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PISANKA DLA PANA PREZYDENTA
Tradycją stało się już wysyłanie przez parafię ewangelic-

ką w Szczyrku pisanki wielkanocnej Prezydentowi RP. Tym 
razem pisankę wykonano na jaju gęsim. Jej motywem pla-
stycznym są bazie i wiosenne kwiaty, a także flagi polska  

i unijna. Stosowny napis nawiązuje do tegorocznej 10 rocznicy 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. To małe dzieło sztuki 
wykonała artystka Urszula Cieślar z Wisły. 

(J. Ż.)

Ciepłych, pełnych radości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
pogody ducha, zdrowia i radości

wszystkim członkom Towarzystwa  
Miłośników Szczyrku,  

ich rodzinom, przyjaciołom i sympatykom życzy
Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczyrku

W ten szczególny czas oczekiwania na wyniesienie do chwały ołtarzy 
błogosławionego Jana Pawła II 

otwórzmy nasze serca i umysły na miłość, dobro i sprawiedliwość. 
 

Wszystkim życzę, aby Zmartwychwstały Chrystus 
przyniósł radość, pokój oraz wzajemną życzliwość.

   Poseł na Sejm RP
   Stanisław Szwed

Zmartwychwstały Chrystus przynosi ludzkości miłość, 
która przebacza, jedna i otwiera serca na nadzieję…”

Jan Paweł II

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.

Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
a moc Zmartwychwstania Pańskiego zagościła w naszych sercach

i umocniła wiarę w lepszą przyszłość.
                                                      Poseł na Sejm RP

                                                      Jacek Falfus
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
składam mieszkańcom Szczyrku i wszystkim przebywającym tutaj na wypoczynku - 

wiosenne życzenia, aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach, rodzinach i domach 
zagościła radość, spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia.

Członek Zarządu Powiatu Bielskiego
Renata Franasik

Mile spędzonych Świąt Wielkanocnych, smacznego 
jajka, wesołej zabawy w lany poniedziałek,

 a także słonecznej wiosny
 życzą

Redaktor Naczelny Jacek Żaba
razem z całą Redakcją
Gazety Szczyrkowskiej

Dyrektor MOKPI Sabina Bugaj
wraz ze współpracownikami

Burmistrz Szczyrku

Wojciech Bydliński

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Przewodniczący Rady Miejskiej

Antoni Byrdy

wraz z całą Radą

Niechaj Wielkanoc przyniesie mieszkańcom i gościom Szczyrku 
pomyślność, szczęście, nadzieję i radość.

Oby dni świąteczne i dalsze tygodnie wiosenne 
obfitowały w umocnienie więzów rodzinnych i sąsiedzkich. 

Właściciele hotelu Górski zapraszają na poświęcenie pomnika
 św. Jana Pawła II.

Uroczystość będzie miała miejsce w dniu 31 maja 2014 roku
 o godz. 16.00 w parku leśnym za hotelem.

Monument zostanie poświęcony przez biskupa Piotra Gregera.

Pomnik przedstawia Papieża Jana Pawła II wychodzącego z górskich 
skał. Prawą ręką wykonuje gest powitania ludzi, a lewą wskazuje na ka-
mienną postać Matki Boskiej ustawionej w ołtarzu w przyhotelowym 
parku leśnym. Postać świętego wykonał rzeźbiarz Michał Pawlik. 

POMNIK ŚW. JANA PAWŁA II
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KOLEJNA SZANSA DLA SZCZYRKU 
Od 2006 roku samorząd miasta Szczyrk intensywnie włą-

czył się w proces przekształceń własnościowych Ośrodka Nar-
ciarskiego Czyrna-Solisko, będącego we władaniu Gliwickiej 
Agencji Turystycznej, ze względu na brak inwestycji i moder-
nizacji infrastruktury narciarskiej oraz zaburzenia ciągłości 
w funkcjonowaniu ośrodka spowodowanego protestami wła-
ścicieli gruntów. Wśród celów działań jakie nakreślił samo-
rząd, angażując się w ten proces, były: 

- przeniesienie siedziby spółki z Gliwic do Szczyrku,
- zagwarantowanie normalnego funkcjonowania ośrodka 

poprzez wejście do spółki (udział) właścicieli gruntów jako 
partnerów, 

- stworzenie szerszych możliwości pozyskania środków na 
modernizację infrastruktury narciarskiej poprzez zmianę struk-
turalną z własności Skarbu Państwa na własność prywatną. 

Zmiana akcjonariatu, za którym stoi Tatra Mountain Resort 
budzi kolejną nadzieję na szybką modernizację ośrodka i pod-
niesienie standardów jego obsługi. Przyglądając się dotychcza-
sowym inwestycjom realizowanym przez spółkę, widać że ta-
kie oczekiwania są realne. Będzie to miało wpływ na zwięk-
szenie ruchu turystycznego, dalszą rozbudowę bazy usług tu-
rystycznych, pobudzenie życia gospodarczego miasta i regio-
nu.

Wybór przez nowego inwestora, jednego z największych 
zajmujących się obsługą ruchu turystycznego w Europie Środ-
kowej, naszej miejscowości na miejsce lokowania swoich 
środków, potwierdza że warunki do rozwoju tej dziedziny go-
spodarki są u nas optymalne i dają gwarancję zwrotu poniesio-
nych nakładów.

Sytuacja ta, nam mieszkańcom, stawia nowe wyzwania 
związane z nadzieją, że wrócimy w rankingu miejscowości 
narciarskich na czołowe miejsce. Stawia też pytania, jak w no-
wej rzeczywistości będą funkcjonowały podmioty gospodar-
cze świadczące swoje usługi na rzecz turystów. Część z nas 
miała okazję bezpośrednio przyjrzeć się tej sferze działalności, 
odwiedzając na zaproszenie TMR, największy słowacki ośro-
dek narciarski Jasna-Hopok.

Tam procesy te przebiegały z wielu względów znacznie 
ostrzej, wręcz rewolucyjnie. Szczyrk, jak podkreślali wielo-
krotnie nowi inwestorzy, posiada dobrze przygotowaną bazę 
usług związaną z obsługą turystów. Pozostaje jedynie kwestia 
połączenia tych świadczeń, tak aby dopasować je do standar-
dów obowiązujących w tego typu dużych ośrodkach narciar-
skich. Proces ten będzie wymagał czasu, pracy, wzajemnego 
zrozumienia i wypracowania kompromisu. Czasem nawet zbu-
rzenia dotychczasowych rozwiązań, które mogą nie pasować 
do powstania dobrze funkcjonującego systemu świadczonych 
usług, itp.

Cóż, świat poszedł w pewnym momencie mocno do przo-
du, nam pozostawało tylko patrzeć i mieć nadzieję, że tworzą-
ca się przepaść nie spowoduje wykluczenia Szczyrku z mapy 
turystycznej, a narciarskiej w szczególności.

Po raz kolejny wstępuje w nas nadzieja, że nie wszystko 
jeszcze przegrane, że działające na pograniczu jakiejkolwiek 
opłacalności podmioty gospodarcze, mogą się podnieść i stać 
się prężnie działającymi firmami, że nasze dzieci znajdą tutaj 
swój sposób na dorosłe życie!

Tych nadziei można by wyliczać jeszcze wiele, jednak mu-
simy mieć świadomość, że dzisiaj wiele zależy także od nas. 
Sporo się już w naszym otoczeniu zmieniło i ostatecznie nad-
szedł ten wymarzony moment realizacji zamierzeń. Kluczem 
do sukcesu dla Szczyrku jest modernizacja bazy narciarskiej, 
a wyciągowej w szczególności.

Jest szansa, że razem powalczymy także o nowych klien-
tów, szczególnie tych, którzy do tej pory chętniej wyjeżdża-
li na narty w Alpy. Parafrazując hasło reklamowe słowackich 
ośrodków narciarskich Chopoka i Tatrzańskiej Łomnicy, bę-
dziemy mogli zaprosić narciarzy do Szczyrku na POLSKĄ 
STRONĘ ALP. Mam nadzieję, że i ten egzamin uda nam się 
wspólnie zdać.

Wojciech Bydliński
Burmistrz Miasta Szczyrk

W środowy poranek 26 lutego, licząca ponad 100 osób gru-
pa składająca się z właścicieli gruntów, akcjonariuszy Szczyr-
kowskiego Ośrodka Narciarskiego, lokalnych przedsiębior-
ców, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Bielsku-Bia-
łej, Urzędu Miasta w Szczyrku oraz Miejskiego Ośrodka Kul-
tury, Promocji i Informacji w Szczyrku, udała się na wyjazd 
studyjny na Słowację. Do grupy dołączyli na miejscu Andrzej 
Płonka - starosta bielski, przewodniczący Rady Powiatu Ro-
man Migdał, Wojciech Bydliński - burmistrz Szczyrku, An-
toni Byrdy - przewodniczący Rady Miejskiej. 

Dzięki zaproszeniu ze strony nowego inwestora Tatry Mo-
untain Resorts, mieliśmy okazję zobaczyć infrastrukturę nar-
ciarską i towarzyszącą w ośrodku narciarskim na Chopoku. 
Pozwoliło to na uzyskanie obrazu, jak w przeciągu kilku naj-
bliższych lat może zmienić się Szczyrk. Przedstawiciele TMR 

dali nam nadzieję na powrót do miana „narciarskiej stolicy 
Polski”. 

Po części „narciarskiej”, w programie wyjazdu studyjne-
go Słowacy zaplanowali dla nas odwiedzenie parku wodnego 
„Tatralandia”, którego spółka TMR jest właścicielem od 2011 
roku. Wszyscy żywimy głęboką nadzieję, że w przyszłości 
również w sercu Beskidów, będziemy mogli cieszyć się tego 
typu atrakcją turystyczną. Do Szczyrku wróciliśmy pełni opty-
mizmu i chęci do działania w kolejnych sezonach.

Dziękujemy zarządowi Tatry Mountain Resorts, z prezesem 
Bohusem Hlavatym na czele, za serdeczne przyjęcie polskiej 
grupy. Panom Jurajowi Chovanak oraz Fero Soltis dzięku-
jemy za całodniową opiekę i bogaty program dla naszej dele-
gacji. 

Sandra Kulka 

WYJAZD STUDYJNY NA SŁOWACJĘ
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NOWE ROZDANIE

MOIM ZDANIEM…

Warren Buffet, wybitny inwestor giełdowy, jest autorem porzekadła: „Dopie-
ro gdy przychodzi odpływ, widać kto pływał bez majtek”. Jego słowa odnoszące 
się do kryzysów finansowych, można przymierzyć także do sytuacji, w jakiej na-
sze miasto znalazło się wiosną 2014 roku. Można by więc powiedzieć: „Dopie-
ro gdy przychodzi bezśnieżna zima, widać kto nie miał kasy na bardzo poważ-
ne inwestycje”. 

Minionej zimy nastąpił odpływ nadziei i trzeba było, czując nóż na gardle, 
podjąć ostateczną decyzję. Właściciele większościowego pakietu akcji SON S.A. 
sprzedali swoje udziały słowackiej firmie Tatry Mountains Resort. Słowacy poza 
planami przywieźli nam nadzieję na powrót Szczyrku do czołówki krajowej. Za-
mierzenia nowych właścicieli pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. 
Ośmioosobowe kanapy, nowe trasy, połączenie wyciągiem i trasą ośrodków COS 
i SON, a w dalszej perspektywie unijne dotacje na połączenie kolejkami Szczyr-
ku i Brennej. Może być u nas naprawdę rewelacyjnie. O tym czy marzenia się 
w końcu spełnią, przekonamy się w ciągu najbliższych czterech, pięciu lat. 

Jacek Żaba
Wielką popularnością wśród internautów 

cieszyło się zdjęcie „wyciągu kanapowego” 
w Szczyrku.

 NADZIEJE, SZANSE, ZAGROŻENIA

W języku polskim mamy kilka powiedzeń nawiązujących 
do słowa NADZIEJA: „Nadzieja umiera ostatnia” czy też „Na-
dzieja do człowieka przychodzi z drugim człowiekiem”. Prze-
kładając te myśli na nasze miejskie podwórko, można stwier-
dzić, że nadzieja dla Szczyrku przyszła wraz ze Słowakami. Po 
latach upadku, niedotrzymanych obietnic, wymiernych strat, 
pojawia się ktoś, kto ma doświadczenie, zaplecze finansowe 
i pomysł. 

My tu na miejscu, pomiędzy Skrzycznem a Klimczokiem, 
pomiędzy Skalitem a Białym Krzyżem, musimy sprostać poja-
wiającym się wyzwaniom. Począwszy od samorządu, poprzez 
Urząd Miejski, podmioty gospodarcze, aż po właścicieli grun-
tów pod wyciągami i trasami. 

Zacznijmy od podwórka samorządowego. Rada Miejska 
jest otwarta na szeroko pojętą współpracę i dlatego wszystkie 
propozycje złożone poprzedniemu właścicielowi, Rada pod-

trzymuje. Jest to dobry moment na podziękowanie dotychcza-
sowym udziałowcom SON za podjęcie decyzji, która otwiera 
nowe możliwości dla Szczyrku. Po pierwszych spotkaniach ze 
słowackimi inwestorami stwierdzam, że okazali się oni duży-
mi realistami, biorącymi pod uwagę szereg uwarunkowań pa-
nujących w naszym kraju. Nie chcą oni na przykład „drażnić” 
ani leśników, ani działaczy ekologicznych. Promują więc naj-
nowocześniejsze rozwiązania techniczne i logistyczne. 

Wielkie wyzwania czekają też pracowników Urzędu Mia-
sta. Ratusz musi wyjść naprzeciw oczekiwaniom i planom, 
oczywiście w granicach prawa, ale tak żeby odpowiedź „Nie 
da się” nie padała na samym początku rozmowy, a najlepiej 
w ogóle.  

Rozwojowi sytuacji przyglądają się też z ogromnym zainte-
resowaniem podmioty gospodarcze. Choć po ostatnich zimach 
nie mają one zbyt wesołej kondycji finansowej, to jednak naj-
lepiej są przygotowane do zmian, które zajdą w Szczyrku. Ho-
tele, pensjonaty, restauracje, punkty usługowe stoją na dobrym 
poziomie i na pewno wyprzedzają dotychczasową infrastruk-
turę wyciągową. 

Ostatnią, ale najważniejszą grupą, są właściciele gruntów 
pod wyciągami, którzy mogą śmiało powiedzieć: „Nic o nas 
bez nas”. Muszą oni jednak zdać sobie sprawę, że warto pod-
czas najbliższych negocjacji mieć w zanadrzu zasadę, iż warto 
może na początku trochę stracić, by potem jednak zyskać. Bo 
właściwie każdy biznes funkcjonuje na tej zasadzie. 

Ostatnie zmiany właścicielskie w Szczyrku rozbudziły 
wielkie nadzieje, ale przestrzegam przed hurraoptymizmem. 
Aby nasze marzenia mogły się spełnić, wszyscy musimy bar-
dzo realnie i mocno stąpać po naszej szczyrkowskiej ziemi. 

Antoni Byrdy
Przewodniczący Rady Miejskiej

Foto: J. Żaba
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W STRONĘ CIESZYŃSKIEJ KRAINY

Zbliża się kolejna perspektywa finansowa związana z unij-
nymi programami pomocowymi. Szczyrk może brać udział 
w programach dotyczących rozwoju obszarów wiejskich. Do-
tychczas w tego typu dofinansowaniach uczestniczyły gminy 
wiejskie oraz miejskie do 5 000 mieszkańców, a więc Szczyrk 
nie był brany pod uwagę. Ale obecnie definicję obszarów wiej-
skich rozszerzono na gminy miejskie do 20 000 mieszkańców. 
Dlatego teraz możemy korzystać z tego rodzaju dofinansowań. 

Radni po rozmowie z przedstawicielami Lokalnej Grupy 
Działania Cieszyńska Kraina, postanowili włączyć Szczyrk do 
tej grupy, by wspólnie z wieloma gminami Powiatu Cieszyń-
skiego i Beskidzkiej Piątki móc starać się o dotacje na określo-
ne cele inwestycyjne. Roczna składka członkowska wynosi 55 
groszy od stałego mieszkańca, czyli w przypadku naszej miej-
scowości zapłacimy niecałe 3 000,-  zł. 

Środki unijne rozdzielać będzie Ministerstwo Rolnictwa. 
50% całego budżetu przeznaczy się na tzw. projekty parasolo-
we (każdy wart 400 000,- zł), które dzielić się będą na konkret-
ne 8 projektów po 50 000,- zł. Ich cechą charakterystyczną, co 
w dyskusji podkreślał burmistrz Wojciech Bydliński, będzie 
wielosektorowość, czyli wspólne występowanie o środki unij-
ne przez samorządy, podmioty gospodarcze i osoby prywatne. 
Szczegóły umowy z Cieszyńską Krainą oraz kierunki finanso-
wania dopracowane zostaną jeszcze przed wakacjami.

BĘDZIE BASEN ?

Na wniosek właścicieli Ośrodka „Adam” Rada Miejska po-
stanowiła przystąpić do zmian w projekcie zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta w rejonie ulic Radosnej i Spacero-
wej. Wiąże się to z planami budowy na terenie wokół „Ada-
ma” ogólnodostępnego basenu krytego. Obecnie teren ten jest 
według planu przeznaczony na zabudowę rekreacyjną otwar-
tą, a po zmianach będzie tu zabudowa rekreacyjna zamknięta. 
Przewiduje się, iż plan zagospodarowania będzie zmieniany 
przez minimum 8 miesięcy od momentu podpisania stosownej 
umowy z właścicielami „Adama”, co najprawdopodobniej na-
stąpi jeszcze w kwietniu br. 

BĘDZIE NOWA ZABUDOWA?

Podobne zmiany w planie zagospodarowania przestrzenne-
go miasta przewidziane są w rejonie miejskiego parkingu na 
Pośrednim. Dotyczyć one będą gminnej działki, gdzie obec-
nie stoją punkty gastronomiczne i ski-service wraz z wypoży-
czalnią. Zgodnie z projektowanymi zmianami będzie można 
w tym miejscu postawić większy, gustowny budynek w sty-
lu góralskim. Dzięki temu działalność gastronomiczna i pozo-
stała będzie prowadzona w stylowym obiekcie, wkomponowa-
nym w otoczenie.

DOPŁACAMY DO PKS

Rada Miejska gościła w marcu starostę bielskiego Andrze-
ja Płonkę. Tematem spotkania było funkcjonowanie transpor-
tu publicznego na terenie Szczyrku i naszego powiatu. 

Już od pięciu lat PKS jest spółką samorządową należącą do 
starostwa. Od trzech lat tabor jest bardzo nowoczesny. Gminy 
chcące, aby do nich dojeżdżały autobusy, muszą w sposób pro-
porcjonalny do swojej wielkości partycypować w dopłatach do 
przedsiębiorstwa. Szczyrk powinien w tym roku zapłacić kwo-
tę w wysokości około 183 000,- zł, a za rok ubiegły zalegamy 
z sumą około 137 000,- zł. 

Przekonując radnych do zapłacenia powyższych pieniędzy, 
starosta A. Płonka powiedział między innymi: - Jeśli uznaje-
my, że PKS jest potrzebny i właściwie oraz na wysokim pozio-
mie wypełnia swoje zadania, to chciałbym zabezpieczyć finan-
se na bieżącą działalność. Naszym celem jest dalsze unowo-
cześnianie taboru, wprowadzenie darmowego internetu w au-
tobusach i pełnej elektroniki od kamer po kasy fiskalne. Pa-
miętajmy, że miasto Bielsko-Biała dopłaca do swojego MZK 
około 24 milionów zł rocznie. A miasto to posiada 170 tysięcy 
mieszkańców. Powiat dopłaca do PKS znacznie mniej, chociaż 
w sumie zamieszkuje nasze gminy około 160 tysięcy osób. 

Burmistrz oraz radni przekazali swoje uwagi dotyczące ko-
munikacji oraz spłaty naszych zobowiązań. Szczegółowe pra-
ce nad udoskonaleniem działalności PKS prowadzone będą 
w ramach międzygminnej komisji. Ze Szczyrku w jej skład 
weszła radna Bożena Dziedzic oraz pracownik Urzędu Miej-
skiego Marcin Kubica. Ze swojej strony starosta obiecał roz-
łożenie naszych należności na raty. Doprecyzowanie tego te-
matu nastąpi podczas rozmów burmistrza Wojciecha Bydliń-
skiego ze starostą Andrzejem Płonką. 

Jacek Żaba

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Foto: J. Żaba

Foto: J. Żaba
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O przyszłym sukcesie Szczyrku decydować będą nie tyl-
ko nowe wyciągi kanapowe i trasy zjazdowe, ale też drogi po-
zwalające naszym gościom dojechać w góry szybko, wygod-
nie i bezpiecznie. Inwestycją, która najszybciej może być od-
dana do użytku, jest droga ekspresowa z Bielska do Żywca. 
Terminy zakończenia prac są niestety przesuwane z roku na 
rok. Obecnie stan zaawansowania prac wynosi  56% robót dro-
gowych i 76% mostowych. W marcu  otwarte zostały oferty 
na dokończenie budowy S69. Nie można wróżyć tej inwesty-
cji szybkiego dokończenia, kiedy do konkursu stanęło 6 firm, 
a wszystkie ich oferty były niższe od zakładanego kosztorysu. 
Najtańsza była niższa aż o 1/3 wartości. Znając dotychczasowe 
problemy polskich firm drogowych zaniżających swoje ofer-
ty, można mieć obawy, czy kolejne terminy zakończenia ro-
bót zostaną dochowane. A terminy są następujące (liczone od 
wznowienia prac przez firmę wyłonioną w konkursie): 4 mie-
siące dla odcinka od Mikuszowic do Rybarzowic oraz kolejne 
9 miesięcy od Rybarzowic do Żywca. 

Druga inwestycja ma ułatwić dojazd od żywieckiej ekspre-
sówki do Szczyrku. Obwodnica Rybarzowic i Buczkowic po-
łączy drogę ekspresową z obecną drogą wojewódzką DW942 
w okolicach stacji paliw BP. Wartość robót wyceniana jest na 
83 miliony zł.

Trzecią inwestycją dopiero planowaną, ale również ułatwia-
jącą dojazd do Szczyrku będzie Beskidzka Droga Integracyjna. 
Pod nazwą tą kryje się droga ekspresowa od Bielska do Gło-
goczowa w powiecie myślenickim. Chodzi oczywiście o szyb-
kie połączenie z Zakopianką i dalej z Krakowem. Trasa roz-
poczynałaby się w bielskim Suchym Potoku, czyli w miejscu 

gdzie na wschodniej obwodnicy Bielska musimy hamować ze 
względu na bardzo ostry zakręt drogi. Tam właśnie powstanie 
duży węzeł drogowy. Droga Integracyjna poprowadzi obrze-
żami Kęt, Andrychowa, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej, 
a w Głogoczowie połączy się z Zakopianką. Urząd Marszał-
kowski województwa śląskiego zająłby się tylko częścią bu-
dowy do granicy województwa małopolskiego, czyli do Kęt. 
Resztą musiałoby się zająć sąsiednie województwo. 

Druga i trzecia inwestycja wpisane zostały przez nasz Urząd 
Marszałkowski do tzw. mandatu negocjacyjnego, czyli spisu 
projektów unijnych w województwie śląskim na lata 2014-
2020. Wszystkie projekty muszą jeszcze uzyskać akceptację 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.      (J. Ż.)

JESZCZE TROCHĘ CIERPLIWOŚCI

POSTĘPY PRAC NAD STRATEGIĄ 
ROZWOJU SZCZYRKU

Skrzyczne widziane ze wschodniej obwodnicy Bielska-Białej 
łączącej się z drogą ekspresową do Żywca

Foto: J. Żaba

W połowie 2013 r. zapoczątkowane zostały prace mające 
na celu opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Szczyrk na lata 
2014-2022. Konieczność stworzenia dokumentu strategiczne-
go odpowiadającego na aktualne potrzeby naszego miasta po-
jawiła się w związku z faktem, iż w pełni zrealizowano cele za-
warte w obowiązującej od  2004 r. Strategii Rozwoju Turystyki  
do 2016 r., która zakładała m.in. stworzenie nowego centrum 
jako „przyjaznej przestrzeni publicznej”. 

Praca nad nową Strategią podzielona została na kilka eta-
pów.  Pierwszym z nich było przeprowadzenie w okresie od 
czerwca do sierpnia 2013 r. badania ankietowego mającego na 
celu poznanie opinii mieszkańców na temat warunków i jako-
ści życia w naszym mieście oraz wskazania jego pozytywnych 
i negatywnych stron. Wyniki badań zaprezentowano w trak-
cie cyklu trzech spotkaniach warsztatowych w październi-
ku  listopadzie 2013 r., podczas których wspólnie wypracowa-
no najważniejsze założenia strategiczne dla programu. W trak-
cie warsztatów wypracowano następujące cele:

Cel 1. Silna pozycja konkurencyjna Szczyrku na międzyna-
rodowym rynku turystycznym budowana w oparciu o nowo-
czesne produkty turystyczne kreowane w ramach harmonij-

nego współdziałania samorządu, przedsiębiorców, organizacji 
prywatnych i mieszkańców.

Cel 2. Zachowanie zasobów ekologicznych oraz efektywne 
wykorzystanie unikatowych walorów przyrodniczych na rzecz 
rozwoju turystyki. Zapewnienie dogodnych warunków życia 
i pobytu w Szczyrku w oparciu o wysoką jakość środowiska 
naturalnego.

Cel 3. Rozwój systemu usług publicznych zapewniających 
najwyższy standard życia oraz komfortowe warunki korzysta-
nia z oferty turystycznej, w szczególności w zakresie poprawy 
wydajności lokalnego układu komunikacyjnego.

Kolejny etap prac nad Strategią  to konsultacje społecz-
ne prowadzone w formie elektronicznej, które odbyły się 
w dniach od 29 stycznia 2014 r. do 12 lutego 2014 r. W toku 
konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do projektu dokumentu. 

Po zakończeniu trwającej obecnie procedury strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko projekt Strategii trafi pod 
obrady Rady Miejskiej w Szczyrku. Zachęcamy do śledze-
nia strony internetowej Urzędu Miejskiego, gdzie w zakładce 
Strategie Miasta publikowane są aktualne informacje na temat 
przebiegu prac nad dokumentem. 
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W ubiegłym roku mieszkańców Szczyrku bulwersowa-
ła sprawa kilkudniowego sporu, kto ma wywieźć zwłoki je-
lenia leżące na poboczu drogi wojewódzkiej na wjeździe 
do naszego miasta. Podobne dyskusje prowadzone były od 
wielu lat w całym kraju - kto powinien ponosić koszty wy-
wozu martwej zwierzyny łownej, która zginęła na drodze 
publicznej. Stosowna ustawa nie rozsądzała jednoznacz-
nie tej kwestii. Ostatecznie sprawą zajął się sąd. Od roku 
mamy więc wyrok, który stał się wykładnią dla wszystkich 
tego typu postępowań. 

Nadleśnictwo Zawadzkie należące do Lasów Państwowych 
skierowało do Sądu Okręgowego w Opolu powództwo o za-
płatę kwoty 1 440,- zł przeciwko Zarządowi Dróg w Opolu, ty-
tułem zwrotu kosztów poniesionych na usunięcie dwóch jele-
ni, które zginęły potrącone na drodze wojewódzkiej Zawadz-
kie - Jemielnica. Żądania swe nadleśnictwo oparło o przepi-
sy ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o odpadach. Na 
ich podstawie domniemywać można było, iż władający nieru-
chomością jest automatycznie właścicielem odpadów tam się 
znajdujących. 

Rzeczywiście obowiązek utrzymania czystości i porządku 
na drogach publicznych spoczywa na zarządzie drogi. Jednak 
Sąd Okręgowy w Opolu zwrócił uwagę na zapis ustawowy, iż 
zadaniem zarządu dróg  jest między innymi „zbieranie, trans-
port i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich 
części”. A zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt przez określe-
nie „zwierzęta bezdomne” rozumie się zwierzęta domowe lub 
gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzuco-
ne przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właści-
ciela. Jak więc z tego wynika, do kategorii zwierząt bezdom-
nych nie zaliczają się zwierzęta wolno żyjące (dzikie), które 
według ustawy są nieudomowione i żyją w warunkach nieza-
leżnych od człowieka. 

Dodatkowo opolski sąd powołał się na prawo łowieckie, 
którego zapis mówi, iż zwierzęta łowne w stanie wolnym, 
jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Pań-
stwa. Przy czym zwierzyna padła nadal jest własnością Skar-
bu Państwa. W związku z tym koszty utylizacji zwłok zwie-
rzęcia łownego powinien ponosić podmiot, którego własność 
ono stanowi. I to niezależnie od okoliczności, w tym od miej-
sca zgonu. 

Równocześnie Sąd Okręgowy podkreślił, że stwierdzenie 
„władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów 
znajdujących się na nieruchomości” jest jedynie domniema-
niem prawnym stosowanym tylko wówczas, gdy nie jest moż-
liwe wskazanie podmiotu faktycznie władającego odpadami. 
Istotne jest więc nie to, kogo możemy nazwać właścicielem 
odpadów, ale komu możemy przypisać odpowiedzialność za 
ich los. 

W takiej sytuacji Sąd Okręgowy w Opolu nie uwzględnił 
apelacji Nadleśnictwa Zawadzkie. Jak jasno wynika z ubie-
głorocznego wyroku, za usuwanie zwierząt dzikich z dróg pu-
blicznych odpowiadają nadleśnictwa, a nie zarządy dróg.

Jacek Żaba

KTO MA USUNĄĆ MARTWE ZWIERZĘ?

Foto: J. Żaba

Na początku kwietnia martwa kuna leżała na 
ul. Beskidzkiej przez 4 dni.

W parafii ewangelickiej w Szczyrku w Ogrodzie Reforma-
cji zasadzono wiosną nietypowe fasolki. Okazją ku temu była 
między innymi 25 rocznica pierwszych po okresie socjalizmu 
demokratycznych wyborów parlamentarnych w Polsce.

Nietypowość zasadzonych fasol polega na ich „patriotycz-
nym” wyglądzie. Ich białe nasiona natura ozdobiła oryginal-
nym znamieniem w kolorach wiśniowo-czerwonym w kształ-
cie piastowskiego orzełka. Co ciekawe, na niektórych ziar-
nach, nad orzełkiem występuje niewielka plamka, przypomi-
nająca koronę polskiego godła. 

Według przekazów ustnych fasola ta trafiła do Polski ze 
wschodu. W okresie zaborów była traktowana na kresach 
wschodnich jako symbol patriotyczny. Za jej uprawę grozi-
ły represje ze strony zaborców. Dlatego sadzono ją w tajem-
nicy pomiędzy ziemniakami. Polskie rodziny przygotowywały 
z niej jedną z potraw wigilijnych. 

Obecnie hodowla fasoli z orzełkiem rozpowszechniona jest 
na Sądecczyźnie. Ma ona bardzo trwałe cechy gatunkowe, nie 
zmienia swojego kształtu i wyglądu, a także nie krzyżuje się 

z innymi odmianami. Od pewnego czasu zwana jest też „faso-
lą niepodległości”. W spisie produktów tradycyjnych Minister-
stwa Rolnictwa nazwana jest jako Polska Fasola z Orzełkiem.  
         (J. Ż.)

POLSKA FASOLA Z ORZEŁKIEM
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Miło nam poinformować, że Sabina Bugaj, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku, 
została nominowana do niezwykłego plebiscytu, organizowa-
nego przez Dziennik Zachodni - konkursu na „Najwybitniej-

szą Kobietę Śląska 2014”. Kandydatki do tytułu wyróżniają 
się ogromnym zaangażowaniem w działalność na rzecz regio-
nu, pracowitością, przedsiębiorczością oraz troską o sprawy 
społeczne.

W pierwszym etapie plebiscytu redakcja Dziennika Za-
chodniego wytypowała 100 najbardziej wpływowych pań wo-
jewództwa śląskiego. Wśród nich znalazła się właśnie Sabina 
Bugaj, uzyskując finalnie 964 głosy. Wśród nominowanych 
były również: Elżbieta Bieńkowska, Anna Guzik, Joanna 
Bartel, Małgorzata Handzlik, Mirosława Nykiel. 

Pierwsza edycja plebiscytu odbyła się w 2009 roku, a lau-
reatką została wówczas ś.p. Krystyna Bochenek. Partnerem 
plebiscytu jest Telewizja Silesia. Wszystkie kandydatki nomi-
nowane do plebiscytu wzięły udział w gali, która odbyła się 12 
kwietnia w Filharmonii Śląskiej. Z całego serca gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!     Sandra Kulka

NA CO WYDAWANO MIEJSKIE PIENIĄDZE?
20 lat temu Polska była jesz-

cze przed denominacją zło-
tówki. Wszystkie kwoty były 
10 000 razy większe od obec-
nych. Na przykład Gaze-
ta Szczyrkowska kosztowała 
5 000,-  zł (czyli po denomina-
cji 50 groszy). 

Wydatki z budżetu miasta 
wynosiły około 15 miliardów ówczesnych zł. Największe po-
zycje w rozchodach stanowiły działy: gospodarka komunal-
na - prawie 4 miliardy zł (oczyszczanie i odśnieżanie miasta, 
utrzymanie zieleni, remonty i oświetlenie ulic, budowa wiaty 
na dworcu PKS; oświata i wychowanie - 1,75 mld zł (w tym 
400 milionów zł na budowę sali gimnastycznej przy szkole nr 
2); kontynuacja budowy estrady Skalite - 1,45 mld zł, admini-
stracja miasta wraz ze Strażą Miejską - ponad 4,3 mld zł. 

Ciekawostką w budżecie był punkt: opracowanie dokumen-
tacji budowy basenu miejskiego - 50 milionów zł. 

PIWO Z MŁOTKIEM
Dzierżawcy baru na Jaworzynie uatrakcyjnili nazwy serwo-

wanych tam potraw. Żurek nazywał się „Luzaczek”, bulion to 
„Cwaniaczek”, a zupa cebulowa to „Łzy szefowej”. Na Jawo-
rzynie można się było rozgrzać herbatą lub piwem z „młot-
kiem”. Ów płynny „młotek” podwyższał cenę piwa z 16 do 26 
tysięcy zł, ale podobno nieźle uderzał… do głowy.

ODRZUCONE NIEREALNE PLANY
W Gazecie Szczyrkowskiej z maja 1994 roku opisaliśmy 

odrzucone propozycje do planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta: „Plan ten odrzuca ostatecznie propozy-
cję budowy zbiornika wodnego na Solisku. W przypadku re-
alizacji tego zamierzenia, należałoby zalać wodą całe Solisko 
włącznie z fragmentem drogi krajowej biegnącej w kierunku 

Salmopola. Nową drogę trzeba by prowadzić ponad zbiorni-
kiem, po bardzo stromych zboczach. Regionalny Zarząd Go-
spodarki Wodnej zalecał stworzenie rezerwy wody właśnie 
na Solisku. Po odrzuceniu tej propozycji Zarząd skierował do 
władz naszego miasta pismo, w którym zaznaczył, że nie bie-
rze odpowiedzialności za zaopatrzenie Szczyrku w wodę”. 

ODRZUCONE REALNE PLANY
Ówczesny plan zagospodarowania przestrzennego zakła-

dał, iż nie ma potrzeby powiększania cmentarza komunalne-
go. Okoliczne tereny przewidziano pod zabudowę mieszkal-
ną. Zrezygnowano również z budowy parkingu przy ul. Gra-
nicznej. 

STRAŻNICY LISTONOSZAMI
Wiosną 1994 roku funkcjonariusze szczyrkowskiej Straży 

Miejskiej byli obarczeni dodatkowym obowiązkiem, a miano-
wicie roznosili nakazy płatnicze podatków miejscowych. Było 
to dość nietypowe dla straży zajęcie, dlatego informacje na ten 
temat zamieszczone zostały w gazetach regionalnych. Nawet 
w Teleexpressie skomentowano tę sytuację mówiąc, że sko-
ro strażnicy roznoszą nakazy, to pocztowcy będą pilnować po-
rządku w Szczyrku. 

Tylko nasza gazeta zauważyła, że dzięki tamtemu rozsze-
rzeniu obowiązków Straży Miejskiej, miasto zaoszczędziło 
20 milionów zł. Skarbnik miasta Kazimiera Egielman poda-
ła nam przykład dotyczący podatku leśnego. Wpływy z nie-
go wynosiły wówczas około 14 mln zł, natomiast na rozesla-
nie nakazów trzeba by wydać prawie 30% zebranych pienię-
dzy, tj. 4,5 mln zł. 

Marian Konior streścił całą sprawę w krótkiej fraszce:
I chodzą po Szczyrku
Teraz takie gadki, 
Że zamiast porządków
Roznoszą podatki.

Wybrał: Jacek Żaba

20 LAT TEMU PISALIŚMY

WŚRÓD stu NAJWYBItNIEJsZYCH
SABINA BUGAJ WŚRÓD 100 NAJWYBITNIEJSZYCH KOBIET ŚLĄSKA I WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
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ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

Arcybiskup krakowski ks. kard. Karol Wojtyła, złożył 
w Szczyrku 3 wizyty duszpasterskie:

19 lipca 1959 - Całodniowa wizyta miała bardzo bogaty 
program. Zaczął się on odprawieniem Mszy św. i wygłosze-
niem homilii w kościele parafialnym św. Jakuba. Po mszy ks. 
kardynał pobłogosławił dzieci. Następnym punktem progra-
mu było nawiedzenie kościoła księży Salezjanów na Górce. 
Stamtąd szacowny gość podziwiał nasze góry, w tym przede 
wszystkim Skrzyczne z nową (dopiero roczną) kolejką krze-
sełkową. Po obiedzie arcybiskup krakowski pojechał do Sal-
mopola i w tamtejszej kaplicy poświęcił ołtarz. 

23 marca 1968 - Po raz drugi przyszły papież przyjechał do 
Szczyrku w marcowe popołudnie (godz. 16.30) i wziął udział 
w uroczystości zakończenia nawiedzenia w kościele św. Ja-
kuba. 

19 kwietnia 1976 - Ostatnia wizyta przed wyborem na Tron 
Piotrowy miała charakter szczególny. Odbywała się miano-
wicie w Poniedziałek Wielkanocny! Jego Eminencja odpra-

wiał od godz. 10.00 Mszę św. w kościele św. Jakuba. Po mszy 
udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Tu w Szczyrku 
ks. kardynał Karol Wojtyła powiedział w swoim kazaniu mię-
dzy innymi: „Starania o budowę kościołów, które podejmują 
różne wspólnoty i parafie w naszej Archidiecezji, wyrażają się 
wspólną cyfrą około stu pozycji. I jeżeli tutaj dzisiaj przyby-
wam, to także i dlatego, ażeby dać szczególne świadectwo zna-
czeniu tej sprawy wobec was, a także wobec władzy państwo-
wej, wojewódzkiej bielskiej władzy, ażeby wszyscy wiedzieli 
i jasno rozumieli, że jest to wspólna sprawa, która nas wszyst-
kich łączy jako wyznawców Zmartwychwstałego Jezusa Chry-
stusa. Nie można było z tą prawdą, że Chrystus zmartwych-
wstał, pozostać w ukryciu. Musiało się z nią wyjść, musiało się 
ją głosić, musiało się jej dawać Świadectwo!”.

Nikt z nas nie przypuszczał wtedy, że za dwa i pół roku mó-
wiący do nas arcybiskup krakowski zostanie Papieżem Janem 
Pawłem II, a za 38 lat będzie kanonizowany na świętego.

 (J. Ż.) 

WIZYTY DUSZPASTERSKIE
KS. KARDYNAŁA K. WOJTYŁY W SZCZYRKU

W niedzielę 27 kwietnia w Wa-
tykanie odbędzie się kanoniza-
cja dwóch wielkich papieży, Jana 
XXIII oraz naszego rodaka, Jana 
Pawła II. 

Jako arcybiskup krakowski, 
Karol Wojtyła trzykrotnie wi-
zytował Szczyrk. Po wyborze na 
Tron Piotrowy, Jan Paweł II kil-
kakrotnie przyjmował na audien-
cjach grupy wiernych z naszego 
miasta. Relacje z pielgrzymek do 
Watykanu zamieszczaliśmy na na-
szych łamach. Po śmierci polskie-
go papieża Gazeta Szczyrkowska 
ukazała się w żałobnej szacie. 

Szczyrk znalazł się wśród 
miejscowości szczególnie wyróż-
nionych - podczas koronacji Cu-
downego Obrazu Matki Boskiej 
w Sanktuarium Maryjnym na 
Górce w roku 2008, arcybiskup 
krakowski kard. Stanisław Dzi-
wisz przekazał naszemu sanktu-
arium mitrę Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Można ją teraz oglądać 
zawieszoną w gablocie nieopodal 
ołtarza z koronowanym Cudow-
nym Wizerunkiem. 

(J. Ż.)Arcybiskup krakowski kard. Stanisław Dziwisz przekazał w roku 2008 naszemu Sanktuarium 
Maryjnemu na Górce papieską mitrę Jana Pawła II.

Foto: J. Żaba Foto: J. Żaba
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Kiedy pod koniec XVI wieku książę Mikołaj Krzysztof 
Radziwiłł (zwany Sierotką) wybrał się do Ziemi Świętej, po-
trzebował na tę podróż aż dwu lat (1582-1584). Grupie zor-
ganizowanej przez księdza Andrzeja Loranca, proboszcza 
parafii św. Jakuba w Szczyrku, wystarczyło osiem dni (16-
23.03.2014). Niebezpieczną niegdyś drogę pokonywaną kon-
no lub pieszo przebywa się dziś wcale nienajszybszym boein-
giem 737 w niecałe cztery godziny. Samolot wyczarterowa-
ny dla pielgrzymów miał komplet pasażerów, przewoził bo-
wiem kilka grup. Spotykaliśmy je potem w tych samych hote-
lach, świątyniach, przy archeologicznych wykopaliskach, nad 
Morzem Martwym i Tyberiadzkim. Dodać trzeba, że w miej-
scach świętych dla chrześcijaństwa kwitnie typowo lewan-
tyński handel dewocjonaliami i innymi pamiątkami, a natręt-
ni palestyńscy sprzedawcy płynnie przechodzą na obce języki, 
w tym na polski. Nic dziwnego - Polaków przyjeżdża tu dużo, 
a liczne polonica z czasów wojennej i tużpowojennej tułaczki 
żołnierzy armii Andersa unaoczniają tragizm XX. wieku (np. 
odnowiona ze składek polskich żołnierzy i uchodźców trzecia 
stacja Drogi Krzyżowej w Jerozolimie z rzeźbą Chrystusa upa-
dającego pod krzyżem i obrazem podążających na Kalwarię 
rodaków; Matka Boska Kozielska w krużganku wokół bazyliki 

Zwiastowania w Nazarecie czy wreszcie akcent współczesny: 
wykonany przez gdańskich artystów ołtarz w kształcie mon-
strancji z bursztynu i krzemienia pasiastego w dolnej krypcie 
czwartej stacji). Dzisiejszy pielgrzym ma powody do wdzięcz-
ności Bogu za to, że przybywa z wreszcie wolnego kraju. 

Tygodniowa wędrówka po ziemskiej ojczyźnie Jezusa mu-
siała być niezwykle intesywna, jeśli chciało się zobaczyć choć-
by najważniejsze miejsca znane z Biblii. Program przygotowa-
ło franciszkańskie biuro podróży Patron Trave, a o jego reali-
zację troszczył się nasz przewodnik Stanisław Szuro i przemi-
ła pilotka Justyna Kapuśnik z lokalnego biura w Suchej Be-
skidzkiej.Obdarzony donośnym głosem, kompetentny, oczyta-
ny, cierpliwy dla maruderów przewodnik starał się przybliżyć 
nam liczącą ponad trzy millenia historię, pokazując jak ważne 
dla narodzin chrześcijaństwa i historii zbawienia miejsca prze-
chodziły w ciągu wieków z rąk do rąk, gdzie jak w wielkim 
torcie odkrywa się przekroje epok: czasy Izraelitów (Pierwsza 

Świątynia wybudowana przez Salomona), niewola babilońska 
(zburzenie Świątyni), Persowie (król Cyrus II Starszy pozwala 
Żydom na powrót do Jerozolimy i wzniesienie Drugiej Świą-
tyni), okres hellenistyczny, potem rzymski (na miejscu zburzo-
nej w 70 r. Jerozolimy powstało pogańskie miasto Aelia Ca-
pitolina), wreszcie Bizancjum (od czasów cesarza Konstanty-
na I Wielkiego), okres arabski (kiedy po zwycięstwie muzuł-
manów w VII. w. powstają na Wzgórzu Świątynnym dwa me-
czety: Kopuła na Skale i Al-Aqsa), następnie trwające około 
dwustu lat krucjaty europejskiego rycerstwa pokonanego osta-
tecznie przez Mameluków (zdobycie przez nich ważnego por-
tu Akka w r. 1291), a potem czterechsetletnie panowanie Tur-
ków osmańskich. Powstanie państwa Izrael (1948) nie ozna-
cza jeszcze niestety pokoju na Bliskim Wschodzie. Mozaiko-
wa mapa polityczna tego kraju, z arabskimi enklawami Auto-
nomii Palestyńskiej, nie daje nadziei na rychłe rozstrzygnięcie 
terytorialnych sporów między Żydami i Arabami. 

Nawiedzanie miejsc świętych odbywało się niemal w po-
rządku chronologicznym, jaki znamy z przekazu ewangeli-
stów. Najpierw więc Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betle-
jem, z mszą „pasterską” w grocie św. Józefa. Niepozorne, ni-
skie wejście do bazyliki, zmuszające wchodzących do schy-

lania się, może szokować. W ten 
sposób chciano zapobiec wjeż-
dżaniu konno do świątyni, jak 
to mieli zwyczaj czynić muzuł-
manie. Po południu nieznaczne 
cofnięcie się w czasie do okre-
su sprzed narodzin Zbawiciela: 
miejscowość Ain Karem, obecnie 
zielona część Jerozolimy, gdzie 
zgodnie z Tradycją miało miejsce 
spotkanie dwu brzemiennych ko-
biet: Maryi i Elżbiety. Znajdują 
się tam dwa kościoły: Nawiedze-
nia Elżbiety przez N.M.P. i Naro-
dzenia św. Jana Chrzciciela. Zbu-
dowane przez krzyżowców na 
ruinach świątyń bizantyńskich, 
w początkach XVII. w. przeszły 

na własność franciszkanów. Niejeden raz nasunie się nam re-
fleksja, że temu zakonowi chrześcijaństwo łacińskie zawdzię-
cza w ogóle swoją obecność na Bliskim Wschodzie. Sam św. 
Franciszek odwiedził Palestynę w r. 1219 i próbował nawró-
cić sułtana Egiptu. Dziś Kustodia franciszkańska ma też prawo 
do oficjalnego nawiedzania Wieczernika w Wielki Czwartek 
i Pięćdziesiątnicę, odprawiania liturgii w Bazylice Grobu Pań-
skiego, do Bazyliki w Betanii i wielu innych miejsc, o których 
będzie tu jeszcze mowa. Franciszkanom udawało się tego do-
konać nie podbojami, lecz dyplomacją i…  pieniędzmi. 

Wstrząsającym przeżyciem pierwszego dnia była wizyta 
w Yad Vashem - miejscu pamięci ofiar Holokaustu. To świa-
dectwo hitlerowskiej maszynerii śmierci jest zarazem po-
mnikiem polskich Żydów, bo właśnie w Polsce było niegdyś 
największe skupisko żydowskiej diaspory. W pogrążonej 
w mroku centralnej Izbie Pamięci płomień wiecznego ognia 
rozświetla wygrawerowane w posadzce nazwy 22 obozów 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 2014
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koncentracyjnych, w większości usytuowanych w Polsce. Inna 
umieszczona w pieczarze Hala Imion upamiętnia półtora mi-
liona wymordowanych dzieci: światło zaledwie pięciu świec 
odbija się w lustrach tak, że daje ono złudzenie rozgwieżdżo-
nego nocnego nieba. Głos z głośnika odczytuje imię, nazwi-
sko, datę urodzenia i kraj pochodzenia ofiary - trzeba by tam 
być cały miesiąc, żeby usłyszeć, że ta lista (i tak niepełna) się 
powtarza. Pomnik Janusza Korczaka przytulającego idące na 
śmierć dzieci i kopia warszawskiego pomnika Bohaterów Get-
ta to kolejne chwytające za serce polonica. 

Następne trzy dni przeznaczone były na Galileę - tę „małą 
ojczyznę” Jezusa. Najpierw przez słynną, leżącą jeszcze w Sa-
marii Cezareę Nadmorską (gdzie można podziwiać ruiny 
wspaniałej rezydencji Heroda Wielkiego, hipodrom i amfi-
teatr) oraz przez Hajfę oglądaną z góry Karmel (z pięknym 
karmelitańskim kościółkiem Stella 
Maris „Gwiazda Morza”) dotarliśmy 
do Nazaretu. Dwupoziomową Bazyli-
ką Zwiastowania również opiekują się 
franciszkanie. Msza święta była tego 
dnia odprawiana w Kanie Galilejskiej. 
Tak się złożyło, że w naszej grupie 
było aż piętnaście par małżeńskich i to 
na ogół mogących się pochwalić dłu-
gim stażem. Ksiądz Andrzej połączył 
to spotkanie mszalne z uroczystym 
odnowieniem przyrzeczeń małżeń-
skich. Homilię nawiązującą do pierw-
szego cudu Jezusa, jakim była zamia-
na wody w wino weselne w Kanie, 
wygłosił ksiądz Wiktor Stachów, to-
warzyszący nam proboszcz parafii pod 
Lwowem (mieliśmy bowiem podwójną 
opiekę duszpasterską!). Dla wielu z nas było to niezwykle 
emocjonalne przeżycie i nawet panowie sięgali po chusteczki. 

Następny dzień spędziliśmy wokół jeziora Genezaret, zwa-
nego też Jeziorem Galilejskim albo Morzem Tyberiadzkim, 
wokół którego Jezus nauczał, dokonywał cudów i skąd powo-
łał swoich uczniów. Codzienna msza św. była tym razem kon-
celebrowana na Górze Błogosławieństw, przy ołtarzu polo-
wym. Znajduje się tam dziś całkiem współczesny, bo zbudo-
wany (a jakże, przez franciszkanów) w r. 1937 Kościół Ośmiu 
Błogosławieństw, o niezwykłej symbolice bazującej na liczbie 
osiem: budowla oparta na planie ośmioboku, ma osiem okien, 
na których umieszczono incipity kolejnych błogosławieństw, 
nawet ołtarzy polowych jest tam osiem. Jest to zachęta dla nas, 
chrześcijan, żebyśmy się zastanowili, co znaczy być „ubogim 
w duchu” i „czystego serca”. (Mt 5,3-10) Zapewne rację miał 
ksiądz Andrzej, kiedy w homilii zwrócił uwagę na nieznajo-

mość czy ignorowanie tych rewolucyjnych w swoim radykali-
zmie wskazań Jezusa.

Góra (a właściwie wzgórze) Błogosławieństw znajduje się 
na terenie zwanym Tabgha. Należą doń jeszcze dwa ważne dla 
chrześcijan miejsca upamiętnione przez budowle sakralne: Ba-
zylika Rozmnożenia Chleba, odbudowana przez niemieckich 
benedyktynów na fundamentach średniowiecznej budowli bi-
zantyńskiej i konsekrowana w r. 1982, oraz położony tuż nad 
jeziorem Genezaret franciszkański Kościół Prymatu Św. Piotra 
wyróżniający się fasadą z czarnego bazaltu, budulca spotyka-
nego także w Tyberiadzie, gdzie nocowaliśmy, oraz w Kafar-
naum, gdzie znajduje się przeszklony kościół św. Piotra i jego 
dom, odkopany przez archeologów. W pobliżu widać pozosta-
łości synagogi - w tym miejscu, choć w niezachowanej do dziś 
budowli, nauczał Jezus. Dopełnieniem dnia był wyjazd na górę 
Tabor z piękną, wybudowaną dzięki staraniom franciszkanów 
Bazyliką Przemienienia Pańskiego i widoczną stamtąd zieloną 
panoramą doliny Ezdrelon. 

Po noclegu w tyberiadzkim hotelu „Arcadia” i mszy św. 
w kościele św. Piotra w Tyberiadzie udaliśmy się na południe - 
najpierw nad Jordan, w miejsce chrztu Jezusa, gdzie nastąpiło 
symboliczne odnowienie sakramentu chrztu dla każdego z nas. 
Potem była znajdująca się pod Jerychem Góra Kuszenia Jezusa 
przez diabła (por. Łk 4.1-13), przejazd przez Jerycho z przerwą 
na zdjęcia pod sykomorą (tj. zdziczałą figą), znaną z Ewangelii 
za sprawą Zacheusza, który wspiął się na drzewo, żeby zoba-
czyć goszczącego w tym mieście i otoczonego przez tłumy Je-

zusa (Łk 19,1-10). W okolicach Jerycha znajduje 
się Qumran, miejsce, gdzie przez przypadek od-
naleziono w r. 1947 liczące dwa tysiące lat zwo-
je z tekstami ksiąg biblijnych i komentarzy do 
nich, spisywane przez żydowską wspólnotę tzw. 
esseńczyków. Wiele z nich - jak np. Księga Iza-
jasza - znajduje się obecnie w żydowskiej Świą-
tyni Księgi w Jerozolimie. Po wizycie w Qumran 
mieliśmy jeszcze sporo czasu na kąpiel w Morzu 
Martwym. Marzec to idealna pora na zażywanie 
takich przyjemności, bo temperatura wody i po-
wietrza jest w sam raz, a piasek nie parzy jeszcze 
gołych stóp. 

Ostatnie dwa dni przed odlotem przypadły na 
Jerozolimę - miasto chwały i męki Jezusa. Za-
razem miasto niezwykle ważne dla trzech wiel-
kich religii: mozaizmu, chrześcijaństwa i islamu. 

Miasto mistyczne, inspirujące artystów, a przy tym 
zapalne, pełne podziałów i murów, widomy znak zmagania się 
przeciwieństw. W piątek odprawiamy drogę krzyżową kończą-
cą się w Bazylice Grobu. Tam msza św. w kaplicy krzyżow-
ców. Nawiedzamy też kościół św. Anny o nieprawdopodobnej 
akustyce, gdzie nawet lekko fałszujący chór brzmi dostojnie. 
W podziemiach znajduje się domniemane miejsce narodzin 
Maryi, bowiem kościół św. Anny stoi w miejscu, gdzie trady-
cja umieszcza dom rodziców Marii. Obok kościoła - sadzawka 
Betesda, w której kąpano zwierzęta ofiarne. Tego dnia udaje 
nam się jeszcze przed szabatem, tj. zapadnięciem zmroku, 
pójść pod Ścianę Płaczu. 

Drugi nasz dzień jerozolimski zaczęliśmy od Góry Oliw-
nej, skąd rozciąga się najpiękniejszy widok na Stare Miasto 
i cmentarz w Dolinie Jozafata, gdzie według żydowskiej tra-
dycji rozpocznie się Sąd Ostateczny. Na samej górze znajduje 
się kopuła-meczet Wniebowstąpienia Pańskiego, administro-

Ks. proboszcz Andrzej Loranc

Foto: M. Walczak 
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wana przez muzułmanów uznających Jezusa za proroka (ale 
nie za Boga-Syna). Jest też kościół „Pater Noster” połączony 
z klasztorem karmelitanek, w którego wewnętrznym krużgan-
ku znajdują się ceramiczne płyty z tekstem modlitwy Pater 
Noster w kilkudziesięciu językach, w tym polskim i kaszub-
skim. Schodząc wąską asfaltową drogą, wstąpiliśmy do Ko-
ściółka „Dominus Flevit” („Pan zapłakał (nad Jerozolimą”), 
by wkrótce znaleźć się wśród wiekowych drzew oliwnych 
Ogrodu Getsemani (pol. Ogrójec). Potężne wrażenie wywiera 
położona na dole Bazylika Agonii, zwana inaczej Świątynią 
Narodów, budowana była bowiem w latach 1919-24 ze skła-
dek kilkunastu państw. Polskim wkładem jest nieco późniejsza 
mozaika w prawej absydzie ze sceną pojmania Jezusa, znowu 
ufundowana przez polskich wygnańców z czasów II wojny 
światowej. Mszę świętą mieliśmy w Grocie Pojmania. 

Tego dnia byliśmy jeszcze w kościele Zaśnięcia N.M.P., 
w cerkwi prawosławnej z domniemanym grobem Matki Bożej, 
w kościele św. Piotra „In Galikantu” („piania koguta” - nazwa 
nawiązująca do sceny zaparcia się Jezusa przez Piotra), weszli-
śmy też do położonego na górze Syjon Wieczernika, miejsca 
Ostatniej Wieczerzy i Zesłania Ducha Świętego, pod którym 
znajduje się grób i pomnik króla Dawida. (Całą budowlą za-
rządza wspólnota żydowska, a surowy w swojej prostocie Wie-
czernik przypomina wnętrze meczetu, posiada nawet typową 
dlań niszę modlitewną.) Ważnym dla naszej grupy miejscem 

był też ormiański kościół św. Jakuba Młodszego, bowiem 
znajduje się w nim jako relikwia czaszka św. Jakuba Apostoła, 
patrona parafii szczyrkowskiej i patrona tych licznych piel-
grzymów, którzy od stuleci decydują się na Camino, Drogę 
Jakubową prowadzącą z różnych miejsc Europy do katedry 
w Santiago de Compostella. Znajduje się tam uznany przez 
Kościół grób Apostoła. Taką pielgrzymkę do Santiago w wer-
sji light (bo ograniczoną do ostatnich stu kilometrów) ksiądz 
Andrzej Loranc zorganizował w r. 2012, odważnie przygarnia-
jąc także paru starszych nieparafian. 

Dzień powrotu do kraju nie ograniczał się do czekania na 
samolot. Opuściwszy rano nasz hotel „Bethlehem” (miesz-
kaliśmy bowiem w Betlejem na terenie Autonomii Palestyń-
skiej), udaliśmy się na pobliskie Pole Pasterzy, gdzie znajduje 
się dwudziestowieczny kościół „Gloria in Excelsis Deo”, a po-
niżej grota pasterzy, w której mieliśmy niedzielną mszę świętą. 
Po niej - Jafa, dziś część metropolii Tel Awiw-Jafa. Zostało tro-
chę czasu na ostatnie zakupy i zdjęcia. Szkoda, że wzniesiony 
przez franciszkanów pod koniec XIX. w. kościół św. Piotra był 
zamknięty. Z tego wzgórza roztaczał się jednak najpiękniejszy 
widok na Morze Śródziemne. 

Zostawiając ziemską ojczyznę Jezusa za sobą, próbuje-
my zatrzymać zapamiętane obrazy i porządkować wrażenia. 
Pierwsza refleksja: paradoksalnie niełatwo jest być wyznawcą 
Chrystusa w miejscach, gdzie jest to najoczywistsze, w miej-
scach, po których stąpał, gdzie przemawiał i oddziaływał na 
ludzi. Według danych statystycznych, w Izraelu mieszka obec-
nie 158 tys. chrześcijan, tj. ok. 2% populacji - w większości są 
to Arabowie. À propos: nie zwrócilibyśmy uwagi na pewien 
detal, gdyby nie nasz przewodnik. Pokazał on nam, jak miej-
scowi chrześcijanie dają świadectwo wiary. Otóż umieszczają 

oni nad wejściem do 
swoich domów wyry-
te w piaskowcu sym-
bole chrześcijańskie. 
Najczęściej jest to św. 
Jerzy na koniu zabija-
jący smoka, rzadziej 
wizerunek Matki Bo-
skiej lub krzyża. Tym-
czasem w Polsce... No 
tak, porównania na-
suwają się nieuchron-
nie. W naszym kraju 
są wielkie świątynie, 
pomniki i krzyże. Ale 
czy jest żywa, egzy-

stencjalna wiara? Chciałoby się zapytać, co jest jej rdzeniem? 
Jak ta pielgrzymka wpłynie na nas, na nasz stosunek do wspól-
noty? I kto ją tworzy? Czy jest otwarta na Innego? Może są to 
pytania na wyrost, a może to nasz codzienny kontakt z sacrum 
zaczyna wydawać owoce? 

Alicja Nagórko
 

O autorce: prof. dr hab. Alicja Nagórko studiowała polo-
nistykę na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat uzyskała 
w 1977 r., habilitowała się w 1986r. Pracowała na Uniwersyte-
cie Wileńskim, w 1991r.została powołana na stanowisko prof. 
w Uniwersytecie Warszawskim, od 1994-1995r. profesura na 
Uniwersytecie Humboldtów (HU) w Berlinie. W 1996r. po-
wołano ją na katedrę językoznawstwa zachodniosłowiańskie-
go w Instytucie Slawistyki HU, w latach 2006-2008 pełniła 
funkcję dyrektora Instytutu. Naukowiec o szerokich zaintere-
sowaniach, autor i współautor wielu ważnych książek nauko-
wych,  także w j. niemieckim. Prywatnie osoba mądra, ciepła, 
kulturalna, oddana rodzinie; skromny pielgrzym na szlakach 
św. Jakuba.

Odnowienie sakramentu chrztu nad Jordanem

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w Kanie Galilejskiej

Foto: M. Walczak 
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KONKURS  KWIATOWY

CO  SŁYCHAĆ  U  EMERYTÓW
Piękna, wiosenna pogoda natychmiast ożywiła działalność 

emerytów - w najbliższych tygodniach planujemy:
~  w ramach akcji „Aktywne Życie” Koło wraz z instrukto-

rem zaprasza na spacer z kijkami; wymarsz z Placu św. Ja-
kuba w dowolnie wybranym kierunku, zakończenie w cie-
kawym miejscu,

~  12 kwietnia wyjazd na Mękę Pańską do Oświęcimia. Wcze-

śniej zwiedzanie Łagiewnik, w tym Centrum Jana Pawła II 
„Nie lękajcie się”, Jarmark Wielkanocny w Krakowie, 

~  w dniach 7-8 maja wyjazd do Uniejowa na baseny termalne  
i zwiedzanie „Centralnego Łuku Turystycznego”,

~  pod koniec czerwca jednodniowy wyjazd na Słowację: Ja-
skinia Wolności, Liptowskie Jeziora, Liptowski Mikulasz. 
Zapraszamy!                        Maria Bugaj

Zgodnie z wieloletnią tradycją Zarząd Towarzystwa Miło-
śników Szczyrku wraz z Zarządami Osiedli organizuje kon-
kurs „Szczyrk latem wita kwiatem”. W konkursie mogą brać 
udział wszyscy właściciele ogrodów i ukwieconych posesji le-
żących w granicach administracyjnych naszego miasta. Prosi-
my o zgłaszanie się osób zainteresowanych konkursem. Rów-
nież Zarządy Osiedli będą typowały wyróżniające się posesje 
na swoim terenie. Można także zgłaszać swoich sąsiadów, zna-
jomych czy przyjaciół, których ogrody zdaniem zgłaszające-
go należałoby wyróżnić ( należy uzyskać zgodę osoby typowa-
nej). W b.r. obowiązuje Regulamin Konkursu z poprzedniego 
roku. Deklaracje zgłoszeniowe w późniejszym terminie będzie 
można pobrać ze szczyrkowskiej strony internetowej i w In-
formacji Turystycznej.  Komisja oceniająca zgłoszone ogrody 
i posesje będzie je odwiedzać w lipcu 2014 roku.

Zarząd TMS

RODZINA - RODZINIE
Akcja Katolicka Szczyrk pod okiem Zespołu Charytatyw-

nego spakowała i wysłała paczki żywnościowe oraz ubra-
nia w ramach akcji pomocy Ukrainie „Rodzina - Rodzinie”. 
Szczyrkowskie rodziny samodzielnie przygotowywały pacz-
ki dla ukraińskich rodzin. Natomiast niektórzy parafianie in-
dywidualnie przynosili produkty i to właśnie te pakowała AK. 
Przyniesiono ponad 150 kg artykułów z czego spakowaliśmy 
15 paczek. Przesyłki zostały przesłane bezpłatnie przez Pocztę 
Polską. Serdecznie dziękujemy Państwu za szczodrość i to, że 
potraficie się podzielić tym co macie. 

Dorota Walaszek
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WSPOMNIENIA O TRAGICZNYCH 
CZASACH WOJNY…

Prezentujemy kolejną pracę nagrodzoną w konkursie literackim rozpisanym z okazji 40-lecia nadania praw miejskich 
Szczyrkowi.

Czasy drugiej wojny światowej to okres, który głęboko 
utkwił w sercach i pamięci naszych dziadków. Wspomnienia 
mojej rodziny, mieszkającej tutaj od pokoleń, wiążą się niero-
zerwalnie z historią Szczyrku. Wiele wydarzyło się w niej dra-
matów, bowiem hitlerowcy odebrali moim pradziadkom nowo 
wybudowany dom  i całe gospodarstwo. Pradziadek, jako pol-
ski żołnierz był w jenieckiej niewoli, brat prababci po klę-
sce wrześniowej wrócił ranny do domu; poszukiwany przez 
Niemców schronił się w lesie i wstąpił do partyzantki. Pra-
babcia Maria wychowywała sama troje swoich dzieci: Hele-
nę, Cecylię i Mariana. Moja babcia, Cecylia - bardzo przeży-
ła, gdy hitlerowcy wyrzucili dzieci Pola-
ków ze szkoły; mogły w niej zostać tylko 
te, których rodzice podpisali volkslistę. Z  
czasami drugiej wojny światowej wiąże się 
bardzo wiele jej wspomnień. Chcę opowie-
dzieć o dwóch z nich. 

W  sąsiedztwie domu babci hitlerowcy 
dwukrotnie (w 1943 i 1944 roku) powiesili 
po pięciu więźniów obozu koncentracyjne-
go w Oświęcimiu. Egzekucja miała zastra-
szyć miejscową ludność, więc hitlerowcy 
spędzili szczyrkowian do parku, aby byli 
świadkami tego tragicznego mordu. Moja 
babcia Cecylia miała wtedy zaledwie dzie-
sięć lat. Była naocznym świadkiem wie-
szania ludzi. Wprawdzie hitlerowcy zwoła-
li tu tylko dorosłych mieszkańców Szczyr-
ku, aby zamanifestować swoją siłę i bez-
względność, ale dzieci również zaglądały. 
W tym tragicznym dniu w parku przygoto-
wywano szubienice. Przerażeni ludzie nie 
wiedzieli, co się dzieje. Nadjechała wię-
zienna karetka i otwarły się drzwi. Wyprowadzono, a właści-
wie wyrzucono z niej więźniów. Każdy miał swojego kata - 
również więźnia. Jeden z więźniów spadł, zgodnie więc z pra-
wem międzynarodowym, powinno być mu darowane życie… 
Niestety, faszyści nie przestrzegali żadnych zasad. Wyrok zo-
stał wykonany.

Drzewa, na których powieszono skazańców, stoją nadal, 
a nieopodal wzniesiono pomnik pamięci zamordowanych. Od-
wiedzamy to miejsce często, szczególnie przy okazji Wszyst-
kich Świętych oraz świąt narodowych. Zapalamy znicze, skła-
damy kwiaty, odbywa się apel poległych.

I jeszcze jedno wydarzenie, o którym opowiadała mi  bab-
cia. Miało ono miejsce, gdy Szczyrk po raz pierwszy został 
wyzwolony przez wojska radzieckie. Niemcy wycofali się 
w góry. Ludzie cieszyli się, że nastała wolność. Każdy przy-
gotowywał się jak potrafił, do uczczenia zakończenia wojny.  

W odebranym moim pradziadkom domu przez całą wojnę 
mieszkały niemieckie nauczycielki. Gdy wkroczyli Rosjanie, 
kobiety w popłochu uciekły. Wujek Janek (brat mojej prabab-
ci) wykorzystując materiały zostawione przez nauczycielki, 
namalował na brystolu pięknego orła w koronie. Miał on sym-
bolizować, że znowu mamy wolną Polskę… 

Radość nie trwała jednak długo. Mi-
nęło sześć tygodni. Niespodziewanie do-
mowników obudził warkot samolotów. 
Babcia wraz ze swoją mamą i wujkiem 
Jankiem przez szpary w oknach zerka-
li, skąd ów warkot dochodził. To wraca-
li Niemcy. Skakali na spadochronach. Na 
Bieniatce rozbili obóz i stamtąd strzelali 
do Rosjan. Mieszkańcy centrum Szczyr-
ku oraz placów: Walczaków i Laszcza-
ków bardzo się bali, toteż spanikowani 
uciekali do Dunaciego i Salmopola, gdzie 
rakiety i kule nie docierały. Niemcy zabi-
li wielu ludzi, m.in. radzieckich żołnierzy 
(pomnik ich pamięci znajduje się za bu-
dynkiem poczty). Wujek nie wiedząc co 
zrobić z niedawno namalowanym orłem, 
zawinął go w szmatę i schował w komi-
nie. Sam ukrył się na strychu, ponieważ 
Niemcy chodzili od domu do domu, szu-
kając ukrytych Polaków i Rosjan. Razem 
z wujkiem było schowanych wielu męż-

czyzn -  mieszkańców placu Laszczaków. 
Niemcy przyszli również do domu prababci. Jeden z nich 

nacisnął klamkę. Wszyscy schowani wewnątrz zamarli ze stra-
chu… Po chwili usłyszeli niemiecki szwargot: „Zostaw, to nie-
miecki dom”. Odetchnęli z ulgą. Dzięki temu Janek i jego ko-
ledzy przeżyli. Inni złapani wtedy przez faszystów nie mie-
li tyle szczęścia. Wielu zostało rozstrzelanych w Wiśle. Bab-
cia pamięta ich zbiorowe pogrzeby. Ale to już inna, równie tra-
giczna historia…

Kamil Więzik  ZSPiG nr 2 
II miejsce w grupie szkół podstawowych
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MEDALE  DLA  ZŁOTYCH  PAR
Raz do roku burmistrz Wojciech Bydliński i przewodniczący rady Antoni Byrdy spotykają się z parami małżeńskimi obcho-

dzącymi złote gody. Podczas uroczystości wręczane są medale za długoletnie pożycie małżeńskie, nadawane przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Krystyna i Leon Bujak z ul. Grabowej 
W imieniu swoim i żony Zofii medale 
odebrał Tadeusz Fabia z ul. Cisowej. Albina i Stanisław Fułatowie z ul. Turystycznej 

Władysława i Jan Hulowie z ul. Zwalisko Irena i Jan Kałuża z os. Zapalenica
Pod nieobecność Marii i Wiktora Laszczaków z os. 

Migdalskiego medale odebrał ich syn Janusz. 

Lidia i Henryk Markowie z ul. Salmopolskiej Genowefa i Jan Pezdowie z ul. Grzybowej Janina i Tadeusz Pilarzowie z ul. Kolorowej 

Elżbieta i Edward Strzelczykowie z ul. 
Uzdrowiskowej

Marianna i Marian Wałęgowie z ul. 
Uzdrowiskowej 

Medale wręczali burmistrz Wojciech Bydliński 
oraz przewodniczący Antoni Byrdy.  
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KANAPĄ Z JAWORZYNY NA SZCZYT

W marcu w Urzędzie Miasta prezentowana była wystawa fi-
latelistyczna „Kobieta na polskich znaczkach, stemplach i kar-
tach pocztowych”. Prezentowane walory pochodzą ze zbiorów 
Zbigniewa Górnego. Pokaz obejmował kilka działów, w tym 
między innymi: kobieta w pracy, w malarstwie, w sporcie, ko-
biety pióra, folklor, madonny polskie. Na wystawie pokazano 
to, co w dużej mierze umyka nam przy wysyłaniu listów czy 

kartek pocztowych. Często nie zwracamy uwagi na tematykę 
znaczka naklejanego na list. Dopiero zgromadzenie tych walo-
rów w jednym miejscu daje obraz bogactwa różnorodnej tema-
tyki. Wystawę zorganizowano z okazji marcowego Dnia Ko-
biet.        (J. Ż.)

KOBIEtA NA ZNACZKACH POCZtOWYCH

Długi weekend majowy już niebawem. Na ten czas przy-
gotowaliśmy szereg atrakcji. Hasłem przewodnim tegorocznej 
majówki jest „Bezpiecznie i aktywnie”.

Już po raz trzeci zapraszamy do udziału w akcji promocyj-
nej „Rodzinna Majówka z Radiem Zet - Morze, Góry i Ma-
zury”, którą Szczyrk współtworzy wraz z miastami partner-
skimi - Łebą i Mikołajkami, a wszystko to pod patronatem me-
dialnym Radia ZET. Zabawa rozpocznie się 1 maja i potrwa do 
niedzieli, 4 maja. Za udział w aktywnościach wyznaczonych 
przez organizatora, uczestnik otrzyma naklejkę o określonej 
wartości punktowej, którą wklei do karty. Uzbierane punk-
ty będzie można wymienić na atrakcyjne nagrody rzeczowe, 
przygotowane przez organizatorów. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.szczyrk.pl.

Punkty do zdobycia m.in. za:
- wyjścia w góry w ramach akcji „Przewodnik czeka” 
2 i 4 maja godz. 9.00, zbiórka przy Informacji Turystycznej 

w Szczyrku, udział bezpłatny. 
- wyjścia na szlak z instruktorem Nordic Walking „Śmigaj 

z nami wraz z kijkami”
1, 2, 3 i 4 maja godz. 17.00, zbiórka przy Informacji Tury-

stycznej, udział bezpłatny. 
- bieganie dla początkujących „Biegnij po zdrowie” pod 

okiem doświadczonego trenera 
4 maja godz. 10.00, zbiórka przy Informacji Turystycznej, 

udział bezpłatny. 
- bieganie dla zaawansowanych „Biegnij po zdrowie” 
3 maja godz. 10.00, zbiórka przy Informacji Turystycznej, 

udział bezpłatny. 
- Zumba i Zumbatomic (dla dzieci) - warsztaty z licencjo-

nowanym instruktorem
3 maja godz. 11.00 na Placu św. Jakuba - 30-minutowy pa-

nel dla dzieci
3 maja godz. 14.00 w Amfiteatrze Skalite - 45-minutowy 

panel dla dorosłych (w ramach imprezy „Bezpieczna Majów-
ka z Radiem Zet - Morze, Góry i Mazury”), w przypadku desz-
czu - warsztaty odbędą się w Miejskim Ośrodku Kultury, ul. 
Myśliwska 34, udział bezpłatny. 

- wyprawy do jaskiń
1 i 4 maja godz. 9.00, szczegóły i zapisy: Jarosław Gutek, 

tel. 600 212 353
Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, liczy się ko-

lejność zgłoszeń. 

- wjazd koleją na Skrzyczne 
ul. Myśliwska 45, czynne codziennie (płatne - cennik na 

www.skrzyczne.cos.pl)
- wyjście na pływalnię do COS’u
ul. Plażowa 8 (płatne - cennik na www.szczyrk.cos.pl)

Foto: J. Żaba
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- zdobycie szczytów górskich i odwiedzenie schronisk 
Skrzyczne, Klimczok, Chata Wuja Toma na Przełęczy Kar-

koszczonka
- odwiedzenie Beskidzkiej Galerii Sztuki w Szczyrku
ul. Myśliwska 60, czynne codziennie w godz. 10.00-20.00, 

wstęp bezpłatny. 
- odwiedzenie Muzeum Techniki na szlaku na Klimczok
Chata w Dechę, os. Podmagura 1a 
Muzeum prywatne, wolne datki.
- za polubienie profilu Miasta Szczyrk na Facebooku 
(www.facebook.com/MiastoSzczyrk)
- zrobienie zdjęcia ze Zbójem Szczyrkiem przy Informa-

cji Turystycznej lub logo Radia ZET i wrzucenie go na pro-
fil Miasta Szczyrk na Facebooku

(www.facebook.com/MiastoSzczyrk) 

Ponadto 1 maja zapraszamy do wzięcia udziału w XVI 
WIOSENNYM RAJDZIE GÓRSKIM „Zielenią się buki”. 
Rajd startuje o godz. 8.30 z Placu Św. Jakuba. Zakończenie 
przewidziane jest na godz. 14.00 w Amfiteatrze „Skalite”. Do-
datkowe informacje można również otrzymać telefonicznie 
pod numerem: 696 498 782 u Mateusza Kurowskiego.

3 maja o godz. 13.00 zapraszamy do Amfiteatru Skalite na 
BEZPIECZNĄ MAJÓWKĘ Z RADIEM ZET „MORZE, 
GÓRY I MAZURY”.

Na scenie Amfiteatru:
- godz. 13.00 - występ kapeli góralskiej
- godz. 14.00 - 45 min. warsztaty Zumby  
- godz. 14.45 - pokaz tańca nowoczesnego
- występ kapeli góralskiej 
- pokaz tańca
- warsztaty Aerobiku

- występ zespołu DIVERCITY
W ciągu całej imprezy zapraszamy na pokazy służb ratow-

niczych: Policji,  GOPR-u, psów z Podkomisji Psów Ratowni-
czych, Straży Pożarnej.

Na najmłodszych czekają zabawy i konkursy z nagrodami. 
Wstęp wolny.

3 maja o godz. 10.00 zachęcamy do odwiedzenia terenu 
przy CKiR „Orle Gniazdo” (ul. Wrzosowa 28a), gdzie odbę-
dzie się kolejna Akcja HONOROWEGO ODDAWANIA 
KRWI. Każdy honorowy dawca krwi musi posiadać dowód 
osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Akcja zakończy się 
o godz. 14.00. 

Serdecznie zapraszamy również na II wystawę - kiermasz 
z cyklu „Apartamenty Parkowe - Ambasadorem Twórczo-
ści” ( restauracja „Cynamon” w Apartamentach Parkowych, 
ul. Myśliwska 5). Wystawa rozpoczyna się 18 kwietnia i po-
trwa do 23 maja. Piękne przedmioty wykonane ręcznie różny-
mi technikami przez kobiety z pasją, pyszna kuchnia restaura-
cji „Cynamon”, fantastyczne desery, aromatyczne kawy i her-
baty pozwolą spędzić cudownie czas.

Zachęcamy także do wzięcia udziału w wydarzeniach, orga-
nizowanych przez lokalnych przedsiębiorców oraz do skorzy-
stania z bogatej oferty dodatkowej: 

- „MAJÓWKA Z HOTELEM GÓRAL” (dancingi z mu-
zyką na żywo w restauracji Przy Kominku, imprezy tematycz-
ne w Disco Club Jama, premiera nowych smaków lodów w ka-
wiarni Tofi Cafe)

- „AKTYWNY WYPOCZYNEK” z Hotelem Skalite (ba-
sen, jacuzzi, sauny, wypożyczalnia rowerów, boisko do siat-
kówki plażowej)

- Wycieczki 8-osobowym busem po regionie - Mała i Duża 
Pętla Beskidzka 

Szczegóły: Paweł Mrowiec, tel. 501 944 191
- „POGODNE WIECZORY” - wspólne grillowanie przy 

gitarze w Fenixie
miejsce: Gościniec Fenix Maria Tober, ul. Miodowa 10, 

tel. 511 302 809, 33 810 15 08

Wszelkie informacje dotyczące tegorocznej majówki znaj-
dują się na stronie Szczyrku www.szczyrk.pl oraz udostępnia-
ne są na profilu miasta na Facebooku

www.facebook.com/MiastoSzczyrk.
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pośród liści i gałęzi znaleziono ciało zamordowanej Bronci. 
Była zgwałcona i uduszona. Widok był niesamowity. Kobie-
ty mdlały, mężczyźni płakali i zapowiadali zemstę.  Wpraw-
dzie  sprawcę  odnaleziono,  ale  z  braku  dowodów  śledztwo 
umorzono.  To  wydarzenie  rozpoczęło  pasmo  nieszczęść  
i kolejnych śmierci w rodzinie. 
O  śmierci  swojej  córeczki pradziadek dowiedział  się na 

wojnie. Poinformował go dowódca, który o tym tragicznym 
wydarzeniu  przeczytał  w  prasie.  Natychmiast  pradziadek 
otrzymał urlop i przyjechał do Szczyrku. Było po pogrzebie. 
Odkopano grób i otwarto trumienkę. Tragiczne wspomnienia 
wróciły… Prababcia pamiętała  je do końca swoich dni  tak 
dokładnie,  jakby wydarzyły się niedawno. Do końca życia 
opłakiwała swoją siostrę   i nie mogła pogodzić się z faktem, 
że  to  ośmioletnie  dziecko  zostało  zamordowane w  tak  be-
stialski sposób.

Teraz babcia Marysia jest razem ze swoją ukochaną sio-
strą, rodzicami i bratem. Już na wieki zostaną razem i nikt 
ich już nie rozdzieli. A nam zawsze już do oczu będą cisnąć 
się łzy, gdy ktoś zanuci góralską piosenkę:
„Słonecko  na zachłodzie, 
ma miła łodprowadź mnie, 
łodprowadź mnie za las, 
tam mi roncke płodos  
i  tam się rozyndziymy.
A jak się rozchłodzili, 
Łoba se  zapłakali.
Łoba do jednegło, fortuska biołego 
Łocka se  wyciyrali.” 

Błażej Marek
I miejsce w grupie osób dorosłych

W dniu 24  stycznia w   Starostowie Powiatowym   odbyło 
się tradycyjne  Spotkanie Noworoczne Ludzi Kultury z terenu 
powiatu bielskiego. Jest to czas podsumowań i przedstawienia 
planów rozwoju kultury na kolejny rok. Jest to również czas 
podsumowania pracy twórców oraz animatorów kultury. Co-
rocznie kilkunastu reprezentantów powiatu otrzymuje oficjal-
ne wyróżnienia i podziękowania za swoją pracę. W tym roku 
takie wyróżnienie otrzymał między innymi związany z MOK-
PI  instruktor muzyki, Robert Repak. W otrzymanym   liście 
gratulacyjnym  napisano  między  innymi  takie  uzasadnienie: 
Mieszkaniec gminy Buczkowice -  od wielu lat współpracuje 
z organizacjami kulturalnymi w Szczyrku. Jest absolwentem 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej w klasie skrzy-
piec. Pan Robert od dawna specjalizuje się w muzyce folklo-
rystycznej. Współpracował bądź nadal współpracuje  z takimi 
zespołami, jak: Kapela Antoniego Gluzy, Regionalny Zespół 
Klimczok, Regionalny Zespół Ziemia Żywiecka, Regional-
ny Zespół Ondraszek, Kapela Hajduk. Jest inicjatorem kilku 
formacji folklorystycznych na terenie Szczyrku. W 2004 roku 
podjął współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Promocji  

i Informacji w zakresie szkole-
nia młodych instrumentalistów, 
mających być bazą muzyczną  
dla działających w mieście ze-
społów regionalnych. Oprócz 
zajęć indywidualnych zadaniem 
Pana Roberta jest tworzenie 
dziecięcych kapel grających na 
instrumentach smyczkowych. 
Przez jego warsztat przeszło do 
dziś około 70 uczniów. Zdecy-
dowana większość z nich kon-
tynuuje swoje zainteresowanie 
muzyką góralską. Pracowitość, 
solidność i autorytet jaki posiada u podopiecznych, sprawiają, 
że jest on naprawdę cennym nabytkiem dla szczyrkowskiej kul-
tury. W pełni zgadzamy się z tym uzasadnieniem, gratulujemy 
i życzymy samych sukcesów.

Dyrekcja i współpracownicy MOKPI w Szczyrku

ZAJĘCIA STAŁE W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY
1. Nauka gry na skrzypcach
2. Nauka gry na basie góralskim
3. Nauka gry na fecie
4. Nauka gry na pianinie
5. Nauka gry na keyboardzie
6. Nauka gry na gitarze
7. Nauka gry na akordeonie
8. Koło plastyczne
9.  Nauka  gry  na  góralskich  instrumentach  unikatowych 
(dudy , piszczałki, trąbita)

10. Aerobik - najlepsze ceny w mieście !!!

11. Kurs tańca nowoczesnego z elementami Street Dance 
dla dzieci i dorosłych

12. Koło tańca SALSA
13. Szkoła Tańca TANGO  -  taniec towarzyski
14. Szkoła sztuk walki MMA
15. Zespół Regionalny Mały Ondraszek
16. Zespół Regionalny Ondraszek - grupa reprezentacyjna
17.  Zumba

Dodatkowe informacje
Mateusz Kurowski

email kultura@szczyrk.pl, tel. 696 498 782

WYRÓŻNIENIE STAROSTY 
DLA ROBERTA REPAKA

Foto: J. Żaba
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WYRÓŻNIENIE DLA ANTONIEGO GLUZY
Miło nam poinformować, że Antoni Gluza został wyróż-

niony za udział w koncercie „Dudaski Tłusty Czwartek”, któ-
ry odbył się 27 lutego br. w Zakopanem. Tegoroczna edycja 
poświęcona była zakopiańskiemu muzykantowi Bolesławowi 
Trzmielowi. W programie zaprezentowano m.in. autentyczną 
muzykę ludową, wykonywaną na dudach. Obecni goście mo-
gli zapoznać się z instrumentami i poznać tajniki ich budowy. 

Zastępca Burmistrza Zakopanego Mariusz Koperski był pe-
łen podziwu dla kunsztu naszego muzyka. Podkreślił również, 
iż obecność zespołu i prezentacja muzyki z rejonu Szczyr-
ku w niezwykły sposób uświetniły ten wyjątkowy wieczór. 
Chcielibyśmy serdecznie pogratulować fantastycznego wystę-
pu, a także podziękować za kultywowanie tradycji muzyki du-
dziarskiej. Życzymy dalszych sukcesów! 

2 F O T O  K R O N I K A  2

Z budynku byłego kina Beskid zdjęto ostatecznie napis Kino. Obecnie filmy mogą być wyświetlane na zamówienie grup
 zorganizowanych. Poza tym pomieszczenia w tym budynku służą prowadzeniu różnego rodzaju zajęć w ramach działań MOKPI.

Foto: J. Żaba Foto: J. Żaba
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MIESZKAJĄC W BESKIDACH

Gdyby prowadzący jakiś popularny teleturniej zapytał 
o najpiękniejsze miejsce na świecie, Adrianna Ozga, Emilia 
Grzegorzek, Paulina Kania, Marcelina Puchała oraz Justy-
na Tracz nie wahałyby się, co wybrać. Dziewczyny wskazały-
by na Beskidy, ponieważ tylko autentyczne uczucie do tego re-
jonu Polski mogło zaprowadzić je na szczyt w konkursie mię-
dzynarodowym. 

„Mieszkam w Beskidach” to projekt z tradycjami, funk-
cjonuje już od 21 lat. Jurorzy ocenili tysiące dobrych, bardzo 

dobrych i wspaniałych prac, a jednak dziewczęta z ZSPiG nr 
2 w Szczyrku potrafiły ich jeszcze zaskoczyć. A oto wyniki: 
Emilia Grzegorzek - I miejsce w kategorii Masa solna, Pauli-
na Kania -  I miejsce w kat. Rysunek, Marcelina Puchała - II 
miejsce w kat. Rysunek, Justyna Tracz - wyróżnienie w kat. 
Rysunek, Adrianna Ozga - I miejsce w kat. Słowem malowa-
ne (konkurs o charakterze literackim). Zwyciężczyniom ser-
decznie gratulujemy. 

Anna Nikiel

Uczniowie ZSPiG nr 1 wzięli udział w XXI edy-
cji jednego z największych w naszym kraju konkur-
su o charakterze interdyscyplinarnym „MIESZKAM 
W BESKIDACH”, który ma na celu pokazanie pięk-
na naszej małej ojczyzny - Beskidów. Nauczyciele: 
Urszula Gurba-Kruczek, Maria Kamińska i Kry-
styna Makuch, przygotowali wychowanków do wy-
konania prac w kategoriach: słowem malowane, pla-
stycznej i fotograficznej.

W konkursie nagrodzeni zostali następujący 
uczniowie ze szkoły nr 1:

Słowem malowane: II miejsce - Magdalena Pustoszkin kl. 
IV, Rysunek: II miejsce - Weronika Krupa kl. II a Gimn., III 
miejsce: Wiktoria Myśliwiec kl. IV, Karolina Tarnawa kl. 
III, wyróżnienia: Maria Jóźwiak kl. V a, Paweł Pilarczyk kl. 
IV, Justyna Gromadzińska kl. II a Gimn., Fotografia: II miej-

sce - Karolina Wala kl. VI, wyróżnienia: Paweł Pilarczyk 
kl. IV, Sabina Czubińska kl. I Gimn., Aleksandra Pilarz 
kl. I Gimn. Wyniki i nagrodzone prace są dostępne na stronie 
www.mieszkamwbeskidach.pl

Maria Kamińska

Prace Aleksandry Pilarz i Pawła Pilarczyka

JUŻ PO GIEŁDZIE
Zgodnie z zapowiedzią na łamach Gazety Szczyrkowskiej 

w marcu w ZSPiG Nr1 w Szczyrku odbyła się VI Giełda Szkół 
Ponadgimnazjalnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, impre-
za budziła duże zainteresowanie wśród społeczności szkolnej. 
Odwiedzający giełdę uczniowie klas trzecich szczyrkowskich 
i okolicznych gimnazjów mieli  okazję porozmawiać ze star-
szymi kolegami o zaletach ich szkół, poznać propozycje biel-
skich, żywieckich i czechowickich szkół publicznych i niepu-
blicznych.

Oferta na rok szkolny 2014/2015 została wzbogacona 
o nowe kierunki i zawody. Każda ze szkół ponadgimnazjal-
nych przygotowała specjalne stoiska, na których prezentowa-
ła swoje dokonania, zachęcając młodzież do wyboru „swo-
jej” szkoły. Oprócz typowych broszurek i ulotek rozdawa-
nych przez przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych, odbyły 
się promocyjne pokazy „na żywo”. Uczniowie Zespołu Szkół 

Gastronomicznych zainteresowali zebranych umiejętnościa-
mi kulinarnymi, przedstawiciele Zespołu Szkół Ogrodniczych 
przyciągali zebranych pięknymi wiązankami kwiatowymi, na-
tomiast Uczniowie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólno-
kształcących  z Moszczanicy oraz Liceum Ogólnokształcące 
„MAGO” przygotowali profesjonalne pokazy z samoobrony.

Co roku giełda cieszy się coraz to większą popularnością. 
W tym roku swoje oferty przedstawiało aż 36 szkół. W cią-
gu trzech godzin gimnazjaliści nie tylko mieli szansę otrzymać 
ulotki i materiały promocyjne, ale także mogli zobaczyć, co 
tak naprawdę wyróżnia dane placówki.

W trakcie imprezy każdy potrzebujący gimnazjalista miał 
możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji z dorad-
cą zawodowym, aby móc trafnie wybrać odpowiedni dla siebie 
kierunek dalszej edukacji. Z rozmowy z uczniami klas III gim-
nazjum wynika, że większość z nich wybiera się do szkół tech-

nicznych i zawodowych, co pozwoli im na 
zdobycie wykształcenia i jednocześnie kon-
kretnego zawodu.

Szkoły ponadgimnazjalne widzą potrze-
bę takich targów, ponieważ dają one możli-
wość młodym ludziom, uzyskania pełnego za-
kresu informacji zawodowej w jednym czasie 
i w jednym miejscu.

Alicja Kołaszewska
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PARĘ LICZB Z BIEGU
 PO SERCE ZBÓJA SZCZYRKA

DOROCZNY WYJAZD DO PLANICY
Jak co roku, grupa szczyrkowian - trenerzy, działacze, sym-

patycy skoków narciarskich - udali się na zakończenie Pucha-
ru Świata w skokach do Planicy (Słowenia). Skocznia do lo-
tów „Welikanka” jest w przebudowie, dlatego zawody roze-
grano na dużej skoczni HS 135 m. Po raz pierwszy w Planicy 
startowały kobiety. 

Zespół ośmiu skoczni robi ogromne wrażenie, to najwięk-
szy taki kompleks na świecie. Dodatkowo wokół niego cią-
gną się trasy biegowe. Tam właśnie spotkaliśmy się z trenera-
mi słoweńskimi, którzy trenowali kiedyś w Szczyrku. Bardzo 
pozytywnie wypowiadali się o obiekcie w naszym mieście. 

Być może w okresie wakacyjnym uda się nam ponownie 
pojechać do Planicy. Klub Sokół Szczyrk przygotowuje się do 
takiego wyjazdu. Chcemy trenować na najlepszych obiektach. 
Mamy przecież uzdolnioną młodzież: Patryk Hutyra, Kinga 
Rajda, Wiktor Węgrzynkiewicz, Wiktor Fickowski, Dawid 
Krupa, Szymon Łokaj, Dominik Kastelik. Są to czołowi za-
wodnicy w kraju w swoich grupach wiekowych. Przypomnij-

my chociażby mistrzostwo Polski juniorów w drużynie, czy 
też indywidualne mistrzostwo Polski Krzysztofa Bieguna. 

Krzysztof Nikiel 

Zgodnie z decyzją Bur-
mistrza Miasta Szczyrk, na 

podstawie zezwolenia nr Or.Sa. 
5311.1.2014, środki zebrane podczas 

zbiórki publicznej, przeprowadzonej na 
terenie Gminy Szczyrk w terminie 26 stycznia - 20 lute-
go 2014, zostaną przeznaczone na wsparcie prac nad budową 
protezy serca dla dzieci przez Fundację Rozwoju Kardiochi-
rurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu oraz inne cele cha-
rytatywne.

Sponsorem strategicznym zimowej edycji był Raiffeisen 
Polbank, który przekazał na cele Biegu kwotę 20.000,00 zł. 
Podczas samej imprezy w dniu 26 stycznia 2014 na Placu św. 
Jakuba, wolontariusze zebrali do puszek 1.934,02 zł. W sumie 
udało się pozyskać kwotę w wysokości 21.934,02 zł.

Decyzją Komitetu Organizacyjnego Biegu po Serce Zbó-
ja Szczyrka - Winter Edition suma zebrana do puszek w dniu 
26 stycznia 2014 przekazana zostanie w 50% na Stowarzysze-
nie Zbója Szczyrka oraz w równych kwotach 25% na Funda-

cję Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii w Za-
brzu i 25% na Fundację Radia Zet. 

Po zsumowaniu zbiórki do puszek oraz darowizny przeka-
zanej przez Polbank, Komitet Organizacyjny Biegu ustalił na-
stępujący podział kwoty: 

- dla Fundacji Radia ZET - 8.483,51  PLN - tj. 38,7 % 
kwoty pozyskanej 

- dla Stowarzyszenia Zbója Szczyrka - 7.967,01 PLN - tj. 
36,3 % kwoty pozyskanej 

- dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbi-
gniewa Religi w Zabrzu - 5.483,50  PLN - tj. 25,0 % kwo-
ty pozyskanej.

Kolejna edycja Biegu po Serce Zbója Szczyrka już 6 lipca 
2014 na Placu św. Jakuba. Serdecznie zapraszamy do czynne-
go udziału w tym niezwykłym wydarzeniu!

Przewodniczący Komitetu
 Organizacyjnego Biegu

Andrzej Kempa
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W dniu 4 kwietnia odbył się pierwszy turniej tenisa stoło-
wego w ZSPiG nr 2 w Szczyrku w ramach współpracy z POPP 
„ART” w Czechowicach–Dziedzicach. W rozgrywkach wzię-
li udział podopieczni klas IV, V i VI z Bystrej oraz SP nr 2 
w Szczyrku. Do rywalizacji stanęły 44 osoby wśród dziew-
czynek i chłopców, którzy podzieleni byli na pięć rywalizują-
cych grup. Turniej odbył się w przyjaznej, sportowej rywaliza-
cji, według wcześniej określonego regulaminu. Startujący byli 
zarówno zawodnikami, jak i sędziami rozgrywanych meczy. 
Oczywiście najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni dyplomami 
i nagrodami rze-
czowymi.

Turniej cieszył 
się dużym zain-
t e resowaniem, 
zarówno wśród 
startujących, jak 
i kibiców. Dzieci 
bardzo dobrze się 
bawiły, z przy-
jemnością degu-
stowały poczę-
stunek i mam na-
dzieję, że zawarły 
nowe przyjaźnie.

Nad całością 

przebiegu turnieju czuwała komisja sędziowska w osobach: 
przewodniczący Leszek Chrobak, członkowie: Aneta Chro-
bak, Roman Kubica, Jakub Wałęga.

Dziękuję Dyrekcji  Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkol-
nej w Czechowicach-Dziedzicach oraz Dyrekcji ZSPiG nr 2 
w Szczyrku, za możliwość zorganizowania wspaniałej, inte-
gracyjnej imprezy sportowej.

Aneta Chrobak

Mimo niesprzy-
jającej aury, sezon 
2013/2014 był dla 
naszych zawodni-
ków  bardzo udany: 
w klasyfikacji klubo-
wej MKS Skrzyczne 
Szczyrk zajął I miej-
sce na XX Ogól-
nopolskiej Olim-
piadzie Młodzie-
ży w sportach zimo-
wych ŚLĄSK 2014  
w narciarstwie alpej-
skim (w roku 2013 
II miejsce, w roku 
2012  I miejsce)

 Reprezentanci 
naszego klubu osią-

gnęli również czołowe miejsca  na pozostałych imprezach: Na 
Śląskiej Lidze Dzieci i Młodzieży 2014 uzyskali:

I miejsce w klasyfikacji końcowej Karolina Haratek 
(zawodniczka ta  zdobyła też

IV miejsce w Ogólnopolskim Finale Lig Alpejskich)
I miejsce w klasyfikacji końcowej Dominika Sanetra
II miejsce w klasyfikacji końcowej Justyna Gluza
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Bartłomiej Sanetra, 

który w tym sezonie wygrał prawie wszystkie zawody w swo-

jej grupie wiekowej i uzyskał: I miejsce w klasyfikacji końco-
wej Śląska Liga Dzieci i Młodzieży 2014, I miejsce w Ogólno-
polskim Finale Lig Alpejskich, I miejsce w klasyfikacji końco-
wej 37 Zimowej Lidze Szkolnej UM Zakopane. 

Gratulujemy naszym zawodnikom wspaniałych wyników 
i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej szczegółów i informacji o działalności klubu MKS 
„Skrzyczne” Szczyrk oraz naborze nowych członków na stro-
nie www.mks-skrzyczne.pl

Prezes klubu Ewa Haratek

I TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Podczas sesji Rrady Miejskiej burmistrz i przewodniczący 
rady wręczyli prezes Ewie Haratek  powiatową nagrodę za 

osiągnięcia sportowe klubu MKS Skrzyczne Szczyrk.

Foto: J. Żaba
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MISTRZ NARCIARSKI I  LEKKOATLETYCZNY
W lutym pożegnaliśmy 

Władysława Marka, daw-
nego (lata 50-te ub. wieku) 
mistrza Polski w biegach nar-
ciarskich, medalistę Uniwer-
sjady, lekkoatletę. Szczyr-
kowski sportowiec należał 
do ścisłej czołówki krajo-
wej biegaczy narciarskich na 
długich dystansach. W 1956 
roku nie było zawodników 
lepszych od niego - W. Ma-
rek zdobył w Szklarskiej Po-
rębie tytuły mistrza Polski 
w biegach na 30 i 50 km. Ko-

lejne medale na tym najdłuższym dystansie wywalczył w Wi-
śle w 1958 (srebro) i w Zakopanem w 1959 roku (złoto). Z Zi-

mowej Uniwersjady w Chamonix w 1960 roku wrócił z brązo-
wym medalem w biegach sztafetowych 4 x 8 km. 

Po zakończeniu kariery sportowej Władysław Marek pra-
cował jako rehabilitant w szpitalach w Bystrej i Wilkowi-
cach. Jako absolwent warszawskiej AWF był też pierwszym 
w Szczyrku magistrem w.f. trenującym dzieci w Szkole Pod-
stawowej nr 1. Swoje uwagi przekazywał również młodszemu 
bratu Henrykowi Markowi, który poszedł w jego ślady, zdo-
bywając między innymi dwa tytuły mistrza Polski w biegach 
narciarskich na dystansie 50 km. 

Urodzony 81 lat temu w Szczyrku na Majchrówce, król 
długich dystansów Władysław Marek, pochowany został na 
cmentarzu w Wilkowicach.                                              (J. Ż.)

Władysław Marek na starcie biegu narciarskiego na dystansie 
50 km w Zakopanem 14 lutego 1960 roku.

ZAKOŃCZENIE ZIMOWEGO SEZONU DWÓJKI
5 marca na stoku Pośrednie w Szczyrku odbyły się Mistrzo-

stwa Szkoły nr 2 w slalomie gigancie klas I-III. Pomimo wielu 
trudności, jakie ta zima nam płatała, a to brak śniegu, a to pro-
blemy z dojazdem na wyciągi,  udało nam się zakończyć sezon 
wspaniałymi zawodami. Oczywiście było to możliwe tylko 
dzięki pomocy: dyrekcji szkoły, rady rodziców, burmistrza 
Szczyrku, dyrektora Ośrodka Narciarskiego Czyrna-Solisko, 
Tadeusza Kaima i oczywiście rodzicom z niezastąpionym To-
maszem Styrną na czele. Dzieci stanęły rano na starcie, kiedy 

to stok był doskonale przygotowany, śnieg zmrożony, każdy 
starał się zjechać jak najlepiej.  Najlepszy czas dnia uzyskał 
Jakub Styrna z III klasy, a na podium stanęli: z klasy I: Pau-
lina Majcher, Maja Krupa, Oliwia Szymonowicz, Bartek 
Pilarz, Emil Kasoń, Karol Trzopek, z klasy II: Marcela Jan-
kowska, Karolina Pop, Sonia Ochman, z klasy III: Wiktoria 
Prochownik, Martyna Haratek, Paulina Wieczorek, Jakub 
Styrna. Serdecznie wszystkim dziękujemy za pomoc, do zo-
baczenia za rok!         Halina Chudy
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Początek marca przyniósł ostateczne rozstrzygnięcia w tego-
rocznej rywalizacji Szkolnego Związku Sportowego w grach ze-
społowych. Zdecydowanie najlepiej zaprezentowali się gimna-
zjaliści ze szkoły nr 1, którym udało się zwyciężyć w rozgryw-
kach miejsko-gminnych zarówno w piłce ręcznej, jak i w siat-
kówce, a tym samym awansowali do kolejnych etapów roz-
grywek. 4 marca przeciwnicy naszej reprezentacji szczypiorni-
stów okazali się lepsi, a nasz zespół zajął 3 miejsce w półfina-
le mistrzostw powiatu. Wcześniej tj. 25 lutego, to nasz zespół 
był zbyt mocny dla rywali, stosunkowo łatwo wygrywając tur-
niej półfinałowy w piłce siatkowej z drużynami z Bystrej i Dan-
kowic.

W turnieju finałowym po raz trzeci z rzędu o medale rywali-
zowały reprezentacje gimnazjalne tych samych szkół: Szczyrk 
nr 1, Czechowice-Dziedzice nr 2, Jasienica. Niestety po raz trze-

BRĄZOWY MEDAL MISTRZOSTW POWIATU

Świetną formą wykazały się koszykarki gimnazjum nr 2, tre-
nowane przez Anetę Chrobak. Zawodniczki zwyciężyły w swo-
jej grupie i końcem lutego rozegrały półfinały powiatu w Czecho-
wicach-Dziedzicach, pokonując  swoje rywalki z Gimnazjum nr 
3 w Czechowicach- Dziedzicach oraz z Gimnazjum z  Porąbki.

Finały powiatowe odbyły się 10 marca. Ich gospodarzami było 
Gimnazjum nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach. Reprezentacja 
w składzie: Grażyna Zygmunt, Katarzyna Baruciak, Natalia 
Węgrzynkiewicz, Klaudia Węgrzynkiewicz, Paulina Surma, 
Monika Cygan, Marcela Gawęda, Angelika Krupa, Justyna 
Tracz oraz Anna Cembala, uzyskały tytuł  Wicemistrzyń Powia-
tu Bielskiego w Turnieju Piłki Koszykowej Dziewcząt.

        Aneta Chroba

KOSZYKARKI N A MEDAL

Bardzo dobrą formą wykazały się tenisistki stołowe gim-
nazjum nr 2 ze Szczyrku. Od kilku już lat, nieprzerwanie na-
sze uczennice zdobywają medale na turniejach i wielokrotnie 
reprezentowały powiat na zawodach rejonowych. Pod opieką 

trenerską dyrektora Leszka Chrobaka oraz Anety Chrobak, 
gimnazjalistki Grażyna Zygmunt, Katarzyna Baruciak, Pa-
trycja Pawełek zostały wiosną brązowymi medalistkami Po-
wiatowego Turnieju Tenisa Stołowego.  Aneta Chrobak

BRĄZOWE TENISISTKI STOŁOWE

Siatkarze

Piłkarze ręczni

ci kolejność była taka sama: Czechowice - złoto, Jasienica - sre-
bro, Szczyrk – brąz. Po raz kolejny zabrakło odrobiny szczęścia 
w meczu z Jasienicą, w którym mieliśmy nawet piłkę meczową. 
Trzeba podkreślić, że nasi rywale uczęszczają do klas sporto-
wych (10 godzin w-f tygodniowo) o specjalności piłka siatkowa. 
Chciałbym podziękować wszystkim trenerom ,,Olimpu”, dzięki 
którym toczymy równorzędną walkę z ,,siatkarskimi” szkołami, 
a te ,,zwykłe” regularnie odprawiamy z kwitkiem.

W ostatnich 5 latach nasi uczniowie wywalczyli 6 medali mi-
strzostw powiatu w piłce siatkowej (3 srebrne, 3 brązowe). Gra-
tulujemy i życzymy złota za rok! 

Skład ,,brązowego” zespołu: Damian Borutka, Maciej 
Krupa, Józef Kubala, Piotr Jakubiec, Borys Chałupnik, Bła-
żej Bieniek, Patryk Kruczek, Paweł Borutka, Paweł Kumor, 
Adam Wajdzik, Szymon Ulrych, Bartosz Żurawik. 

Łukasz Franasik
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ZŁOTA KOPYSTKA PO RAZ TRZECI
W ramach unijnego programu „Tradycją Szczyrku malo-

wane” rozegrany został po raz trzeci konkurs kulinarny o Zło-
tą Kopystkę. Potrawy nawiązujące do lokalnych obyczajów 
i kanonów gotowania, oceniało jury w składzie: radni Danu-
ta Kubaszek i Krzysztof Nikiel oraz redaktor Gazety Szczyr-
kowskiej Jacek Żaba. Wygrał przepyszny pstrąg pieczony 
w boczku, którego przyrządziło małżeństwo Irena i Bogdan 
Żurek. Specjalne wyróżnienie otrzymały Helena Hula i Da-
nuta Przybyła za niepowtarzalną wersję nalewki cytrynowej. 
Wszystkie potrawy były bardzo smaczne, dlatego jury nagro-
dziło pozostałe specjały wyróżnieniami. 

Podczas uroczystego wieczoru w Miejskim Ośrodku Kultu-
ry nagrodzono też najlepsze prace plastyczne. Zarówno w wy-
robach ceramicznych, jak i w bibułkarstwie, zwyciężyła Do-
rota Gluza. Najładniejszą szkatułę ozdobioną techniką deco-
upage wykonała Katarzyna Adamczyk. Natomiast za najład-
niejszy obraz uznano pejzaż namalowany przez Joannę Niem-
czuk-Ryś. 

O kolejnych projektach i szkoleniach finansowanych przez 
Unię Europejską będziemy informowali na naszych łamach. 

(M. B.)

Irena i Bogdan Żurek zdobyli Złotą Kopystkę za pieczonego pstrąga, a Helena Hula i Danuta Przybyła otrzymały spe-
cjalne wyróżnienie za cytrynówkę. Potrawy oceniało jury w składzie: Krzysztof Nikiel, Danuta Kubaszek i Jacek Żaba.

Dorota Gluza była najlepsza w bibułkarstwie i ceramice, najzdolniejszą malarką okazała się Joanna Niemczuk-Ryś,  
a najładniejszą pracę techniką decoupage przygotowała Katarzyna Adamczyk.

Foto: J. K
ufel 

Foto: J. Żaba

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. J. Wię-
zika zakończył realizację ostatnich projektów: w lutym „N@
uka to klucz do sukcesu”, a w marcu „Tradycją Szczyrku ma-
lowane”. Projekty te skierowane były do mieszkańców Szczyr-
ku. W ramach działań projektowych zgodnie z założeniami od-
były się bezpłatne warsztaty i szkolenia, w tym:
„N@uka to klucz do sukcesu”: szkolenie komputerowe, kurs 
języka angielskiego - z zajęć skorzystało 36 osób, 
„Tradycją Szczyrku malowane”:  warsztaty kuchni regional-
nej, warsztaty sztuki użytkowej (podstawy malarstwa, sztuka 
decoupage, plastyka obrzędowa) i imprezy edukacyjno-akty-

wizujące: posiady regionalne, konkurs O ZŁOTĄ KOPYST-
KĘ. Wydano też edukacyjną pozycję kulinarną z przepisami 
tradycyjnej kuchni regionalnej - w zajęciach wzięły udział 42 
osoby.

Uczestnicy wyrażali zadowolenie z udziału w zajęciach 
i spotkaniach, podkreślali wysoką wartość merytoryczną za-
jęć oraz deklarowali chęć udziału w podobnych przedsięwzię-
ciach w przyszłości.

      (B.K.)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Szczyrk Salmopol
działka budowlana o powierzchni 1.353 m2

125.000,- zł

Wisła Jawornik
komfortowy dom na działce 1.550 m2

490.000,- zł do negocjacji

AUREX Tel.: 603 581 579
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Pośrednictwo w Rejestracji Pojazdów 
Pośrednictwo w Rejestracji Pojazdów 

Rejestracja pojazdów bez wychodzenia z domu

Kupiłeś samochód i nie masz czasu go zarejestrować?

Żaden problem -  Wszystko zrobimy za Ciebie!

Odwiedź naszą stronę lub zadzwoń pod  518 263 998

     www.rejestracja-samochodu-bielsko.pl

  Klient

U-H-P, Rejestracja Pojazdów Pośrednictwo
                     Krzysztof Feliński
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Przedstawiamy dwa zdjęcia 
udostępnione nam przez Hele-
nę Byrdy. Na górnej fotogra-
fii z roku 1954 widzimy Maria-
na Gołąbka prowadzonego do 
ślubu, w tyle „Maria 2”. Po bo-
kach pana młodego idą drużki: 
Irena Jakubiec (po mężu Wę-
grzynkiewicz) i Janina Pilarz 
(po mężu Kubaszek). Za nimi: 
Józef Nikiel „Fryzjerek” (wy-
soki drużba), a obok Józef Hu-
czek z Dunaciego. Z tyłu Ma-
rian Wieczorek. 

Dolną fotografię wykonał 
na początku lat 80-tych Adam 
Migdał. Uwiecznił on moment 
poświęcenia placu pod nowy 
kościół. Pośrodku stoją ks. pro-
boszcz Jerzy Wyporek i ks. 
biskup Jan Pietraszko. Prze-
mawiają: Marian Wieczorek 
i Apolonia Krupa. Po lewej ks. 
Jan Adamus, przed biskupem 
ks. Zbigniew Tarnawa, za fi-
larem ks. Jan Kabis, ministrant 
A. Mańka z ul. Granicznej. 


