi-
łe panie dentystki opowiedziały, w jaki sposób 
trzeba dbać o zęby i dlaczego nie należy bać 
się dentysty. Każde dziecko otrzymało  infor-
mację o stanie zdrowia swoich ząbków.

TEATR CIENI „TYGRYS PIETREK”

10 października przedszkole odwiedziła ak-
torka Krystyna Popławska i pokazała dzieciom 
teatr cieni. Przedstawienie nosiło tytuł „Tygrys 
Pietrek”  i  uczyło  dzieci,  jak  radzić  sobie  ze 
strachem. Wszystkie dzieci nagrodziły artyst-
kę gromkimi brawami. Spotkanie ze sztuką ak-
torską pobudziło wyobraźnię i poruszyło emo-
cje dzieci.

ZABAWY Z PHOTONEM

W  październiku  dzieci  rozpoczęły  swo-
ją przygodę z kodowaniem i zaprzyjaźniły się 
z robotem Photonem. Poznały tajniki progra-
mowania ruchu robota zakodowane za pomo-
cą tabletu. Dzieci realizują program „Kodowa-
nie  na  dywanie”,  który  rozwija  umiejętności 
programowania i kodowania.

cd. na str. 22



22

PRZEDSZKOLA/SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY 

W RYBARZOWICACH

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
8 września w klasach pierwszych odbyło 

się spotkanie z przedstawicielami policji pod 
hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Dzielni-
cowi z komisariatu w Szczyrku przeprowadzi-
li dla uczniów klas pierwszych prelekcje o pod-
stawowych zasadach bezpieczeństwa na dro-
dze oraz krótki instruktaż korzystania z przej-
ścia dla pieszych. Dzieci czynnie uczestniczyły 
w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżenia-
mi i zadawały pytania. Na zakończenie ucznio-
wie otrzymali książeczki Bezpieczna Siódem-
ka oraz opaski odblaskowe.

Renata Szopa

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

W nowym roku szkolnym 2022/2023 sze-
regi  Szkolnego  Koła  Wolontariatu  Pomoc-
na Dłoń zasilili nowi członkowie z klas V-VIII. 
Kontynuując akcję „Wolontariusze czytają naj-
młodszym“, odwiedzili zerówki  i klasy pierw-
sze. Przygotowali jesienne opowiadania, wier-
sze i zagadki. Dzieci chętnie odpowiadały na 
zadawane pytania, co znaczyło, że w skupie-
niu słuchały swoich starszych kolegów i kole-
żanek. Żeby uatrakcyjnić czytanie, ósmokla-
siści przygotowali również rekwizyty i zabawy 
ruchowe. Wręczali dzieciom kolorowanki i ob-
razki  jesienne. Oprócz szkolnych przedszko-
laków, odwiedzili również dzieci z Przedszkola 
Publicznego w Rybarzowicach.

Sądząc  po  uśmiechniętych minach  star-
szych uczniów i przedszkolaków, spotkania te 
przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze.

Początkiem października w naszej  szkole 
zorganizowana została zbiórka karmy dla pod-
opiecznych  Fundacji  Zwierząt  Porzuconych 
i Pokrzywdzonych BUDRYSEK oraz Kotełko-
wej Drużyny. Celem tego przedsięwzięcia była 
poprawa standardu pobytu zwierząt w schroni-
sku. Cieszymy się, że tak wielu uczniów odpo-
wiedziało na nasz apel i wzięło udział w akcji. 
Los bezdomnych,  porzuconych  zwierząt  nie 
jest obojętny dzieciom naszej szkoły.

Dlatego dziękujemy serdecznie wszystkim 
uczniom i rodzicom za włączenie się w zorga-
nizowaną  akcję  charytatywną. Dzielenie  się 
tym co mamy – to dobry nawyk!

Liliana Kanik

CZYTAMY Z SERCEM

29 września uczniowie naszej szkoły wzię-
li udział w ogólnopolskiej akcji „Czytamy z ser-
cem”. Łączyła ona świętowanie Dnia Głośnego 
Czytania i Światowego Dnia Serca, a jej głów-
nym celem była promocja wśród uczniów lite-
ratury i czytelnictwa oraz poszerzenie wiedzy 
na  temat serca. W tym dniu w każdej klasie 
(od oddziału zerowego do klasy ósmej) odczy-
tane zostały teksty literackie dotyczące serca, 
a następnie odbyła się prezentacja na temat 
tego ważnego dla człowieka organu. Nauczy-
ciele przeprowadzili również krótkie pogadanki 
o zdrowym stylu życia, który pozytywnie wpły-
wa na funkcjonowanie układu krążenia. Wszy-
scy chętni założyli z tej okazji czerwone ubra-
nia, a na korytarzu powstała okolicznościowa 
gazetka. Uczniowie klas młodszych wykony-
wali prace plastyczne z sercem w roli głównej. 
Organizatorem akcji była biblioteka szkolna.

Marcelina Cygoń

JUBILEUSZOWY RAJD 
BRĄZOWEGO LIŚCIA 

 
8  października  42  uczniów  naszej  szko-

ły wyruszyło na szlak prowadzący z Przełę-
czy Karkoszczonka do schroniska na Błatniej. 
Podczas wędrówki podziwialiśmy piękne góry 
Beskidu Śląskiego i złotą polską jesień. W le-
sie było kolorowo od liści i różnorodnych grzy-
bów. Z Błatniej zeszliśmy żółtym szlakiem na 

WIEŚCI ZE SZKOŁY 

W GODZISZCE

SPOTKANIE Z ZUZANNĄ WIŚNIOWSKĄ

 
W bibliotece w Godziszce pojawiła się Zu-

zanna Wiśniowska, bytomianka z pochodze-
nia,  godziszczanka  z wyboru. Zadebiutowa-
ła niedawno książeczką pt. „Kurka Bajdurka.  
– Śnieg, sanki   i… dinozaury”. Autorka prze-
czytała swój utwór uczniom klas Ia i Ib, a tak-
że zerówkowiczom. Dzieci z zachwytem wy-
słuchały  opowieści  o  zimowych  przygodach 
sympatycznej Kurki Bajdurki  i  jej  przyjaciela 
Myszatego.

PIASKOWA MAGIA

W deszczowy wrześniowy dzień uczniowie 
przenieśli się do niezwykłego świata, oglądając 
pokaz malowania piaskiem na żywo. W GO-
K-u w Łodygowicach klasy młodsze obejrzały 
„Królową śniegu”, a klasy szóste „Małego Księ-
cia” w wykonaniu Teatru Piaskowej Magii. Ani-
macja piaskowa to bardzo rzadka i niezwykła 
sztuka. Na dużym ekranie za pomocą świa-
tła, piasku i cienia w połączeniu z muzyką oraz 
głosem lektora powstaje autorska  interpreta-
cja ulubionych opowieści. Stworzone z ziare-
nek piasku, światła oraz cienia obrazy dają ar-
tyście możliwość przekazania tego, czego nie 
można czasami powiedzieć słowami. Spektakl 
piaskowej animacji rozwija nie tylko kreatyw-
ne myślenie i artystyczną wyobraźnię, ale też 
koncentrację. Poza tym pozostawia niezapo-
mniane wrażenia i zadziwienie umiejętnościa-
mi człowieka.

PRZEDSZKOLE BAJKA W BUCZKOWI-
CACH – dok. ze str. 21

NARODOWY PROGRAM CZYTELNICTWA 
Dużą pomocą w pacy nad rozwijaniem mo-

wy i myślenia dzieci oraz ich kompetencji emo-
cjonalno-społecznych  jest  udział  przedszko-
la w Narodowym Programie Rozwijania Czy-
telnictwa,  dzięki  któremu  przedszkole  zaku-
piło ponad 130 pozycji książkowych z zakre-
su klasycznej literatury dziecięcej. Codziennie 
w przedszkolu dzieciom czytane są bajki przez 
20 minut. Czas spędzony na słuchaniu bajek 
stanie się  jeszcze bardziej ciekawy dla dzie-
ci dzięki nowym, pięknie wydanym i ilustrowa-
nym książkom.

Elżbieta Jarczyk

metę  rajdu  do  amfiteatru  w  Jaworzu,  gdzie 
czekał na nas pyszny żurek  i wiele atrakcji. 
Uczestniczyliśmy w konkurencjach sportowo-
rekreacyjnych, prezentacjach wokalnych, moż-
na też było spróbować swoich sił na ściance 
wspinaczkowej przygotowanej przez Górskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Do domu 
wróciliśmy w godzinach popołudniowych, zmę-
czeni, ale bardzo zadowoleni.

Bogumiła Sadlik
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BLISKIE SPOTKANIA Z FIZYKĄ I SZTUKĄ

27 września  uczniowie  klas  7  i  8  odwie-
dzili Uniwersytet Śląski w Katowicach, gdzie 
uczestniczyli  w  wykładach  pt.  „Osobliwości 
świata  fizyki”.  Były  one  oparte  na  ekspery-
mentach  przeprowadzanych  na  żywo  przez 
naukowców pracujących na co dzień w labo-
ratoriach Instytutu Fizyki. Miały na celu poka-
zanie, jak działają prawa fizyki w rzeczywisto-
ści. Pierwszy z wykładów dotyczył wody, która 
jest jednym z czterech żywiołów. Kojarzy nam 
się z morzem, jeziorem, rzeką, deszczem czy 
śniegiem. To dzięki jej obecności Ziemię okre-
śla się mianem „błękitnej planety”. Woda sta-
nowi główny składnik naszego ciała. Trudno 
nie przyznać, że zajmuje wyjątkowe miejsce 
w naszym życiu. Drugi wykład dotyczył świa-
tła. Naturalne światło Słońca nie tylko rozpra-
sza mrok i dostarcza Ziemi konieczną do życia 
energię, ale jest również najważniejszym no-
śnikiem informacji. Rejestrujemy je dzięki zmy-
słowi wzroku, ale nie zawsze powinniśmy wie-
rzyć własnym oczom. Dzięki temu wykładowi 
można było poznać niezwykłe własności świa-
tła i podstawowe prawa optyki oraz przekonać 
się, jak widzimy świat.

Następnie uczniowie udali się do Muzeum 
Śląskiego, by obejrzeć galerię polskiej  sztu-
ki nowoczesnej 1800-1945. Duże zaintereso-
wanie wzbudziła wystawa o Górnym Śląsku 
na przestrzeni dziejów. Zwiedzający ogląda-
ją ją w miejscu dawnej kopalni Katowice, któ-
ra przez blisko 200 lat była świadkiem i miej-
scem dziania się tej burzliwej historii. Wejście 
na wystawę prowadzi przez bramę kopalni Ka-
towice, zrekonstruowaną na podstawie zdjęć  
z 4 czerwca 1989 roku – dnia, który uznano za 
początek przemian w Polsce.

AKADEMIA TWÓRCZOŚCI

W naszej szkole działa wyjątkowa akade-
mia, czyli zajęcia z robotyki. Uczniowie pozna-
ją różne roboty, sami je budują i programują. 
Zapoznają się także z pracą drukarki 3D, by 
stworzyć własne modele do druku. Duże za-
interesowanie wzbudzają ozoboty. Są to małe, 
ale bardzo inteligentne roboty. Uczniowie ryso-
wali dla nich trasy do pokonania i uczyli się, jak 

za pomocą prostych kolorowych kodów wy-
dawać im polecania. Tworzenie z puzzli drogi 
i programowanie ozobotów, by się po niej po-
ruszały,  to ciekawe doświadczenie  i świetna 
zabawa.

KULINARNE DOŚWIADCZENIA 
TRZECIOKLASISTÓW

Klasa 3a, chcąc lepiej poznać zasady zdro-
wego  odżywiania,  zabawiła  się w  kucharzy. 
Wyposażeni w fartuszki, nożyki oraz inne ku-
chenne akcesoria uczniowie wykonali dwie sa-
łatki jarzynowe. Potem była degustacja, pod-
czas której okazało się, że warzywa są nie tyl-
ko zdrowe, ale i smaczne. Innym razem dzieci 
przygotowywały soki owocowe. Najpierw zło-
żono w całość wyciskarkę – sokowirówkę, przy 
okazji poznając jej budowę i działanie. Potem 
każdy obierał surowe marchewki i jabłka, oczy-
wiście przestrzegając zasad higieny. Wysoka 
jakość przyniesionych owoców  i warzyw po-
zwoliła na uzyskanie wspaniałych napojów. Ja-
każ była radość, gdy sączyły się pierwsze kro-
pelki, a potem tryskał pachnący sok. Na koniec 
zajęć dzieci wypiły go z przyjemnością. 

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

W tym roku odbyła się 22. edycja tego nie-
zwykłego  czytelniczego  święta.  Zostało  ono 

ogłoszone przez Polską Izbę Książki w 2001 
r. Celem akcji jest promowanie czytania wśród 
dzieci i młodzieży. Zalet czytania na głos jest 
mnóstwo: wzbogaca słownictwo,  ćwiczy pa-
mięć, poprawia koncentrację, uczy samodziel-
nego myślenia. W  tegorocznej  akcji  uczest-
niczyły  klasy: 1a, 2a oraz 2b. Na zaprosze-
nie klasy 1a mama jednej z uczennic – Beata 
Caputa przeczytała książeczkę z serii „Wielcy 
Mali dla najmłodszych” o Stevenie Hawkingu. 
W bibliotece na uczniów klasy Ib czekała dy-
rektor Biblioteki Gminnej – Bożena Jakubiec. 
Zaprezentowała ona uczniom gorące nowo-
ści czytelnicze z księgozbioru popularnonau-
kowego dla najmłodszych oraz przeczytała hi-
storyjkę o żółwiku Franklinie w bibliotece. Z ko-
lei klasa 2a samodzielnie prezentowała sztukę 
pięknego głośnego czytania wierszy dla dzieci 
patrona naszej szkoły – Jana Brzechwy. 

KSIĄŻKA NA RECEPTĘ

30 września do biblioteki zawitał nietypowy 
„zespół medyczny”, składający się z uczniów 
klasy 8b – Alicji Gadziny  i Antoniego Jakub-
ca, wcielających się w postaci Siostry Zakład-
ki i Doktora Książeczki. Przedstawili oni pierw-
szakom niepodważalne korzyści płynące z gło-
śnego czytania. Następnie zalecili  regularne 
głośne czytanie dziecku przez rodziców, na co 
każdy uczeń otrzymał wypisaną przez Doktora 
Książeczkę receptę. Potem pierwszaki zosta-
ły zaszczepione przez Siostrę Zakładkę bakcy-
lem czytelnictwa i skierowane do apteki – wy-
pożyczalni po realizację recepty. Uczniów po-
informowano także o konieczności przyjmowa-
nia dawek przypominających poprzez regular-
ne korzystanie z bajkowego księgozbioru bi-
blioteki. 

redaktorzy Szkolnych Wiadomości
pod opieką Sabiny Janicy-Wojaczek

 

NARUSZENIA PRZEPISÓW – 
POLICJA OSTRZEGA
Policja zwraca w ostatnim czasie 
uwagę na problematyczne sytuacje 
występujące na terenie gminy 
Buczkowice.

W Kalnej w ciągu ulic Widokowa, Spa-
cerowa, Graniczna, Kościelna, Słonecz-
na, Szkolna można znaleźć  liczne przy-
kłady  niedopełnienia  przez  właścicie-
li  nieruchomości  obowiązku umieszcza-
nia w odpowiednim miejscu lub utrzyma-

nia w należytym stanie tabliczki z nume-
rem porządkowym nieruchomości.

W  Buczkowicach  i  w  Godziszce  – 
w rejonie ulic Górskiej oraz Godziszczań-
skiej i na ich przedłużeniu w kierunku ma-
sywu leśnego – często obserwuje się nie-
legalne  poruszanie  się  po  terenach  le-
śnych pojazdów mechanicznych,  tj. mo-
tocykli  cross  oraz  pojazdów  typu  quad. 
                              mł. asp. Marcin Babiarczyk
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KRONIKA GOK

reklama
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FOTOREPORTAŻ

Na zdjęciach: 
1-5. Rajd Rowerowy.
6-7. Sprzątanie Żylicy i Go-
dziszki.
8-9. Piknik Piłkarski w Buczko-
wicach. 
10-12. Jesienne Dni Książki. 

JESIENNE JESIENNE 
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