Nr 1 (5) STYCZEŃ-LUTY 2020
"PRZESZŁOŚĆ TO JEST DZIŚ TYLKO COKOLWIEK DALEJ..."
C.K. Norwid

SENIORZY ZA PAN BRAT Z HISTORIĄ

Od kwietnia 2018 r. do grudnia 2019 r. seniorzy z Milówki i Łękawicy
brali aktywny udział w projekcie "W trosce o Niepodległą
- od Westerplatte Południa po Westerplatte Północy" - realizowany przez
"Stowarzyszenie Integracja-Pomocna Dłoń" w Milówce. Projekt
obejmował warsztaty, wykłady i wyjazdy do miejsc związanych z
odzyskaniem niepodległości. Seniorzy uczestniczyli w pieszym rajdzie
Zdjęcie A. Gębala
"Szlakami Niepodległości" na terenie gminy Milówka i w rekonstrukcjach
historycznych przy schronach w Węgierskiej Górce Warsztaty i wykłady
historyczne prowadziła dr Katarzyna Śleziak, a odbywały się one w siedzibie stowarzyszenia. W Łękawicy zajęcia
prowadziły mgr Wiesława Pasko i mgr Jolanta Mieszczak. Tematy wykładów obejmowały m.in. problematykę
I i II wojny światowej, powstania śląskie i wielkopolskie. Tematem wykładów były również symbole narodowe oraz
ojcowie polskiej niepodległości. Bardzo interesującymi zajęciami był cykl zajęć-spotkań ,,Rola języka polskiego
i kultury w odzyskaniu przez Polskę niepodległości”. Anna Gębala przeprowadziła w bardzo ciekawy sposób warsztaty
na temat zasad tworzenia i działania organizacji pozarządowych. Odbyły się również dwa wyjazdy edukacyjnohistoryczne do Węgierskiej Górki i Krakowa oraz wyjazdy historyczno-kulturalny do Warszawy i do Poznania. W
Warszawie uczestnicy wyjazdu zwiedzili Sejm, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Chopina i Muzeum
Wojska Polskiego. Najciekawszym punktem programu było zwiedzanie Zamku Królewskiego. Wiele wrażeń przyniósł
też kilkudniowy ,,maraton” śladami Marszałka, kiedy to seniorzy z Łękawicy przemierzyli Polskę od Bałtyku po gór
szczyty. Zajęcia w ramach projektu dostarczały seniorom wiele ciekawych informacji historycznych oraz obudziły
wspomnienia z wciąż żywej historii. Dzięki koordynatorce projektu, pani Annie Gębali mieliśmy możliwość spędzenia
czasu, integracji oraz zwiedzania wielu ciekawych historycznie miejsc. Uroczyste podsumowanie i zakończenie
trwającego 2 lata projektu odbyło się 13 grudnia 2019r. w Hali Sportowej pod Czohem w Łękawicy. To były 2 lata
bardzo intensywnej pracy, licznych wyjazdów, warsztatów, zajęć, wykładów, spotkań, konkursów zarówno dla
seniorów, jak i dla uczniów szkół podstawowych. Projekt realizowany był w partnerstwie przez Stowarzyszenie
„Integracja – Pomocna Dłoń w Milówce” i Gminę Łękawica. Wartość zrealizowanych działań w roku 2019r. to ponad
230 tys. zł, w tym prawie 200 tys. zł dofinansowania z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Podczas
spotkania podpisany został również list intencyjny w zakresie zasad współpracy pomiędzy Samorządem,
Stowarzyszeniem i uczestnikami projektu na kolejne lata. Dziękujemy za ciekawy i aktywizujący projekt i prosimy
o więcej.
A. Hulbój-Porębska i B. Kubas
(tekst uzupełniła o informacje z Łękawicy B. Satława)

TWOJA DECYZJA JEST WAŻNA
Jako płatnik podatku dochodowego masz prawo zadecydować o tym, na jakie cele będzie
przeznaczona twoja część dochodów w postaci 1%.Wypełniając formularz PIT, na ostatniej stronie
w części P (rubryka 302), wpisz numer KRS fundacji lub stowarzyszenia. Wszyscy postarajmy się
wspierać lokalne instytucje, które działają w naszych regionach tu i teraz. Zachęcamy do wpłacania
swojego 1% na rzecz „Żywieckiej Fundacji Rozwoju” KRS 000146021.
Myśl globalnie, działaj lokalnie.
Irena Chmura
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II FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W grudniu w Klubie Papiernik odbyło II Forum Organizacji Pozarządowych zorganizowane w ramach projektu ASOS
„Działaj bez limitu 2”, Żywieckiej Fundacji Rozwoju. Zaproszono stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich,
ochotnicze straże pożarne i grupy nieformalne. Odbyły się 4 sesje: wprowadzająca, senioralna, panelowa i projektowa.
Na sesji senioralnej chwalono się swoimi osiągnięciami i statystykami, wskazano na potrzeby organizacji. W sesji
panelowej eksperci wypowiadali się o finansowaniu działań społecznych, jak i gdzie organizacje mogą szukać
finansowego wsparcia dla swoich działań, aby usamodzielniać swoje inicjatywy. W czasie sesji projektowej zakończono
zadania Działaj Lokalnie XI i Konkurs ”Opowiedz”. Na III Forum zapraszamy 13 grudnia 2020
Mariola Zyzańska

Zdjęcia Mariola i Janusz Zyzańscy

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W RYCHWAŁDZIE
Koło założone zostało w 1937 r. i działa cały czas z przerwą spowodowaną zawirowaniami wojennymi. Obecnie mija 83
lata istnienia. Jesteśmy KGW, które stara się działać prężnie, dlatego współpracujemy z organizacjami : Gmina Gilowice,
OSP Rychwałd, Stowarzyszenie Wsi Okrajnik i Okolice, Przedszkole i Szkoła w Rychwałdzie, Parafia Rychwałd, Koła
Gospodyń Wiejskich: Rychwałdek, Gilowice, Łękawica, Kocierz, Las, Ślemień, Okrajnik i Cieszyn. Nasza współpraca
polega na: udziale w Próbowacce Jodła Beskidzkiego, organizowaniu dożynek parafialnych, kolędowania, i Stołu
Wielkanocnego. Bierzemy czynny udział w warsztatach Stowarzyszenia Wsi Okrajnik i Okolic tj. warsztaty kulinarne,
aerobik, komputery, wycieczki, wyjazdy na basen. Organizujemy Kiermasz Słodkości dla osób, które potrzebują wsparcia
finansowego. Obecnie jest nas 40 czynnych członkiń oraz 7 honorowych. Zapraszamy do naszego grona nowe osoby,
które lubią działać i wesoło spędzać czas. Telefon kontaktowy: 502 570 652.
Maria Grzegorzek – przewodnicząca, Bogumiła Górna – zastępca przewodniczącej, Danuta Jakubiec – sekretarz.

Zarząd KGW Rychwałd

Maria Grzegorzek

Zdjęcia Janusz Zyzański

Sportowa pasja Henryka Pasko
Czy życie może być pasją? Z pewnością może, gdy jest tak nierozerwalnie związane ze
sportem, jak w przypadku mieszkającego w Gilowicach Henryka Pasko – sportowca, działacza
i organizatora zawodów i imprez sportowych. Zapraszamy do lektury
Alicja Dyduch: Jakie wydarzenia związane ze sportem pamiętasz ze swojego wczesnego
dzieciństwa i młodości?
Henryk Pasko: Dla mnie takim momentem, gdy zafascynowałem się sportem był rok 1960, gdy
w Rzymie odbywały się Igrzyska Olimpijskie. Z kolegami oglądaliśmy transmisję tych igrzysk.
Szczególnie zainteresowała nas lekkoatletyka i boks. Ta nasza fascynacja nie minęła po zakończeniu
igrzysk, ponieważ zaczęliśmy organizować w naszym przysiółku „Paskówka” lokalne, małe letnie
i zimowe olimpiady. Miałem wtedy 14 lat i przez trzy lata wspólnie z kolegami przygotowywaliśmy
wszystko do przeprowadzania zawodów. Samodzielnie wykonywaliśmy tyczki, oszczepy i dyski. Tak
minął pierwszy etap naszej sportowej historii, ponieważ wkrótce rozjechaliśmy się do szkół.
Zdjęcie archiw. GOK Gilowice
A.D.: Kończysz szkołę i co dalej ze sportem?
H.P.: Skończyłem szkołę w 1966 roku, a po jej zakończeniu zostałem powołany do wojska. Pewnego
dnia - sam będąc po treningu - przechodziłem obok rzucających kulą zawodników. Zainteresowałem się tym i w przerwie sam
wykonałem taki rzut. Ponieważ rzuciłem dalej niż zawodnicy, którzy tam trenowali, zostałem wysłany na zawody jednostek lotniczych
do Dęblina. Na zawodach zająłem dwa razy trzecie miejsce i gdy stanąłem na podium, byłem bardzo szczęśliwy. Wkrótce zwyciężyłem
w zawodach w podnoszeniu ciężarów w wadze średniej w Wyższej Szkole Wojsk Lotniczych.
A.D. : Po zakończeniu służby wojskowej wracasz do Gilowic i rozpoczynasz pracę w Kopalni Jastrzębie.
H.P.: Rozpoczynam pracę zawodową, a w Gilowicach w tym czasie Józef Mrózek reaktywuje LZS BESKID Gilowice i do rozgrywek zostaje
zgłoszona drużyna piłki nożnej. W tej drużynie w 1969 roku rozgrywam swój pierwszy mecz i strzelam jedną z bramek.
A.D. Od wczesnej młodości jesteś sportowcem, osiągasz sukcesy w zawodach, grasz w drużynie piłkarskiej. Kiedy stajesz się
organizatorem imprez i zawodów sportowych?
H.P.: Organizatorem byłem już jako młody chłopak, gdy przeprowadzaliśmy nasze pierwsze „olimpiady”. Właściwą działalność
rozpocząłem w 1970r. Po czterech latach zostałem prezesem LZS Gilowice i pełniłem tę funkcję do 1986r. Oprócz piłki nożnej
zajmowaliśmy się tenisem stołowym i lekkoatletyką.
A.D.: Twoja działalność obejmuję kilka obszarów.
H.P.: Moją działalność można podzielić na 3 grupy: sportową, organizacyjną i inwestycyjną. Chcę zauważyć, że do 1980 roku nie było
boiska w Gilowicach. W 1974 powstał pierwszy komitet budowy. Po wielu trudach w 1978 roku powołano nowy komitet, którym
pokierowałem. W ogromnej mierze naszym wysiłkiem w 1980 roku powstało nowe boisko sportowe, na którym w kwietniu tego roku
rozegraliśmy pierwszy mecz. Większość prac wykonano społecznie.
A.D.: Chyba pora na Twoją działalność organizatora sportowego.
H.P.: Z tych najważniejszych chcę wymienić organizowane przez nas i te, w których braliśmy udział: Ogólnopolskie i Międzynarodowe
Zawody w Skokach Narciarskich, Parafiada Dzieci i Młodzieży, Ogólnopolski Bieg o Puchar Gilowic, Ogólnopolskie Zawody w Trójboju
Siłowym. Przez 20 lat braliśmy udział w Ogólnopolskich Igrzyskach Osób Niepełnosprawnych, zdobywając ponad 200 medali, z których
jedna trzecia to złote medale. Członkowie Parafialnego Klubu Sportowego Olimpijczyk, którego jestem prezesem, zdobywali mistrzostwo
Polski w skokach narciarskich, startowali w Pucharze Kontynentalnym i Pucharze Świata Juniorów, brali udział w Zimowych
Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich. Nasze zawodniczki zdobyły 2 razy wicemistrzostwo województwa śląskiego w piłce nożnej
dziewcząt.
A.D.: Które chwile wspominasz z największym sentymentem i największa satysfakcją?
H.P.: Tych chwil było wiele. Dla mnie szczególne są trzy moje sukcesy: Mistrzostwo Wojsk Lotniczych w podnoszeniu ciężarów;
Mistrzostwo Częstochowy w skoku o tyczce w 1966 r.; zwycięstwo w skoku o tyczce w Suchej Beskidzkiej; złoto w rzucie kul w kategorii
opiekunów w Międzynarodowej Parafiadzie w 2000r. W mojej działalności otrzymałem wiele wyróżnień, ale najważniejsze były dla mnie
podziękowania od tych, dla których organizowałem imprezy i zawody. Myślę, że podsumowaniem pasji jest 700 stron mojej książki.
A.D.: Co było najtrudniejszą rzeczą w Twojej działalności?
H.P.: Zawsze miałem przyjazną rodzinę, wyrozumiałą żonę, zawsze znajdowałem obok siebie ludzi, którzy wspierali mnie w różnych
inicjatywach. Chce powiedzieć, że z jednej strony jest to pasja, a z drugiej ogromne wyrzeczenie. Gdybym jeszcze raz zaczynał wszystko
od początku, najpierw byłaby rodzina, a później sport. Jednocześnie chcę podkreślić, że gdyby nie najbliżsi: żona i syn, wielu rzeczy nie
udałoby mi się zrobić.
A.D.: Jakie plany na przyszłość?
H.P.: Jako prezes Klubu Sportowego Olimpijczyk chcę kontynuować naszą działalność. Myślę głownie o turystyce. Wkrótce będzie można
zdobyć odznakę turystyczną w ramach akcji „Pilnujcie mi tych szlaków” z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Przed nami kilka
zaplanowanych imprez: turniej piłki nożnej i paraolimpiada dla niepełnosprawnych.
A.D.:Dziękuję za rozmowę i życzę wielu dalszych sukcesów oraz satysfakcji ze swej pełnej poświecenia, ale pięknej sportowej
działalności

Przyjemne z pożytecznym czyli Powiatowa Rada Senioralna obraduje
Pierwsze w roku 2020 posiedzenie Powiatowej Rady Senioralnej (PRS) miało charakter wyjazdowy
i odbyło się w „Dworze Rychwałd”. Powód nieprzypadkowy: inicjatorką spotkania była p. Wiesława
Mizia, występująca w podwójnej roli: członkini zarządu Powiatowej Rady Senioralnej oraz prezeski
Stowarzyszenia „Kwiat Jesieni”, którego siedziba mieści się właśnie w Rychwałdzie. Obrady
Archiw. Kwiat Jesieni
prowadziła przewodnicząca PRS p. Małgorzata Imielska, a wśród zaproszonych gości były m.in.
redaktorki „Biuletynu bez limitu!” czyli Bogumiła Kubas i Anna Hulbój-Porębska, wójt gminy
Gilowice Krzysztof Okrzesik oraz Agata Chmielowska, która wspiera kolegium redakcyjne
a równocześnie reprezentuje media, czyli Radio ESKA Beskidy.
Podjęto dwa główne tematy:
1. współpraca władz gminnych z organizacjami senioralnymi;
2. powoływanie rad senioralnych w gminach powiatu żywieckiego.
Wypracowano następujące rekomendacje i wnioski:
1. niska świadomość społeczna w zakresie sytuacji seniorów NIE SPRZYJA wspieraniu osób starszych;
2. nie ma współpracy systemowej - realizowane są pojedyncze inicjatywy miast czy gmin;
3. gmina (jako jednostka samorządu terytorialnego) w społeczności lokalnej powinna:
a. sprzyjać solidarności międzypokoleniowej;
b. stwarzać warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych.
4. gminne rady senioralne, tworzone by pełnić funkcje konsultacyjne, mogą wesprzeć samorząd w planowaniu
strategicznym.
5. zostanie złożony wniosek na ręce Starosty Żywieckiego, by na Konwent Wójtów zapraszać przedstawicieli
Powiatowej Rady Senioralnej jako organu doradczego i konsultacyjnego w zakresie działań dotyczących seniorów.
Po zakończeniu części roboczej posiedzenia rozpoczęło się kolędowanie z kapelą góralską „Roztoka” z Międzybrodzia
Bialskiego.
B. Kubas

O społecznej energii w wydaniu lokalnym
Chcecie dowiedzieć się, co łączy Sól-Kiczorę, Gilowice i Zwardoń?
Jak stworzyć lokalne archiwum, klub Mam, filmy promocyjne
i spektakl teatralny? I kto opowiadał bajki najmłodszym, a kto odtworzył
historię dawnych bohaterów? Jeśli coś Was zainteresowało, to znaczy, że
program „Działaj Lokalnie” po raz XIII odniósł zamierzony efekt. O co
chodzi konkretnie? O działania Mieszkańców dla Mieszkańców. W roku
2019 aż 13 grup z Żywiecczyzny zrealizowało swoje działania w
Archiw. Stowarzyszenie Paramus
ramach Programu Działaj Lokalnie na Żywiecczyźnie. W ten sposób
właśnie w Soli-Kiczorze utworzono miejsce nazwie: Klub Mam Kiczorzańskich
Urwisów; Gilowice mają lokalne archiwum, film i spektakl na o historii wysiedleń
mieszkańców podczas II wojny światowej („Na walizkach”), w Zwardoniu powstał Plac
Wolności z oznaczonym szlakiem („Śladami wolności”), a w Czernichowie młodzież zrealizowała filmy promocyjne. To
tylko część inicjatyw, których autorami są ludzie działający dla swoich sąsiadów, okolicy. Chcecie zobaczyć co jeszcze się
działo? Zdjęcia i filmy z projektów można zobaczyć na stronie Żywieckiej Fundacji Rozwoju: zfr.org.pl. Te projekty to
również inspiracja dla Was? Chcecie zrobić coś podobnego u siebie? Działajcie! Bo już w marcu 2020 roku rusza kolejny
konkurs „Działaj Lokalnie”, w którym można otrzymać dofinansowanie w wysokości 6000,00 zł.
Chcesz wiedzieć więcej? Kontakt: Żywiecka Fundacja Rozwoju, tel. 33 475 44 77, kom.: 508172926.
Zapraszamy!
Zespół Działaj Lokalnie przy ŻFR

